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 ده  یکچ
لرزه ای از اهمیت    ی هاچشمهپارامترهای مرتبط با    نی ترمهم یکی از  به عنوان  امروزه تعیین سازوکار کانونی زمینلرزه ها  

  1400آذرماه  هفتم    سازوکار کانونی زمینلرزه  حاضر تحلیل  پژوهش    هدف  دار است.رباالیی در مطالعات زلزله شناسی برخو

در   5با بزرگای   خراسان جنوبی  از توابعشهر قائن  کیلومتری جنوبی غربی    58م.( است که در    2021/  28/11)مطابق با  

اولین رسید    )پالریته(  قطبش(  1براساس سه روش  حاسبه سازوکار کانونی این زمینلرزه  رخ داده است. ممقیاس محلی   

حل  برای مدل سازی شکل موج  (  3 و  S  به  Pامواج    ی هادامنه نسبت    و  Pتلفیق قطبش اولین رسید موج  (  P    ،2موج  

عالوه بر آن وضعیت لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با تاکید بر معرفی روند و    .شودیم انجام  لرزه ای    گشتاورتانسور  

امتداد لغز برای این زمینلرزه از نوع  سازوکارکانونی غالب  پژوهش    نیدر ا.  شودی مسازوکارگسل های اصلی منطقه بررسی  

 . ه همخوانی داردمنطق ی هاگسل محاسبه شده است که با رژیم لرزه خیزی منطقه و سازوکار غالب راستگرد 

 وارون سازی گشتاور لرزه ای، زمینلرزه، خراسان ،نسبت دامنه   ، پالریته موج ،سازوکار کانونی :ید یلک یهاواژه
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Abstract 

Today, determining the focal mechanism of earthquakes as one of the most important parameters 

related to seismic sources is of great importance in seismlogical studies. The purpose of this study 

is to analyze the focal mechanism of the 28th November 2021 earthquake, which occurred 58 km 

southwest of the city of Qaen in the province of Southern Khorasan with a magnitude of 5 on a 

local scale. The calculation of the focal mechanism of this earthquake is based on three methods: 

1) Polarization (polarity) of the first P-wave arrival, 2) Combination of polarization of the first P-

wave arrival and the ratio of P to S amplitudes, and 3) Waveform modeling to solve the seismic 

moment tensor. In addition, the historical and instrumental seismicity situation is examined with 

emphasis on introducing the main trends and mechanisms of the faults. In the present study, the 

predominant focal mechanism of this earthquake has been calculated as a right-lateral strike-slip 

type, which is consistent with the predominant mechanism of faults in the region. 

Keywords: amplitude ratio, earthquake, focal mechanism, seismic moment inversion, Southern 

Khorasan. 

 مقدمه    1

باعث آزاد    هاشکل . این تغییر  کند یمتشریح  را  لرزه ای  چشمه  ایجاد شده در    ی هاشکل  رییتغ  لرزهن یزم  ی سازوکار کانون

 یهاستگاه یا . ارتعاشات مکانیکی در  شودیمشدن انرژی در کانون زمینلرزه و انتشار آن به صورت مکانیکی در محیط اطراف  

 شودیمفرض    معموالا.  شودی میده  لرزه ای آشکارسازی شده و لرزه نگاشت نام  ی هاموج لرزه نگاری مسیر حرکت به عنوان  
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از قبیل سازوکار زمینلرزه، وضعیت محیط انتشار   ییرایگکه لرزه نگاشت ثبت شده در ایستگاه لرزه نگاری شامل ویژه  

اثر شرائط محلی نزدیک ایستگاه و مشخصات دستگاه لرزه سنج باشد.  هنگام پردازش، ضروری است مشخصات   ،موج

حذف شود. شرائط محلی نزدیک ساختگاه    ثبت شدهثبت داده را که همان پاسخ دستگاهی است از روی داده    ی هادستگاه 

. هنگام  شودی مبا نسبت سیگنال به نوفه باال استفاده    ی ها دادهاز    معموالاکه    شودی ممحیطی ارزیابی    ی ها نوفهدر قالب  

و ضرائب کاهندگی مسیر    هاهیال ت انتشار موج و ضخامت  مطالعه سازوکار کانونی مشخصات مسیر انتشار موج شامل سرع 

. بنابراین در مرحله نهائی محاسبه سازوکار کانونی شودی مساختار سرعتی مطالعات قبلی استخراج و استفاده    ی هامدلاز  

.  شودیمن فراهم  زمینلرزه با استفاده از امواج لرزه ای ثبت شده دریک یا چند ایستگاه بعداز تعیین موقعیت و زمان وقوع آ

 یفعال لرزه اتعیین سازوکارکانونی زمینلرزه ها باعث افزایش دانش ما از نحوه عملکرد گسل مسبب زمینلرزه در مناطق  

 ی هاالتیادر حدفاصل    یساختن یزم  ی های بندم ی اغلب تقس  در.  شهر قائن در منطقه خراسان جنوبی  شودی ممورد مطالعه  

جهت    رییبا تغ  یدر بخش شمال  التی ا  نیکه ا  یو در محل  (1388  ،)غالمی و همکاران  زیمرک  لوتو  سیستان    ی ساختار

 ی هاتوسط سرشاخهساختاری بلوک لوت  گستره    .استقرار گرفته ،  شودیوارد بلوک لوت م  یصورت تداخلبه   غرببه سمت  

آن گسل نهبندان    یکه مرز شرق  شودیدربر گرفته م   یشرق جنوب    -یغربل  ماش  یکل  ی اراست  کیگسل نهبندان با    یانیپا

 ی هاعملکرد گسل  ریتحت تاث  کامالاخصوص منطقه شهر قائن    پهنه و به  نیا  بیترتن یبد  .است  ندیبآن گسل نا  یو مرز غرب

   (.1داده ست )شکلرا نشان  یتوجهقابل  لرزه ای  ی هاتیفعال نهبندان و نایبند قرار دارد و 

 

  
به همراه سازوکار کانونی آنها؛ سمت منطقه مهم   یها نلرزهیزم لرزه خیزی منطقه قائن و نواحی اطراف آن. سمت چپ( موقعیت   . 1شکل 

 . 2021-2010از   یمنطقه خراسان جنوب یزینقشه لرزه خ  راست( 

 

 است.قرار گرفته  یشرقطول    قهیدق11درجه و    59و    ی عرض شمال  قهیدق   33درجه و  34  ییایشهر قائن در مختصات جغراف

،  در شمال، گسل اردکول در شرق  اضیدشت ب گسل    ریفعال لرزه زا  نظ   ی هاگسل   محاصره توسط    لی به دل  شهر قائن

فالت ایران بوده    ریقرن اخ  کی  ی هالرزهن یزم  نیتربزرگشاهد وقوع  گسل دوست آباد در غرب وگسل سده در جنوب،  

بانک جامع رویدادهای لرزه ای و استنتاج یک مدل قابل  است. بررسی زمینلرزه های   برای تکمیل  باستانی  تاریخی و 

ها زمینلرزه  بازگشت  دوره  از  اساسی    ،اعتماد  و   مهم  زمنقشی  وقوع  احتمال  برآورد  دارد.   یآتمحتمل    ی هالرزهن یدر 

 زمینلرزه های تاریخی و یکصدسال اخیر منطقه عبارتنداز: نیترمهم 
 (؛ SM)  یامواج سطح  اسیدر مق  6/7    یبا بزرگ  خواف  (م.  10/3361/  21)  یشمس  ی هجر715  /07/  92  لرزهن یزم -1
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 ؛   SM=7با بزرگی  نئوزاد   (.م 3149) یشمس ی هجر871 لرزهن یزم -2

 ؛   SM= 7/6با بزرگی  قائن شرق  (.م 2/1549/ 15) یشمس ی هجر927 /11/ 26 لرزهن یزم -3

 ؛  SM=8/5  یبا بزرگ ( کاج درختی الدیم1923 /6/ 25) یشمس ی هجر 1302 /3/ 3لرزهن یزم -4

 ؛  SM=2/6 یبا بزرگ آبیز (م. 6391 /30/6) یشمس ی هجر5131 /8/4لرزهن یزم -5

 ؛  bM= 4/6با بزرگی  محمدآباد  (.م 16/2/1941) یشمس ی هجر1319بهمن 27 لرزهن یزم -6

 ؛ SM=7  یبزرگبا   ( دوست آباد.م9/1947/ 23) یشمس ی هجر 1326وریشهر 31 لرزهن یزم -7

 ؛ SM= 5/5 یبا بزرگ  موسویهم.(  6219/ 1/4) یشمس ی هجر4131فروردین 12 لرزهن یزم -8

 ؛SM=4/7بزرگای  با  م.( دشت بیاض،1968 /31/8ی )شمس ی هجر1347شهریور ماه 9زمین لرزه   -9

 ؛ SM=4/6ی   بزرگا با فردوس (.م1/9/1968) یشمس ی هجر1347 ورماهیشهر10 لرزهن یزم -10

 ؛ SM=5/6   ی با بزرگاشمال شرق قائن  -بزن آباد  (.م   01/1979/  61)  یشمس  ی هجر7135ماه  دی   62  لرزهن یزم -11

 ؛SM= 7/6  ی با بزرگا خواف  – زانیکار (.م  11/1979/ 14) یشمس ی هجر 1358ماه آبان 23 لرزهن یزم -12

 ؛SM=3/7  ی با بزرگا  آباد ی بن - ی( کول.م 1979 /27/11) یشمس ی هجر1358آذرماه  6لرزهن یزم -13

 ؛SM=6/6  ی با بزرگا کریزانم.( 1979/ 30/11) یشمس ی هجر1358آذرماه  9لرزهن یزم -14

 ؛ SM=1/6   ی با بزرگاالت شور م.( ک1979 /7/21) یشمس ی هجر1358آذرماه 13لرزهن یزم -15

 ؛SM= 3/7ی با بزرگا   قائن -( اردکول.م 1997 /10/5)  یشمس ی هجر1376 ماهبهشت ی ارد20 لرزهن یزم -16

 ؛ SM= 4/5ی با بزرگا جنوب شرق قاین (05/12/2012) یشمس ی هجر1391 ماه آذر15 لرزهن یزم -17

به شواهد لرزه خیزی فوق، مطالعه زمنیلرزه های منطقه قائن از اهمین باالئی برخوردار است. در این راستا در  با توجه  

ه در مراکز لرزه نگاری منطقه قائن با استفاده از داده شکل موج ثبت شد   5مقاله حاضر آخرین رویداد لرزه ای با بزرگای  

   مختلف تعیین محل مجدد شده است. سپس سازوکارکانونی آن از سه روش مختلف محاسبه و ارائه شده است.

 قی روش تحق    2

در علم زلزله   پیشرفته  ی هاک یتکناز    لرزه ای   با استفاده از برگردان تانسور ممان  ،هالرزهن یزم   ی سازوکار کانون  محاسبه 

و   ی ا به شناخت هرچه بهتر چشمه لرزه   یانیکمک شا  ی ممان لرزه ا  استفاده از حل تانسور  .شودی ممحسوب    یشناس 

حالت    رویمدل چشمه دو جفت ن   .روبروست  یفراوان  ی هات یکار با عدم قطع  نیاما ا  .دی نمایآزادشده در چشمه م  ی انرژ

ناب  یخاص ب  ییجاراز  را   ی هابر روشعالوه   ،هالرزهن یزم   یسازوکار کانون   ن ییتع  ی برا  . کندی م  انیبرش در صفحه گسل 

  م یها به دو دسته تقسروش  نیا  .استشکل موج متداول شده   ی سازمدل   هیپابر  ی گر یمتعدد د  یهاروش  ،ت یبر قطب  یمبتن

الگوریتم   که با استفاده از    ردیگیمصورت    یکر،  بیش،  امتداد   یعنیگسل    ی پارامترها  نییروش اول براساس تع  :شودی م

به کمک    معموالاو  براساس مدل سازی شکل موج   که  است  ی الرزه  اورتانسور گشت  محاسبهو روش دوم    (1989اسنوکه )

بسط یافته روش  فرم  در  واقع  روش دوم    الگوریتم محاسباتی  .  شودی ماستفاده (  2005)   الگوریتم زاهارادنیک و همکاران

(  1976)  ( است که با محاسبه تابع گرین به روش عدد موج گسسته بوشن1991)  واهمامیخت تکراری کیکوچی وکاناموری 

در مقاله حاضر از هر دو روش فوق برای  .گرددی مسازوکارکانونی زمین لرزه تعیین    ،برای  فواصل محلی و منطقه ای 

 تفاده شده است. قائن اس   1400آذرماه  7محاسبه سازوکارکانونی زمینلرزه  

مرکز ملی شبکه    ( ،IRSC)توسط مرکز لرزه نگاری کشوری دانشگاه تهران  منطقه مورد مطالعه که    ی هالرزهن یزمداده  

مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی  و    (  IIEESلرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله )

، با یکدیگر تلفیق و سپس برای تعیین محل مجدد مورد استفاده قرار  اندشده ثبت (  FUMSN)  دانشگاه فردوسی مشهد

 S و    P  ی هاموج ، نسبت دامنه    Pپالریته( اولین رسید موج  )  گرفت. برای محاسبه سازوکار کانونی ازسه تکنیک قطبش 

 آورده شده است.   1و مدل سازی شکل موج به منظور حل تانسور ممان لرزه ای استفاده شد. نتایج محاسبات  جدول
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 قائن براساس سه روش ذکر شده درپژوهش حاضر.  2021 - 11-28سازوکار زمینلرزه  .1جدول
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  یر یگجه ینت    3

سازوکار ،  قائن وتاریخچه لرزه خیزی منطقه  ستانشهر  در گستره  خراسان جنوبی  ی هاگسل توجه به سازوکار غالب    با

 مقیاس محلیدر    5با بزرگی    1400لرزه آذر ماه  هفتم  زمین  غالب گسلهای مهم منطقه امتداد لغز برآورد شده است.  

سازوکار کانونی غالب از نوع امتداد لغز رخ داده است، براساس محاسبات پژوهش حاضر، دارای شهر قائن حوالی در  که

محمود آباد    جنبش گسلکه    رودی محتمال  ، ا موقعیت مکانی رویدادتعیین محل مجدد  با توجه به    .باشد ی مراستگرد  

با قائن  –اردکول     1376اردیبهشت    20  زمینلرزهشبیه    باایتقرسازوکار کانونی این زمینلرزه  .  این زمینلرزه باشدمسبب  

برخوردار بوده  فشاری(  )  امتداد لغز راستگرد با مولفه ی معکوسکانونی    سازوکاراز  که  می باشد     SM=  3/7بزرگای  

 است. 
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