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 چکیده 

ای درون پوسته زمین  با استفاده از آنالیز همبستگی متقابل برای داده های پیوسته بیش از يك سال، تغییرات سرعت لرزه

 ,Dec 12, 2017و    Dec 1, 2017, Mw 6.2  هایکرمان بازيابی شده است. دوره مورد مطالعه شامل زلزلهدر منطقه  

Mw 6.2    .طیف متقابلدر اين مقاله از روش  است  ( پنجره متحرکMWCS  و پکیج پايتون )MSNoise (Lecocq, 

Caudron, & Brenguier, 2014)  هایانباشتاستفاده    با  (STACK)    ار  دوزنفاز(PWS)  های غیر منسجم که نوفه

ها را محاسبه کرده سپس، اين توابع را برای  در ابتدا، توابع همبستگی های متقابل برای ايستگاه  از آن حذف شده است.

تا 1/0،  9/0تا  1/0  فرکانسی بین   هایهروز محاسبه شده است. در نهايت برای باز  30روز و    10روز،    5روز،    1های  انباشت

درصد   9/0  های متقابل بدست آمده که تغییرات سرعت در حدودهرتز برای بخش کدا اين همبستگی  5/0تا    1/0و    7/0

 را مشاهده کرديم. 

 ، کرمان، زلزلهMSNoiseای، پکیج پايتون پايش تغییرات سرعت لرزههای محیطی،  نوفه های کلیدی:  واژه 
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Abstract 

One of the characteristics of seismicity is the seismic velocity that can be observed with 
ambient noise. Using cross-correlation analysis for continuous data for more than one year, 
seismic velocity changes within the Earth's crust in the Kerman region have been retrieved. The 
study period includes earthquakes Dec 1, 2017, Mw 6.2 and Dec 12, 2017, Mw 6.2. In this paper, 
the moving window cross-spectrum method (MWCS) and the MSNoise Python package (Lecocq, 
Caudron, & Brenguier, 2014) using weighted phase stacks (PWS) from which incoherent noises 
are removed. First, the cross-correlation functions are calculated for the stations, then, these 
functions are calculated for the 1-day, 5-day, 10-day, and 30-day stacks. Finally, for the frequency 
range between 0.1 and 0.9, 0.1 and 0.7, 0.1 and 0.5 Hz for coda waves, these correlations were 
obtained, which we observed changes in velocity of about 0.9%. 

 
Keywords: Ambient noise, Monitoring of earthquake velocity changes, MSNoise Python 
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 مقدمه      1

نگارها از نويزهای ايجاد شده از  ها است که متاسفانه بخش بزرگی از لرزهيك عامل مهم برای کاهش نويز کیفیت داده

ديگسیگنال انگیزه  است.  شده  تشکیل  روش  ها  از  استفاده  برای  برای   انباشتر  آستانه  مقدار  آوردن  پايین  غیر خطی 

 یادر هنگام وقوع زلزله، سرعت لرزه(. Martin Schimmel & Hanneke Paulssen, 1997تشخیص رويدادها است )

کند  یم   ریی، تغیگسل و روند بهبود  هیدر ناح  بیفشار منافذ، آس  رییها، از جمله تغسمیمکان   یبرخ  لیبه دل  نیدر پوسته زم

(F. Brenguier et al.,2008; Nimiya, Ikeda & Tsuji, 2017  .)سرعت، باز    رییتغ  یقانع کننده برا   ل ياز دال  یکي

 ,Toksoz, Cheng & Timurشود )یم  كیاالست  تیخاص  رییپوسته است و باعث تغ  یترک ها  جاد يو اگی ترک  شد

1976; Tsuji, Tokuyama, Costa Pisani & Moor, 2008 .) 

استفاده شده است،    یالرزه  ی هاستگاهيجفت ا  نیب  طیمح  زينو  متقابل  همبستگی  از مطالعات ارتباط  یاری، در بسار یاخ

(، در  Weaver & Lobkis, 2001کرد )  یثر بازسازو را به طور م  نيگر  یتجرب  تابعتوان  یروش م  نياز ا  یریگبا بهره  رايز

 (. G, WL & j, 1984کنترل شده دارد )چشمه ا روش يبه وقوع زلزله  یها بستگروش ريکه سا  یحال

با عمق کانونی    2/6با بزرگای    1396آذر    21و    2/6با بزرگای    1396آذر    10های مورد بررسی در اين مقاله در تاريخ  زلزله

)شکل   ( در منطقه کرمان رخ داده استIRSCنگاری ايران )کیلومتر ) براساس گزارش مرکز لرزه  7/8و    1/8به ترتیب  

1.) 

 
 .های منطقهو گسل IRSCهای ها، ايستگاهنقشه رومرکز زلزله. 1شکل 

 روش تحقیق      2

از  نیهمچن شد و ی ریگاندازه Moving Window Cross Spectral (MWCS)سرعت با روش  راتییمقاله تغ نيدر ا

 ;Clarke, Zaccarelli, Shapiro & Brenguier, 2011)  ميمحاسبه استفاده کرد  یبرا  MSNoise pythonبسته  

Lecocq, Caudron & Brenguier, 2014ستگاه يدو ا  پیوسته  اینگاشت لرزه  یعمود  مولفه، از  ني(. عالوه بر ا  IRSC  ،

نزدZRDN)  زرند( و  CHMN)  چشمه معدنی  یعني استفاده شده است، که  به  ستگاهيا  نيکتري(  زلزله ها  لرزه   مرکز 

 قرار گرفت. یمورد بررس 2018 سپتامبر 1 تا 2017  مه 15 از  یاسرعت لرزه راتیی(. تغ1هستند )شکل  کرمان هجدک

  15های  بخشمورد استفاده قرار گرفت و سپس به  هرتز    50با فرکانس نمونه برداری    یالرزه  یهانگاشت  در مرحله اول،

ها اعمال  بر روی دادهرا هرتز(  5/0تا  1/0و  7/0تا 1/0، 9/0تا 1/0، 2 تا 2/0) هایلتریشد. در مرحله بعد، ف میتقس قهیدق

. در ادامه،  ه استشد  د یهرتز سف  8و    01/0  نیشد و ب  ی( عادRMS)  شهيمربعات ر  نی انگیبه سه برابر م  ی ابي، ردکرديم

  نيکل دوره ا  یبرا  وزن دارروزانه به صورت    یمحاسبه شد و همبستگ  ستگاهيجفت ا  ك ي  نیروزانه ب  متقابل  یهمبستگ

 صورت ب  است که روزانه    یاز همبستگ  یخط  انباشت  CCF  یفعل   ی هاپنجرهشد و    یورآمرجع جمع  CCFمطالعه به نام  

شده  جمع  یها  CCF.  ها اعمال شده استبر روی داده  5/1همچنین مقدار فاز وزنی    است  روز  30روز و    10روز،    5  روز،1
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توابع  یعمود  مولفهاز   عنوان  ر  یبرا  یتجرب  گرين  به  ا  كي  نیب  یلي انتشار موج  م  ستگاهيجفت  نظر گرفته    شوندیدر 

(Shapiro & Campillo, 2004.)   
زيرا تغییر سرعت اين امواج نسبت به موج مستقیم حساسیت بیشتری شود  گیری میامواج کدا اندازه  CCFتغییر سرعت از  

ويژگی به  نسبت  و  )داشته  دارد  نويز حساسیت کمتری  توزيع چشمه  و   ,Chave & Schwartz, 2016; Meierها 

Shapiro & Brenguier, 2010; Mordret et.al, 2016)  ثانیه برای تاخیر زمانی    60-30. در اين مطالعه بخش کدا از
 (. 2بت و منفی انتخاب شده است )شکل ثم

 
  9/0-1/0برای محدوده فرکانسی فیلتر شده بین    ZRDNو    CHMNهای  تابع گرين تجربی از مولفه عمودی بین ايستگاه  . 2شکل 

 ها و محور افقی شکل نشان دهنده تاخیر زمانی است. هرتز. محور عمودی شکل نشان دهنده فاصله بین ايستگاه

 
بین همبستگی مرجع و    ( صورت گرفته تاخیر زمانی  2011با توجه به مطالعات انجام شده توسط کالرک و همکاران )

 (. 3های بین دو ايستگاه محاسبه شده است )شکل همبستگی

 
رگرسیون برای عبور از مبدا مختصات و  (  M0هرتز. خط قرمز ) 9/0-1/0های مورد بررسی برای بازه فیلتر بین زمان تاخیر برای زلزله .3شکل  

 ( رگرسیون خطی برای انحراف از مبدا برای يك مقدار ثابت.Mخط مشکی ) 

 
روز و انباشت مرجع برای يك سال با    30روز،    10روز،    5  روز،  1  هایدر نهايت، نتايج محاسبه شده سرعت برای انباشت

 . ( نشان می دهیم4را در )شکل  0/9تا  1/0بازه فرکانسی 
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 های بررسی شده.هرتز برای زلزله 9/0تا  1/0حاصل شده مولفه افقی با بازه فیلتر  تغییرات سرعت   .4شکل  

 گیری نتیجه      3

  30هرتز برای زلزله های هجدک کرمان در پنجره    9/0تا    1/0در نهايت، با توجه به تغییرات سرعت برای بازه فرکانسی  

روزه نیز قابل مشاهده است اما میزان تغییرات  10درصدی قابل مشاهده است. اين تغییرات در پنجره  9/0روزه تغییرات 

با افزايش همراه بوده    1396آذر    10روز قبل از رخداد زلزله    10درصد است. تغییرات سرعت در حدود    5/0در حدود  

درصد است و پس از چند روز افزايش يك روز قبل از رخداد   3/0روزه در حدود    30است. اين افزايش در پنجره زمانی  

خود رسیده    کاهش می يابد. در روز زلزله مقدار سرعت به کمترين عدد  9/0زلزله بصورت ناگهانی کاهش يافته و مقدار  

يابد. زلزله دوم در  روز افزايش می   10ای که مقدار سرعت پس از  نمايد به گونهو پس از آن شروع به افزايش سرعت می

آذر    21روز پس از زلزله اول(. کاهش سرعت دوم به دلیل زلزله    11به وقوع پیوسته است )يعنی    1396آذر    21تاريخ  

تواند به افزايش تراکم پوسته و کم شدن چگالی در  ها میهش سرعت پس لرزهکا  است.  5/0است که بطور حدودی مقدار  

تواند  ساختار پوسته کم عمق يا کاهش تراکم مواد دانه ريز نزديك به سطح نسبت داده شود. حضور و مهاجرت مايعات می

لرزهبیشتر در اصالح ويژگی پوسته کم عمق نقش داشته باشد )های   ,Zaccarelli, Shapiro & Brenguierای در 

2011 .) 
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