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  چكيده 
مه، مسير و ساختگاه، نگاشت يك زلزله كوچك با استفاده از روش تركيبي مجموع مد و تفاضل محدود و با لحاظ فيزيك چش

ي هدف در منطقه هدف شبيه سازي شده و از آن به عنوان رخداد كوچك در روش تابع گرين جهت مقياس كردن به زلزله
شوند لذا نگاشت توليد شده باند پهن فركانسي از آنجا كه در اين روش مدهاي پايه به طور كامل توليد مي. شوداستفاده مي

در اينجا . كنداهد داشت و از اين نظر شرايط واقعيِ رفتار زمين در زمان رخداد زلزله را با دقت مناسبي شبيه سازي ميخو
مقايسه نگاشتهاي شبيه سازي شده با نگاشتهاي واقعي در دو حوزه . شبيه سازي زلزله بم به عنوان يك نمونه ارائه شده است

 .ايج نشان از توافق مناسبي ميان اين نگاشتها دارندي زمان و فركانس به انجام رسيده و نت
  

  مجموع مد، تفاضل محدود، تابع گرين، شبيه سازي، زلزله بمنگاشت مصنوعي،  :هاي كليديواژه
 

Near field synthetic seismogram generating considering physics of the 
earthquake 

  

Gholami Vahid1 

  

1PhD of seismology, GeoKaraneh Company. 
Abstract 
A hybrid method, a combination of Modal summation, Finite Differenceand Green Function, is used to generate 
synthetic signals. In this procedure we try to synthetically generate a small event using the hybrid of MS and FD 
as green function to simulate target event through GF method. This is tested using an aftershock recorded 
following the Bam earthquake. The result of synthetic signals by this method and observed records of Bam are 
compared both in time and frequency domains and shows good agreement. This method is presented for the 
areas with no remarkable observed record where the simulation could help to cover the lack of data. 
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  دمهمق    ١

در رهيافت تركيبيِ ارائه شده ابتدا يك زمين لرزه با بزرگاي متوسط، با استفاده از روش تركيبي مجموع مدها و تفاضل محدود 
اين روش امكان . شبيه سازي شده و سپس از آن به عنوان تابع گرين استفاده شده تا به كمك آن زمين لرزه اصلي مدل شود

پس لرزه استفاده شده /در روش تابع گرين عموما از يك پيش. دهدرت مناسبي گسترش ميكاركرد روش شبيه سازي را به صو
و آن را براي تمامي عمق ها و مكان ها يكدست در نظر گرفته و بر آن اساس جمع اثرات آن زلزله كوچك كه به هر سلول 

فاكتور عمقي در ويژگي هاي نگاشت تاثير  با توجه به آن كه. نسبت داده مي شود، عامل ساخت زمين لرزه اصلي قرار مي گيرد
به سزايي دارد لذا در آنچه كه ارائه شده سعي مي شود براي اعماق مختلف نگاشتهاي مختلفي ساخته شده و به آن عمق 

زلزله هاي كوچك در روش تابع گرين براي ساخت زمين لرزه اصلي از نگاشتهاي  مربوط نسبت داده شود و هنگام جمع زدنِ
همچنين از آنجا كه شبيه سازيو مقياس كردن نگاشتهاي مصنوعي با دقت بااليي . در هر آزيموت و عمق استفاده شودمربوطه 

در روش مجموع مد به انجام مي رسد لذا اين امكان وجود دارد كه زلزله كوچك مورد استفاده براي تابع گرين حتي المقدور به 
زمين لرزه بم بر اين اساس مورد بررسي و شبيه سازي قرار گرفته و نتايج . ه شودزلزله اصلي از نظر بزرگا نزديك در نظر گرفت

  .آن ارائه شده است



 ٨٥٤                                                                                                                        توليد نگاشت مصنوعي زلزله با تخمين فيزيك زلزله در حوزه نزديك

  روش تحقيق    ٢
در اين روش نگاشت ها در طول پروفيل ساختگاه توليد  .روش مورد نظر، روند كار را مشخص مي نمايد) ١شكل(الگوريتم كلي 

  ).٢شكل (مي شوند 

  
  نظر به صورت شماتيك تئوري روش مورد. ١شكل 

  

  
 توليد نگاشت خردلرزه به روش تركيبي مجموع مد و تفاضل محدود. ٢شكل 

  

پارامترهاي تابع گرين براي زلزله بم ( از آنجا كه از روش تابع گرين مي توان به صورت مدلسازي چشمه گسترده استفاده كرد
اطقي كه نگاشت از زمين لرزه ها وجود ندارد ابتدا به روش لذا اين خاصيت را دارد كه بتوان در من )آمده است ١در جدول 

مجموع مد و تفاضل متناهي نگاشت زلزله كوچكي را كه طبيعتا داراي پيچيدگي هاي كمتري از لحاظ امكان شبيه سازي و 



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                               ١٣٩٧بهشت ماه اردي ٢٠لغايت  ١٨                                                                                        ٨٥٥

اي بزرگ ترِ ه نزديك براي زلزله همحتواي فركانسي است توليد و با استفاده از آن به روش تابع گرين به شبيه سازي حوز
مرحله اول انتشار موج از محل شكستگي چشمه تا مرز تقريبي سايت و ساختار .هدف به صورت چشمه گسترده اقدام نمود

با (و مرحله دوم انتشار موج از زير ساختار رسوبي به روي سطح زمين ) ع مدوجممبا استفاده از روش (رسوبي محلي است 
مدل ساختاري مورد . ر يك از اين مراحل داده هاي ساختاري مربوط به خود را دارنده. است )استفاده از روش تفاضل محدود

 .استاستفاده در هر دو بخش شامل اطالعات سرعت موج طولي و برشي، كاهندگي موج طولي و برشي و همچنين چگالي 
  .آمده است) ٣(نمونه اي از نگاشت هاي مشاهده و مصنوعي در شكل 

  
 پارامترهاي شبيه سازي به روش تابع گرين.١جدول 

  مقادير  پارامتر  رديف
  كيلومتر ١٥و  ٢٠  طول و عرض گسل  ١
  E٣٥/٥٨ N٠٤/٢٩  مختصات كانون زمين لرزه هدف  ٢
  E٢١/٥٨ N٠٣/٢٩  مختصات كانون پس لرزه  ٣
  ٦/٦و  ٦/٤ بزرگاي گشتاوري رويداد هدف و پس لرزه  ٤
  ٦و  ٦ د گسلتعداد زير گسل ها در عرض و امتدا  ٥
  كيلومتر٥/٢و  ٣/٣ طول و عرض زير گسل  ٦
  كيلومتر بر ثانيه ٠٦/٣  سرعت موج برشي  ٧
  كيلومتر بر ثانيه ٨٠/٢  سرعت گسيختگي  ٨

  

  
  از زلزله بم) جيرفت(نگاشت هاي مشاهده و شبيه سازي شده در يك ايستگاه نمونه . ٣شكل 

  
كه مقادير مصنوعي توليد شده و مقادير حقيقي مشاهده شده نزديكي و نتايج حاصل از اين روش شبيه سازي نشان مي دهد 

و همانطور كه ذكر شد اين مساله در زماني است كه  ))٤(و حوزه فركانس شكل ) ٣(حوزه زمان شكل ( قرابت قابل قبولي دارند
ه قطعا كيفيت بهتري هم برخي كميت ها به صورت كامال دقيق در دسترس نبوده و در اين صورت وضعيت نتايج به دست آمد

كه معموال براي طراحي مد نظر % ٥ميان طيف پاسخ مشاهده و مصنوعي با ميرايي) ١رابطه (r.m.sمتوسط خطاي .مي يافتند
  . هرتز نشان داده شده است ٦براي فركانس  )٥(قرار ميگيرد براي هر مولفه و هر ايستگاه محاسبه شده و در شكلهاي 
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دامنه هاي محاسبه شده طيف پاسخ براي نگاشتهاي  و  طيف پاسخ و) پريودهاي(مجموع تعداد نمونه هاي  Nدر اين رابطه

اعتبار سنجي نتايج بدست آمده و پايداري نگاشتهاي محاسبه شدهبه عنوان بانك داده مورد . مشاهده و مصنوعي هستند
  .بخش مورد ارزيابي قرار گرفته استمتريك در اين اطمينان را با دو تست پارا
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لرزش اصلي زمين لرزه بم كه براي هر سه مولفه ) راست(و جيرفت ) وسط(، محمدآباد )چپ(براي ايستگاههاي ابارق % ٥طيف پاسخ با ميرايي . ٤شكل 

 .آمده است) خاكستري(يه سازي با رنگ و شب) سياه(طيف پاسخ مشاهده . هاي شعاعي، عرضي و عمودي در سطرهاي متفاوت آمده است

 
  

1Dsrc 1Drec 2DFD 2DMS 3D EHYB
Rad, Aba, 6Hz 0.93 1.09 0.74 0.85 0.78 0.5

Tra, Aba, 6Hz 0.94 0.99 0.86 0.89 0.82 0.52

Ver, Aba, 6Hz 1.05 0.98 0.9 0.81 0.74 0.42
Rad, Moh, 6Hz 1.05 1.09 0.85 0.79 0.7 0.42
Tra, Moh, 6Hz 1.2 0.95 0.75 0.81 0.68 0.45

Ver, Moh, 6Hz 1.04 0.97 0.76 0.8 0.65 0.5
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نگاشتهاي مشاهده و مصنوعي به تفكيك روشهاي مختلف اجرا شده يك، دو، سه % ٥براي اختالف طيف پاسخ با ميرايي  r.m.sمتوسط خطاي . ٥شكل 

است و همچنين مقادير عددي نيز در جدول روند نزولي وقتي به سمت مطالعه مورد نظر مشهود . هرتز ٦بعدي و روش تركيبي مورد نظر براي فركانس 
  .زير شكل آمده اند

  
  گيرينتيجه    ٣

توليد نگاشتهاي . يست موثر استاستفاده از اين روش در مناطقي كه داده هاي زلزله و شتاب زمين لرزه به خوبي موجود ن
با استفاده از روشهاي تحليلي ساده كوچك به دليل پيچيدگي هاي كمتري كه در هنگام وقوع از نظر محتواي فركانسي دارند 

نگاشت تابع گرين را در عمقهاي مي توان اين روش با . مقياس آن به زلزله بزرگ با كيفيت بيشتري صورت مي پذيردتر بوده و 
توليد نگاشتهاي باند پهن به اين روش . و نتايج بهتري بدست دهد تا اثرات عمقي در آن ديده شودكرد مختلف شبيه سازي 
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