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 چكیده  

لرزه مخرب در حوالی هجدک در استان کرمان بوقوع پیوستند. اين زمین لرزه ها تلفات   سه زمین  2017در دسامبر  

در اين مطالعه  جانی نداشتند ولی باعث ترس و وحشت ساکنین محلی و نیز باعث تخريب وسیع در ناحیه کانونی شدند. 

پسلرزه های بزرگ تعیین گرديدند.  با بكار گیری برگردان تانسور ممان در حوزه زمان، سازوکار زمین لرزه های اصلی و  

نتايج نشان می دهند که  سازوکار زمین لرزه های اصلی عمدتا رورانده بوده و با روند نیرو های تكتونیكی و سازوکار ساير  

زمینلرزه ها در اين ناحیه همخوانی دارند. تانسور ممان بدست آمده برای پسلرزه ها نشان می دهند که سازوکار پسلرزه 

تعیین  دوباره  توزيع کانونی پسلرزه های   از نوع رورانده بوده و با سازوکار زمین لرزه های اصلی همخوانی دارند.  ها هم

توزيع مكانی خوشه ها با توزيع رو مرکز زمینلرزه ها همخوانی   نشاندهنده دو فعالیت خوشه ای می باشد.    شده محل  

کیلومتر را نشان می دهد.    15-20خوشه اول حوالی رومرکز زمین لرزه اول در مقطع شرقی غربی طولی حدود  دارند.  

   کیلومتر را نشان می دهد.  20-25خوشه دوم حوالی رو مرکز زمین لرزه های دوم و سوم طولی حدود  
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Abstract 

In December 2017, three destructive earthquakes have occurred around Hojdek, in Kerman 

province. The earthquakes did not cause human loss but frightened the local people and produced 

extensive destruction in the epicentral area. In this study, moment tensor inversion in time domain 

is used to obtain the source mechanism of mainshocks. The results indicate that the mechanisms 

of earthquakes are mainly reverse and are in agreement with the trend of tectonic forces as well 

as the mechanisms of other earthquakes in the region. The moment tensor inversion for 

aftershocks indicate that the mechanisms of aftershocks were mainly reverse and were consistent 

with the mechanisms of mainshocks. The epicentral distribution of relocated aftershocks indicates 

two clusters. The spatial distributions of clusters are in agreement with the epicentral distribution 

of mainshocks. The cluster around the first earthquake in EW cross section has a length 15-20 

Km, while the cluster around the second and third has a length about 20-25 Km.  
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 مقدمه      1
. اين زمین لرزه (1)شكل  ان بوقوع پیوستندسه زمینلرزه مخرب در حوالی هجدک در استان کرم  2017در دسامبر  

   ها تلفات جانی نداشتند ولی باعث ترس و وحشت ساکنین محلی و نیز باعث تخريب وسیع در ناحیه کانونی شدند. 
زمین لرزه های اصلی و پسلرزه های بزرگ    در اين مطالعه با بكار گیری برگردان تانسور ممان در حوزه زمان، سازوکار

 در   بطوريكه  دادند  رخ  زيادی  های  هجدک پسلرزه  لرزه های   زمین  بدنبال  .(Zahradnik et al., 2005)تعیین گرديدند
  بزرگی   با   پسلرزه  10  تعداد  و  چهار  از  بیش  بزرگی  با   پسلرزه  60  و  5/2  از  بیش   بزرگی   با  پسلرزه  800  روز  40  حدود   فاصله
توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزيك ثبت و تعیین محل شدند. توزيع رومرکز زمینلرزه های اصلی و    پنج  از  بیش

  در اين مطالعه با بكار گیری روش غیر خطی تمام پسلرزه های ثبت شده آمده است.    2در شكل    4پسلرزه های بزرگتر از  
ی شوند و نتايج بدست آمده مورد بحث و بررسی قرار توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزيك مجددا تعیین محل م

 می گیرند. 
 

      
نشان داده   منطقه رو مرکز و سازوکار های بدست آمده برای سه زمین لرزه در اين مطالعه بهمراه توزيع گسلهای اصلیسمت چپ،   - 1شكل  
 زمینلرزه اصلی. محور افقی زمان برحسب روز و محور قائم تعداد پسلرزه. روز پس از وقوع  40نمودار فراوانی پسلرزه ها در سمت راست،  شده و

توزيع رو مرکز و سازوکار زمینلرزه های اصلی و پسلرزه ها که با مدلسازی شكل موج در اين مطالعه تعیین شده اند.  سمت چپ،    - 2شكل  
توزيع رو مرکز زمینلرزه  سمت راست،  و  زمینلرزه های اصلی همخوانی دارند.سازوکار غالب برای پسلرزه ها عمدتا رو رانده بوده و با سازوکار 

 نشان دهنده دو خوشه فعالیت می باشند. 4های اصلی و پسلرزه های بزرگتر از 
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زمینلرزه ها را نشان می  نمودار فراوانی بزرگی برحسب زمان که محور افقی زمان برحسب روز و محور قائم بزرگی    ،سمت راست   -3شكل  
که محور افقی زمان برحسب روز و محور قائم مقطع غربی   نمودار زمان مسافت زمینلرزه های اصلی و پسلرزه های هجدک  سمت چپ،     دهند.

 شرقی را نشان می دهند. 

 

 
 روش تحقیق      2

اخل کشور گاری باند پهن ددر اين مطالعه امواج ثبت شده از سه زمین لرزه مخرب هجدک در ايستگاههای لرزه ن
پسلرزه های ثبت شده توسط شبكه لرزه نگاری موسسه ژئوفیزيك   .(Kikuchi and Kanamori, 1991) مدلسازی شدند

و در دو ناحیه  خوشه ای   توزيع پسلرزه ها نشان دهنده فعالیت بصورتدانشگاه تهران دوباره تعیین محل مجدد شدند.  
در    متمرکز  می باشد. موقعیت مكانی دو خوشه با رو مرکز زمین لرزه های اصلی هجدک همخوانی دارند. خوشه اول

قسمت شمالی مربوط به زمین لرزه اول و خوشه دوم در قسمت جنوبی مربوط به زمین لرزه های دوم و سوم می باشند.  
نمودار بزرگی برحسب زمان نشان داده شده    3نشان داده شده است. در شكل    1نمودار فراوانی زمین لرزه ها در شكل  

تعداد پسلرزه های نسبتا بزرگ قابل مالحظه   6حدود     ی با بزرگیاست. اين شكل نشان می دهد برای زمین لرزه های اصل
آمده است. محور قائم مقطع عرضی و محور افقی زمان برحسب   3مكان زمین لرزه ها در شكل    –می باشد. نمودار زمان  

زده می شود  کیلومتر تخمین    20الی    15روز می باشد. تراکم پسلرزه ها در حوالی  زمینلرزه اول در مقطع عرضی بطول  
سازوکار زمینلرزه های اصلی   کیلومتر تخمین زده می شود.  25الی    20و تراکم در حوالی زمینلرزه های دوم و سوم بطول  

نشان داده شده    2و بیشتر که با مدلسازی شكل موج در اين مطالعه تعیین شده اند در شكل    4و پسلرزه های با بزرگی  
انده می باشند و با سازوکار زمینلرزه های اصلی همخوانی دارند. اين نشان می دهد که  اند. سازوکار پسلرزه ها عمدتا رو ر

 پسلرزه ها عمدتا در همان حوالی گسل مسبب زمین لرزه های اصلی رخ داده اند. 

 

 گیری نتیجه      3
در اين مطالعه امواج ثبت شده از سه زمین لرزه مخرب هجدک در ايستگاههای لرزه نگاری باند پهن داخل کشور 
مدلسازی شدند. سازوکار های بدست آمده برای زمین لرزه ها عمدتا رورانده بوده و با نیرو های عمل کننده و سازوکار  

غالب برای پسلرزه ها عمدتا رو رانده بوده و با سازوکار زمینلرزه   سازوکارهای ساير زمین لرزه های منطقه همخوانی دارند.  
توزيع رو مرکز پسلرزه ها نشان دهنده دو خوشه در دو ناحیه  می باشد و موقعیت مكانی دو   های اصلی همخوانی دارند. 

زه اول در مقطع عرضی  خوشه با رو مرکز زمین لرزه های اصلی هجدک همخوانی دارند. تراکم پسلرزه ها در حوالی  زمینلر
 کیلومتر تخمین زده می شود. وقوع  25الی    20کیلومتر و در حوالی زمینلرزه های دوم و سوم بطول    20الی    15بطول  

زمین لرزه های   باشد. می  منطقه  اين در ای لرزه نادر های فعالیت از روز 11در بازه زمانی حدود  مخرب  لرزه زمین سه
ی قبلی رخ داده در گستره کرمان و در ناحیه ای رخ دادند که بنوعی نبود لرزه ای قابل  هجدک در شمال زمین لرزه ها

  مشاهده بود. توزيع کانونی زمین لرزه های هجدک و پسلرزه های آنها نشان می دهند که قسمت شمالی تر ناحیه هجدک 
در سال  دور از انتظار نمی باشد.  هنوز نبود لرزه ای وجود دارد و امكان وقوع زمین لرزه و فعال شدن قسمت شمالی  
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روز رخ داده است. فعالیت لرزه   5طی  2/6تا  5/5زمین لرزه با بزرگی  4در منطقه سفیدآبه در خاور بلوک لوت،  1372
در    6ای در هجدک و در سفیدابه از جهاتی قابل مقايسه می باشند. در هر دو ناحیه، زمین لرزه هايی با بزرگی حدود  

تاه چند روز با سازوکار مشابه رورانده رخ دادند. در هر دو ناحیه زمین لرزه ها با شكستگی سطحی همراه فاصله زمانی کو
بودند. بدين ترتیب می توان نتیجه گرفت که در اين دو ناحیه آزاد شدن انرژی بصورت چند زلزله متوسط با شكستگی  

ی ثبت شده نشان می دهد که در ناحیه شمالی هر  سطحی در گسل های مجاور صورت می گیرد. توزيع کانونی زلزله ها
های   لرزه  دو منطقه، نبود لرزه ای مشاهده می شود و امكان وقوع زمین لرزه در آينده در ايندو ناحیه وجود دارد. زمین

مطالعه تعدادکمی از زلزله های تاريخی بزرگ   افتاد. منطقه مورد  اتفاق  کرمان  استان  شمال  در  راور  شهرستان  در هجدک
سازوکار بدست آمده در اين مطالعه از نوع معكوس می باشد. جهت بردار تنش اصلی در جهت شمال را تجربه کرده است.  

 شمال شرق می باشد.  –
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