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چكيده

در اين پژوهش مجموعهاي از مشاهدات لرزهاي شامل دنبالهي پيشلرزههاي قبل از زلزلهي  ١٦فروردين  ١٣٩٦با بزرگي  ٦در
منطقهي سفيدسنگ استان خراسان رضوي را توصيف ميكنيم .وجود ايستگاه لرزهنگاري جرخوشك در هشت كيلومتري زلزله،
اين فرصت را فراهم ميكند كه به بررسي تغييرات پيش از زلزله بپردازيم .در اينجا دو پيشنشانگر شامل پارامترهاي جدايش
موج برشي در محيط ناهمسانگرد و تغييرات نسبت سرعت امواج فشاري به برشي ،را براي پيشلرزههاي اين زلزله بررسي
كردهايم .هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي امكانسنجي پيشبيني زلزله بر اساس اين دو پيشنشانگر ميباشد .با توجه به
پژوهش انجام شده ،به نظر ميرسد اگر شبكهي لرزهنگاري سه مؤلفهاي چگال وجود داشته باشد و همچنين تغييرات
پارامترهاي ناهمسانگردي و يا تغييرات نسبت سرعت امواج بهطور مرتب پايش شود ،امكان پيشبيني وقوع زلزلهي قريبالوقوع
بيشتر ميشود.
واژهاي كليدي :پيشنشانگر ،پيشبيني زلزله ،پارامترهاي ناهمسانگردي ،جدايش موج برشي ،نسبت سرعت موج فشاري به
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Abstract
In this research, we describe a series of seismic observations including the foreshock sequence of preceding the
5 April 2017 M=6, SefidSang (Fariman, Iran) earthquake, Razavi Khorasan province. Existence of an
earthquake seismic station (JRKH), eight kilometers from the epicenter of earthquake, provides the opportunity
to explore the precursors changes. We analyze two classes of seismological observables: the ratio between
compressional wave and shear-wave velocity (Vp/Vs) and the seismic anisotropy. The purpose of this research
is to investigate the feasibility of earthquake stress-forecast based on these two precursors. According to the
research, it seems that if there is a dense three-component seismic network monitoring changes in anisotropy
parameters or changes in the velocity ratio are monitored continuously, it would be possible to stress-forecast
the impending earthquake.
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 ١مقدمه
زلزله همواره يكي از مخربترين پديدههاي طبيعي بوده است .مخصوصاً در مناطقي كه شهرهاي پرجمعيت با سازههاي
ساختماني زياد را دارا ميباشد .همچنين از نظر امنيت سازههاي صنعتي مانند سد و نيروگاه نيز ،داشتن آمادگي ﻻزم در برابر
زلزله و تخميني از محدودهي زماني وقوع زلزله ،اهميت زيادي دارد .يكي از بحثهاي مهم در زلزلهشناسي ،توانايي برآورد زمان
رخداد زلزلههاي بزرگ ميباشد .از اينرو در تﻼشيم كه با بررسي تغييرات برخي مشاهدات پيش از وقوع زلزله ،اطﻼعاتي در
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ارتباط با رفتار پيشنشانگرها و نحوهي بروز تغييرات پيش از وقوع زلزله در فواصل زماني مختلف به دست بيايد .در اين
پژوهش ،دو پيشنشانگر تغييرات پارامترهاي جدايش موج برشي در محيط ناهمسانگرد و تغييرات نسبت سرعت موج برشي به
موج فشاري مورد بررسي قرار ميگيرد.
بررسي پيشنشانگرهاي زلزله همواره از موضوعات قابلتوجه در زمينهي زلزلهشناسي و پيشبيني زلزله بوده است .دو مورد از
پيشنشانگرهاي پذيرفتهشده ،تغييرات پارامترهاي جدايش موج برشي در محيط ناهمسانگرد ،و همچنين تغييرات نسبت
سرعت موج فشاري به موج برشي  Vp/Vsميباشد .در اين پژوهش اين دو پيشنشانگر را براي پيشلرزههاي زلزلهي
 ١٦ ، M l  6فروردين  ١٣٩٦در منطقه سفيدسنگ )فريمان( در استان خراسان رضوي بررسي كردهايم.
 ٢روش تحقيق
براي مطالعهي پارامترهاي جدايش موج برشي ،به بررسي حركت موج برشي در محيط ناهمسانگرد ميپردازيم .بيشتر مواد
كاني موجود در پوستهي زمين ناهمسانگرد هستند .همچنين درزه و تركهاي بسياري در اندازههاي متفاوت در پوسته وجود
دارد كه باعث ايجاد ناهمسانگردي ميشود )كرامپين .(١٩٩٤ ،ناهمسانگردي ميتواند به علت دانهبندي ﻻيهها در رسوبات،
جهت ترجيحي كريستاليزاسيون سنگهاي كريستالي ،جهت ترجيحي دانهها در سنگهاي رسوبي و يا به واسطه شكافهاي
ايجادشده در سنگهاي رسوبي بر اثر اعمال تنش به وجود آيد )كرامپين.(١٩٨١ ،
وقتي موج برشي لرزهاي وارد يك محيط ناهمسانگرد شود ،انرژي آن به دو مؤلفهي سريع و كند تقسيم ميشود كه
قطبشهاي عمود برهم دارند و سرعت حركت آنها متفاوت است )پيچينيني و همكاران .(٢٠١٣ ،نوع و درجه ناهمسانگردي
توسط دو پارامتر  φو  δtتعيين ميگردد؛  ،δtزمان تأخير بين دو موج سريع و كند و  φهمچنين آزيموت جهت موج
قطبيدهي سريعتر ،كه موازي امتداد سيستم گسلي فعال و ماكزيمم استرس افقي فعال منطقه است )پيولوسنت و همكاران،
 .(٢٠١٠مشاهده شده است كه با نزديك شدن به زمان وقوع زلزله ،اين دو پارامتر دچار نوسان ميشوند .شرايط موردنياز براي
بررسي تغييرات ناهمسانگردي بهوسيلهي پارامترهاي جدايش موج برشي ،عبارت است از وجود دنبالهاي از پيشلرزهها در
منطقهي نزديك زلزله ،وجود حداقل يك ايستگاه لرزهنگاري سه مؤلفهاي براي ثبت پيشلرزهها و زلزلهي اصلي .اين ايستگاه
بايد حداقل چند ماه پيش از وقوع رخداد زلزله ،در نزديكي كانون زلزله در فاصلهاي كه براي آن ،شرط پنجرهي موج برشي
)زاويهي ورودي كمتر از  ٣٥درجه( مشغول به كار باشد .باﻻتر از زاويهي بحراني  ،( sin 1   ) 35oموج برشي در تابش به
سطح آزاد دچار تغيير فاز و تبديل حالت ) (Mode conversionsميشود )كرامپين و ايوانز.(١٩٨٣ ،
براي انجام اين تحقيق ،اطﻼعات زلزلهي  ١٦ ، M l  6فروردين  ١٣٩٦در منطقه سفيدسنگ )فريمان( به همراه دادههاي
پيشلرزههاي مربوط به آن از ايستگاههاي مركز لرزهنگاري كشور وابسته به مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران ،براي مدت زمان
سه ماه پيش از زلزله ،دريافت شد .وجود ايستگاه جرخوشك در فاصلهي  ٨كيلومتري كانون زلزله ،شرايط بررسي پارامترهاي
جدايش موج برشي مربوط به اين زلزله و پيشلرزههاي آن را امكانپذير ميسازد .درنتيجه اين زلزله بهعنوان مطالعهي موردي
در اين پژوهش انتخاب شد.
ابتدا شكلموجها بهصورت فرمت  mseedدريافت و به فرمت  SACتبديل شد و پس از وارد نمودن اطﻼعات مكان كانون
رخدادها و ايستگاه مورد بررسي ،و تعيين قطبش اولين رسيد موج  Sو  Pدر نرمافزار  ،SACفايلهاي آمادهشده با كد
) ANISOMAT +پيچينيني و همكاران (٢٠١٣ ،اجرا و خروجي آن شامل  φو  ،δtبررسي شد .نمونهاي از خروجي
محاسبهي پارامترهاي ناهمسانگردي با استفاده از  ANISOMAT+مربوط به يكي از پيشلرزههاي زلزله سفيدسنگ در شكل١
آورده شده است.
در بررسي تغييرات نسبت سرعت امواج بهمنظور بررسي تغييرات استرس زمان مطالعه به يك سال پيش از زلزله افزايش داده
شد .براي هر پيشلرزه Vp/Vs ،با تقسيم اختﻼف زمان رسيد امواج  Sو  Pبر زمانسير موج  Pاز كانون تا ايستگاه )نمودار
واداتي( ،محاسبه ميشود .اين كار مستلزم دانستن زمان اوليهي هر رخداد و مختصات كانون است .تغيير Vp/Vs
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شكل  .١خروجي كد  ANISOMAT+براي رخدادي به تاريخ  ٢٠١٧/٣/٣ساعت سه بامداد.

در طول وقوع پيشلرزهها نشان ميدهد كه امواج لرزهاي در طول محيطي كه داراي شكستگي است حركت ميكنند و
خصوصيات اين محيط با زمان تغيير ميكند .براي بررسي تغييرات  Vp/Vsاين دادهها به همراه اطﻼعات ديگر ايستگاههاي
منطقهي خراسان رضوي دريافت و مورد تحليل قرار گرفت .درآخر نمودار تغييرات اين پارامترها پيش از وقوع زلزله رسم شد و
مورد بحث قرار گرفت.

شكل  .٢تغييرات پارامترهاي ناهمسانگردي φ (a .و  ،δt (bبراي مدت سه ماه پيش از زلزلهي سفيدسنگ)دايرهي قرمز( .خطوط نقطه چين برازش
بسط چندجملهاي روي دادهها ميباشند.

شكل .٣تغييرات نسبت  Vp/Vsبراي پيشلرزهها )دواير مشكي( و زلزله سفيدسنگ )دايره قرمز( براي  (aايستگاه جرخوشك .خط نقطهچين ،خط
برازش شدهي بست چندجملهاي ميباشد (b .براي سه ايستگاه جرخوشك ،ميامي و تربتجام (C .براي همهي ايستگاههاي منطقه :جرخوشك
) ،(JRKHتربتجام ) ،(TBJMتربت حيدريه ) ،(TBHDميامي ) ،(MYAمغان ) ،(MOGHكرده ) ،(KRDاخﻼمد ).(AKL
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از آنجا كه تغييرات  Vp/Vsو همچنين دو پارامتر ناهمسانگردي  φو  ،δtبراي يك رويداد ميتواند به عوامل مختلفي بستگي
داشتهباشد ،بهمنظور كاهش اين وابستگي ،منحني بسط چندجملهاي به تمامي دادهها برازش شد و تﻼش گرديد روندي كلي
به تمامي دادهها نسبت دادهشود.
تغييرات پارامترهاي ناهمسانگردي بهصورت نمودار در شكل ٢نمايش داده شدهاست .همانطور كه مشخص است ،مقادير  φو
 δtدر طول اين سه ماه نوسان زيادي داشتهاست.
براساس نتايج بهدستآمده ،اين مقادير در حدود چند روز ابتدايي ،تقريباً ثابت بوده است و پس از آن دچار افت و خيزهاي
زيادي ميشود .با نزديك شدن به زمان وقوع زلزله ،در حدود بيست روز پيش از زلزلهي اصلي تا تاريخ وقوع زلزله ،دوباره به
مقداري در حدود مقدار اوليهي نرمال بازگشته است.
تغييرات نسبت سرعت امواج نيز بهصورت نمودار براي در شكل  ٣نشان داده شدهاست .همانطور كه مشاهده ميشود مقدار
نسبت سرعت امواج حجمي در مدت زمان يك سال پيش از وقوع زلزله افتوخيز زيادي داشتهاست .براي بازهي زماني يك
سال پيش از زلزله ،در ابتداي شروع پيشلرزهها تقريباً ثابت است ،تا  ،١٣٩٥/٩/٣حدود پنج ماه و نيم پيش از وقوع زلزلهي
اصلي ،دچار افتوخيزهاي ناگهاني ميشود و دوباره تقريباً ثابت شده و تغيير فاحشي ندارد و به سمت مقدار اوليه متمايل است.
 ٣نتيجهگيري
براساس نتايج بهدست آمده ،نوسانهاي قابل مﻼحظهاي در هر دو پيشنشانگر بررسي شده مشاهده ميشود .با توجه به
شكل ،٢مشاهده ميشود كه مقدار هر دو پارامتر ناهمسانگردي در ابتدا صعودي و از حدود چهل روز قبل از زلزلهي اصلي
نزولي شدهاست .همچنين باتوجه به شكل  a-٣كه تغييرات مقدار  Vp/Vsدر ايستگاه جرخوشك را نشان ميدهد ،مشخص
است كه روند اين پارامتر تا حدود يك ماه قبل از رويداد اصلي نزولي بوده و سپس صعودي شدهاست.
با توجه به پژوهش انجام شده ،بهنظر ميرسد اگر شبكهي لرزهنگاري سه مؤلفهاي چگال در محدودهي اطراف رومركز زلزله،
پيش از وقوع رخداد زلزلهي اصلي وجود داشته باشد و همچنين تغييرات پارامترهاي ناهمسانگردي و يا تغييرات نسبت سرعت
امواج بهطور مرتب پايش شود ،امكان پيشبيني رخداد زلزلهي قريبالوقوع بيشتر ميشود.
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