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 ده یکچ

. امواج حجمی ردیگیمزرند کرمان مورد مطالعه قرار    2005چگونگی شکستگی بهنگام زمین لرزه سال    ،مقاله  نیدر ا

تا تغییرات زمانی و مکانی لغزش روی صفحه گسل تخمین    شوند یمثبت شده در میدان دور از زمین لرزه اصلی مدلسازی  

. توابع تانسور رند یگی مت کمکی مورد استفاده قرار  زده شود. اطالعات مطالعات میدانی و فعالیت پسلرزه ها بعنوان اطالعا

رورانده با گسل مسبب شرقی غربی همراه   عمدتااممان با برگردان شکل موج محاسبه شدند. نتیجه محاسبه، سازوکاری  

و بزرگی گشتاوری    1910 × 2.0بود که بلوک شمالی نسبت به بلوک جنوبی بسمت باال حرکت نموده است. ممان لرزه ای   

Mw=6.8   نشان  باشندی م شد،  تعیین  موج  برگردان  طریق  از  که  گسل  صفحه  روی  لغزش  استاتیکی  توزیع   دهد ی م. 

متر    8/0کیلو متر و شکستگی با دامنه لغزش بیش از    40متر دارای طولی حدود    4/0شکستگی با دامنه لغزش بیش از  

.  باشد ی مکیلومتر    5متر در مرکز با طولی حدود    2از    . تمرکز لغزش با دامنه بیشباشد یم کیلو متر    30دارای طولی حدود  

حدود   لغزش  دامنه  زده    2/ 2بیشترین  تخمین  حدود   .شودی ممتر  شکستگی  متوسط  گردید.   2/1دامنه  برآورد  متر 

 شکستگی بهنگام زمینلرزه در مرکز شروع و بصورت دو طرفه گسترش پیدا نموده است. 
 . چشمه، مدلسازی شکل موج  ی پارامترهازمین لرزه زرند، لرزه خیزی کرمان، : ید یلک  یهاواژه 

 

Source process of the 2005 Zarand earthquake,Kerman province in 
south-east Iran 

 Mohammad_Reza Gheitanchi 
  Institute of Geophysics, University of Tehran    

Abstract 

In this study, the source process of the 2005 Zarand earthquake was investigated and the observed 
teleseismic bodywaves of mainshock were modeled in order to obtain the image of temporal and spatial 
variation of slip on the fault plane. Information from field investigations and the results of aftershock 
activity were considered as supplementary data. The moment tensor functions were obtained by waveform 
inversion. The results indicate mechanism almost reverse by a nearly EW striking vertical fault plane, with 
northern block moving upwards relatively to the southern block. The scalar seismic moment was calculated 

to be M0 =2.0  ×1019 Nm and the moment magnitude was Mw=6.8. The static distribution of slip on the fault 

plane, obtained through inversion procedure, indicated that the rupture with slip amplitude greater than 0.4 
m was as long as 40 km and the area with slip amplitude 0.8 m was about 30 km. The slip-concentrated 
area with amplitude greater than 2 m was localized in central area with a total length about 5 km. The 
maximum amplitude of the slip was about 2.2 m. The average slip amplitude over the whole rupture area 
is about 1.2 m. Rupture, during the mainshock, initiated in the epicentral area and mainly extended in a 
bilateral manner.  

Keywords: Zarand earthquake, Seismicity of Kerman, Source parameters, Waveform modeling. 

 مقدمه    1

زمین    (ثانیه بوقت محلی  6/22دقیقه و    55و    5ساعت  )ثانیه    6/22دقیقه و    25و  2و در ساعت    2005فوریه سال    22در  

کیلومتری شمال غرب شهر کرمان در جنوب شرق   55لرزه مخربی در ناحیه کوهستانی و کم جمعیتی حوالی  زرند در  

( اعالم نموده است.در اثر این Ms=6.5 و   mb=6.1ایران رخ داد. بزرگی این زمین لرزه را سازمان زمین شناسی آمریکا )

کشته و    612رسمی، این زمین لرزه حداقل    دند. طبق گزارشاتتخریب ش  %100الی    %30روستا بین    50زمین لرزه  
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زخمی بدنبال داشت. در این مطالعه، با مدلسازی شکل موج تانسور ممان و تابع زمانی چشمه مسبب این زمین    1500

. ددگری م. سپس توزیع زمانی مکانی لغزش روی صفحه گسل با مدلسازی شکل امواج دور لرز تعیین  شوندی ملرزه محاسبه  

 باشدیمتاریخی در منطقه کرمان بعلت کم جمعیت بودن منطقه و نرخ لرزه خیزی پایین بسیار محدود    ی هالرزه زمین  

(Ambraseys and Melville, 1982    نشان فعال  گسلهای  وجود  و  دستگاهی  های  زمینلرزه  از   دهندیم (.  منطقه  که 

 (.1شکل ) پتانسیل زلزله خیزی باالیی برخوردار است

 
 

قوی و گسلهای مرتبط آنها. سازوکار زمینلرزه که توسط سازمان زمین شناسی آمریکا و دانشگاه   یهالرزه . رومرکز و مکانیسم زمین 1شکل 

 هاروارد گزارش شده اند با زنگ قرمز نشان داده شده اند.

 قی روش تحق    2

فیت  درجه را که از کی   90الی    30ایستگاه جهانی در فاصله    16بدست آوردن تانسور ممان، امواج دور لرز در  به منظور  

. ممان (2شکل  )  دهدی م رورانده را نشان  ی از نوع  . نتیجه بدست آمده سازوکارم یکنی ممناسبی برخوردار بودند مدلسازی  

 .  )Xu  and Chen, 1996 (باشند ی م Mw=6.8و بزرگی گشتاوری  1910 ×  2.0لرزه ای  

 
 مورد استفاده برای تعیین تانسور ممان.  یهاموج . مکانیسم زمین لرزه زرند و مولفه های قائم شکل 2شکل 

 

 یهادادهدر مرحله بعدی برای تعیین شکل تغییرات زمانی و مکانی لغزش روی صفحه گسل، تعیین توابع زمانی چشمه از  

 .(3شکل  ) ی مختلف انجام شد هاستگاه یاثبت شده در  ی هاموج شکل 

P waveforms on the vertical components
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 ایستگاه دور لرز.   16طولی ثبت شده در  یهاموج . توابع زمانی چشمه بست آمده از مولفه های قائم شکل 3شکل 

 

، شکل تغییرات زمانی و مکانی لغزش روی صفحه  ( Xu  and Chen, 1997 )در مرحله با روش وارون سازی شکل موج

 . (4شکل )  گسل انجام شد

 

 
 

  

 

 

 

 
 ایستگاه دور لرز. 16طولی ثبت شده در  یهاموج . توابع زمانی چشمه بدست آمده از مولفه های قائم شکل  3شکل 

 یر یگجه ینت    3

زرند از چشمه تک حادثه ای با سازوکار رو   2005که چشمه مسبب زمین لرزه سال    دهدی ممدلسازی شکل موج نشان  

نتیجه .   دهدی م. این سازوکار با مشاهدات صحرایی همخوانی خوبی نشان  کند ی مرانده با مولفه کوچک امتداد لغز تبعیت  

ی نسبت به بلوک جنوبی بسمت  رورانده با گسل مسبب شرقی غربی همراه بود که بلوک شمال  عمدتاامحاسبه، سازوکاری  

. توزیع استاتیکی لغزش روی باشندی م  Mw=6.8و بزرگی گشتاوری    1910 ×  2.0باال حرکت نموده است. ممان لرزه ای   

متر دارای طولی  4/0شکستگی با دامنه لغزش بیش از  دهدیمصفحه گسل که از طریق برگردان موج تعیین شد، نشان 

. تمرکز لغزش باشد یم کیلو متر    30متر دارای طولی حدود    8/0کیلو متر و شکستگی با دامنه لغزش بیش از    40حدود  

متر تخمین زده   2/2. بیشترین دامنه لغزش حدود  باشدی مکیلومتر    5متر در مرکز با طولی حدود    2با دامنه بیش از  

متر برآورد گردید. شکستگی بهنگام زمینلرزه در مرکز شروع و بصورت دو    2/1دامنه متوسط شکستگی حدود   .شودی م

 طرفه گسترش پیدا نموده است. 
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