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چکیده
اگر يك سنگ تحت تنش قرار گیرد قبل از شکسته شدن آن ترک هايی در سنگ بوجود می آيد بنابراين افزايش تنش قبل از
زلزله های متوسط و بزرگ موجب افزايش چگالی ترک ها شده و ناهمسانگردی لرزه ای افزايش خواهد يافت .لذا اندازه گیری
ناهمسانگردی قبل از وقوع زلزله های متوسط و بزرگ می تواند ابزاری مفید برای بررسی احتمال وقوع آن زلزله باشد .در دهه
گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه بررسی تغییرات ناهمسانگردی قبل از وقوع زلزله های بزرگ به عنوان يك پیش نشانگر
زلزله انجام شده است .رفتار موج برشی در عبور از محیط ناهمسانگرد موضوعی است که به عنوان يکی از نمونه های بارز
ناهمسانگردی سرعتی ،ذهن پژوهشگران علوم زمین را به خود مشغول کرده است .پديده جدايش امواج برشی که شايد بزرگ
ترين نتیجه شناخته شده عبور موج برشی از هرگونه محیط ناهمسانگردی باشد ،می تواند اطالعات بسیار مفیدی از ويژگی های
ناهمسانگردی در اختیار محققین قرار دهد .در اين مطالعه با توجه به داده های شش ماه قبل و بعد از زلزله  4شهريور1397
تازه آباد کرمانشاه با بزرگی  5.9به بررسی تغییرات ناهمسانگردی قبل و بعد از وقوع اين زلزله پرداخته شد با تعیین پارامتر های
نا همسانگردی برای تمام پیش لرزه ها و پس لرزه های زلزله مورد مطالعه و همچنین بررسی تغییرات اين پارامتر ها نسبت به
زمان مشاهده شد پارامتر  ẟtقبل از وقوع زلزله بیش از ده برابر افزايش يافته است و مجددا بعد از زلزله شروع به کاهش می
کند اين تغییر پارامتر  ẟtبیان گر اين است که قبل از وقوع زلزله خرد شدگی اتفاق افتاده يا به عبارت ديگر افزايش ترک و
شکاف ها منجر به افزايش ناهمسانگردی شده است .همچنین تغییرات پارامتر  ϕقبل از وقوغ زلزله بیانگر تکتونیزه شدن منطقه
و بنابراين ايجاد ترک ها و شکاف ها در راستاهای مختلف بدست آمده است.
کلید واژه ها :ناهمسانگردی ،جدايش موج برشی ،پیش نشانگری زلزله ،تازه آباد کرمانشاه
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Abstract
The stress and density of cracks has increased before medium and large earthquakes and then seismic
anisotropy will increase. measuring anisotropy before an earthquake is a useful tool for forecasting the
probability of an earthquake. In the last decade, extensive studies have been conducted to study the
anisotropic changes before an earthquake as a precursor parameter. Shear wave behavior in passing
through an anisotropic environment is a subject that has occupied the minds of seismologists as one of
the prominent examples of velocity anisotropy. The shear wave splitting phenomenon, which is perhaps
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the largest known result of shear wave passing through any anisotropy environment can provide
researchers with very useful information about the properties of anisotropy. In this study, we
investigated anisotropy changes before and after the earthquake that happend on August 25, 2018 in
Tazehabad, Kermanshah, with a magnitude of 5.9 according to the earthquakes which are recorded six
months before and after the earthquake. By determining the anisotropy parameters for all events and
then examining the changes of these parameters versus time were studied. We observed the ẟt parameter
has increased more than ten times before the earthquake and starts decreasing again after the earthquake.
This change in the ẟt parameter indicates that the fragmentation occurred before an earthquake, or in
other words, the increase in cracks and fissures led to an increase in anisotropy. Also, the changes of
parameter ϕ before the earthquake indicate the tectonization of the region and therefore the creation of
cracks and fissures in different directions.
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مقدمه
وقتی موج برشی وارد محیط ناهمسانگرد شود ،به دو مولفه که با سرعت های متفاوت حرکت می کنند تجزيه می شود .اين دو
مولفه در زمان های متفاوت به ايستگاه می رسند .در بررسی جدايش امواج برشی ϕ ،آزيموتِ جهت موج قطبیده ی سريع و
 δtتأخیر زمانی بین دو موج قطبیده ی سريع و کند (بزرگی ناهمسانگردی) دو پارامتر ناهمسانگردی است .جدايش موج
برشی ناشی از ريزترکهای اشباع از مايع ،مستقیماً تغییر شکلهای کوچکی را پیش از شکستگی ،گسلش و رخداد زمینلرزه
پايش میکند .تغییرات پیش آمده در جدايش موج برشی ،به وسیله ی پايش اثراتِ روی هندسه ی ريزترکها در طی تجمع
تنش پیش از وقوع زلزله نمايان میشود .اين اثرات پیش از چندين زمینلرزه در جهان ديده شده است؛ در يك مورد ،برآورد
تنش برای تشخیص زمان و بزرگی زلزله ی  M=5در جنوب غربی ايسلند با موفقیت انجام شد .در گذشته فرض بر اين بود
که تراکم تنش قبل از زلزله تا وقتی که اين تنش توسط فرآيند گسلش در زمان وقوع زلزله رها شود ،ادامه می يابد .اما
تحقیقات جديد نشان میدهد که از چند دقیقه تا چند ماه قبل از رخداد زلزله ،تنش کم شده و ترکها بسته می شوند .رابطه ی
اين زمان استراحت با بزرگی زمینلرزه ی پیش رو ،به صورت لگاريتمی میباشد.
اين واقعیت که قسمتهای زيادی از پوسته در برابر امواج لرزه ای ناهمسانگرد به نظر میرسند ،داليل کافی برای مطالعه در مورد
جدايش موج برشی را ارائه می نمايد ،زيرا پديده جدايش موج برشی مفهومی گره خورده با مفهوم ناهمسانگردی لرزه ای است
و ناهمسانگردی همواره نشان دهنده جدايش امواج لرزه ای ،بخصوص موج برشی میباشد.
روش تحقیق
زمین لرزه قدرتمندی بامداد روز يکشنبه  4شهريور  1397شهر تازه آباد و روستاهای پیرامونش در استان کرمانشاه را به شدت
به لرزه درآورد .بزرگای اين زمین لرزه بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران  5.9و در عمق  8کیلومتری و بر اساس
گزارش مرکز ملی اطالع رسانی زمین لرزه آمريکا  6و در عمق  10کیلومتری بوده است .در اين مطالعه هدف ،بررسی تغییرات
پارامترهای ناهمسانگردی قبل و بعد از اين زلزله است.برای بررسی پارامتر های ناهمسانگردی  δtو ϕبايد داده ها در پنجره
موج برشی باشند (زاويه ورود به ايستگاه کمتر از  35درجه باشد) به همین دلیل بايد فاصله زلزله اصلی ،پیش لرزه ها و پس
لرزه ها تا ايستگاه مورد نظر ،در حد عمق رخدادها يا کمتر از آن مقدار باشد .لذا با توجه به موقعیت زلزله بوقوع پیوسته و
ايستگاه های لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران ،ايستگاهی که شرايط الزم برای تعیین پارامترهای
ناهمسانگردی را دارد ،ايستگاه لرزه نگاری ده رش ( )DHRاست .داده های انتخابی مربوط به شش ماه قبل و شش ماه بعد از
زلزله  4شهريور  1397که در ايستگاه لرزه نگاری ثبت شده است برای اين مطالعه انتخاب شد.
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در اين پژوهش به منظور تعیین پارامترهای ناهمسانگردی ( δtو  )ϕمراحل زير انجام شد:
الف) تبديل فرمت داده های سه مولفه از فرمت  mseedبه . Sac
ب) تصحیح هدر فايل ها با استفاده از نرم افزار  ،Sacمختصات محل زلزله و ايستگاه ده رش اعمال می شود.
ج) اعمال زمان رسید (پیك کردن) فازهای  Pو  Sبر روی شکل موج در محیط . Sac
د) تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از نرم افزار . anisomat+
ه) بررسی تغییرات پارامترهای ناهمسانگری نسب به زمان قبل و بعد از زلزله اصلی.

پارامترهای ناهمسانگردی ( δtو  )ϕمطابق با بندهای قبل بعد از تصحیح داده های مورد استفاده توسط نرم افزار anisomat+
تعیین شد .شکل  1نمايش تعیین پارامترهای ناهمسانگردی را نشان می دهد.

شکل  1نمايش پارامترهای ناهمسانگردی ،در اين شکل δt=0.02و ϕ=90°

به منظور بررسی تغییرات پارامترهای ناهمسانگردی ،تغییرات اين دو پارامتر را نسبت به زمان برای شش ماه قبل و شش ماه
بعد از زلزله  4شهريور  1397تازه آباد کرمانشاه مورد تحلیل قرار گرفت و اين تغییرات بررسی و در شکل  2نشان داده شده
است.
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شکل  2الف) تغییرات پارامتر بزرگی ناهمسانگردی ( )δtهمانگونه که از اين شکل مشخص است قبل از زلزله بزرگی ناهمسانگردی افزايش و بعد از
آن دوباره کاهش می يابد ب) تغییرات پارامتر راستای ناهمسانگردی ( )ϕهمانگونه که از اين شکلها مشاهده می شود قبل از زلزله مقدار اين پارامتر
بهم ريخته ومقادير مختلفی را خواهد داشت.

نتیجه گیری
با تعیین پارامتر های ناهمسانگردی برای تمام پیش لرزه ها و پس لرزه های زلزله مورد مطالعه و همچنین بررسی تغییرات اين
پارامتر ها نسبت به زمان نتايج زير حاصل شد:
الف) همانگونه که در شکل  2الف نشان داده شده است پارامتر  ẟtقبل از وقوع زلزله بیش از ده برابر افزايش يافته است و مجددا
بعد از زلزله شروع به کاهش می کند اين تغییر پارامتر  ẟtبیانگر اين است که قبل از وقوع زلزله خرد شدگی اتفاق افتاده که يا
به عبارت ديگر افزايش ترک و شکاف ها منجر به افزايش نا همسانگردی شده است.
ب) با توجه به شکل 2ب تغییرات پارامتر  ϕقبل از وقوع زلزله بیانگر تکتونیزه شدن منطقه و بنابراين ايجاد ترک ها و شکاف
ها در راستا های مختلف بدست آمده است.
در اين پژوهش نشان داده شد بررسی تغییرات پارامترهای ناهمسانگردی قبل از وقوع زلزله ابزاری مفید برای مطالعات پیش
نشانگری زلزله می باشد.
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