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 Simulps14، گغل ؽوال تثزيش ،هحلیعاختار عزػتی، تَهَگزافی  :ّا کلید ٍاشُ

 چکیده
غزب ايزاى ؽوالهحلی، عاختار عزػتی پَعتِ درّای لزسُاعتفادُ اس سهاى رعیذ اهَاج حدوی فؾارؽی ثثت ؽذُ اس سهیيدر ايي هغالؼِ تا 

ِ هؤعغِ ٍاتغتِ تؽثکِ تثزيش دائوی  ايغتگاّْای ّا کِ ؽاهلزدين. تزای ايي هٌظَر اس چٌذيي هدوَػِ اس دادُتؼییي کتِ صَرت دٍتؼذی را 

هَقت ًصة ؽذُ تَعظ پضٍّؾگاُ تیي الوللی سلشلِ ؽٌاعی ٍ هٌْذعی سلشلِ  ّایايغتگاُهیالدی(،  2013تا  1996صئَفیشيک داًؾگاُ تْزاى )

 2011تا  2009ّای هَقت ًصة ؽذُ تَعظ داًؾگاُ تحصیالت تکویلی ػلَم پايِ سًداى )ٍ ّوچٌیي ايغتگاُ هیالدی( 2004)آٍريل تا خَالی 

ّای کن عزػت ٍ پز اين. ًتايح ايي پضٍّؼ، آًَهالیتْزُ خغتِ Simulps14ی ٍارٍى عاسی غیز خغی اس تزًاهِ اعتفادُ کزدين. در ايي کار تزا هیالدی(

ًؾاى تِ خَتی ٍ ػالٍُ تز آى يک آًَهالی کن عزػت در غزب دريای خشر  دّذعزػتی را تِ صَرت خاًثی در اعزاف گغل ؽوال تثزيش ًؾاى هی

 .دّذهی

 مقدمه
تخؾی اس هزس تزخَردی صفحات  کِ اس چٌذيي اياالت سهیي عاختی تؾکیل ؽذُ اعت ٍ اعت غزب ايزاىهٌغقِ ؽوالهٌغقِ هَرد هغالؼِ، 

 خیشی تغیار هغتؼذ اعت.ّای فؼالی چَى گغل تثزيش را در خَد خای دادُ اعت. ايي هٌغقِ تِ لحاػ لزسٍُ گغل ؽَدرا ؽاهل هی اٍراعیا ٍ ػزتی

کِ اس  اعت ّای فؼالآتؾؾفؾاىّا ٍ یخَردگچیي ؽَد کِ ؽاهلوی اس کوزتٌذ آتؾفؾاًی ايزاى را ؽاهل هیػالٍُ تز آى، ايي هٌغقِ قغوت هْ

ّای آب گزم در هٌغقِ ٍ تِ دًثال آى هٌاتغ هاگوايی در ًشديکی عغح چؾوِ تَاى اؽارُ ًوَد.ّای آتؾفؾاًی عٌْذ ٍ عثالى را هیکَُ ّاخولِ آى

هغالؼات تغیار کوی رٍی ايي هٌغقِ  تغیار فؼال اعت ٍ ايي در حالی اعت کِ ًیش  ؽٌاعیتِ لحاػ سهیي دّذ کِ ايي هٌغقِسهیي ًؾاى هی

تَيضُ رٍی ت السم اعت کِ يک  هغالؼِ دقیق اس ايي خْ  صَرت گزفتِ ٍ اعالػات تغیار کوی اس عاختارّای درًٍی سهیي در ايي هٌغقِ ٍخَد دارد.

هغالؼِ رٍی عاختار عزػٌی اس ايي خْت حائش  هٌغقِ تزعین.ؽٌاعی ايي عاختارّای سهیيرک تْتزی اس عاختار عزػتی آى صَرت تگیزد تا تِ د

 َقاًی هٌغقِ تذعت ـی فارّای سهیي ؽٌاعی در پَعتِـزی هغلَب اس عاختـّای هحلی تصَيلزسُتَهَگزافی عزػت تزای سهیياّویت اعت کِ در 
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آيذ. در ٍاقغ، تِ ای ًیش تِ عَر ّوشهاى تذعت هیّای لزسُتز تؼییي عاختار عزػت، تَسيغ دقیق رٍيذاد ّای هحلی ػالٍُآيذ. در تَهَگزافی سلشلِهی

کٌذ. اس ايي رٍ ؽٌاعی کوک ؽاياًی هیّای سهیيخیشی تا ّن تزای درک فزآيٌذدعت آٍردى تغییزات خاًثی ٍ ػوقی عزػت ٍ تَسيغ دقیق لزسُ

 (.1389)خذی،  در فزايٌذ تکتًَیکی پَعتِ اعتّای خذيذ وٌذی تزای تذعت آٍردى ديذگاُّای هحلی تکٌیک قذرتتَهَگزافی سلشلِ

 

 روش کار
 P  ٍ1824فاس  3172اعتفادُ ؽذُ کِ ؽاهل  P  ٍSعیز فاس در ايي هغالؼِ تزای تزرعی عاختار عزػتی پَعتِ فَقاًی اس تَهَگزافی سهاى

تزای ايي هٌظَر اس   اين.اعتفادُ کزدُ Pٍ فاس  Sتِ صَرت هغتقین اعتفادُ ًؾذُ اعت تلکِ اس تفاضل سهاى عیز فاس  Sسهاى عیز فاس اعت.  Sفاس 

هیالدی(،  2013تا  1996کِ تثزيش ٍاتغتِ تِ هؤعغِ صئَفیشيک داًؾگاُ تْزاى )ّا کِ ؽاهل ايغتگاّْای دائوی ؽثُچٌذيي هدوَػِ اس داد

هیالدی( ٍ ّوچٌیي  2004پضٍّؾگاُ تیي الوللی سلشلِ ؽٌاعی ٍ هٌْذعی سلشلِ )آٍريل تا خَالی  ايغتگاّْای هَقت ًصة ؽذُ تَعظ

هیالدی( اعتفادُ کزدين. هدوَػِ ايي تاًک  2011تا  2009ايغتگاّْای هَقت ًصة ؽذُ تَعظ داًؾگاُ تحصیالت تکویلی ػلَم پايِ سًداى)

ايغتگاُ ثثت  72کِ در هدوَع تَعظ سلشلِ را اًتخاب کزدين  478در  ايي تحقیق فقظ  کِ ؽذسهیي لزسُ را ؽاهل هی 20000ز اعالػاتی  تالغ ت

 ّای سيز ّغتٌذ:دارای ٍيضگی اًذ ٍؽذُ

 درخِ 180گپ آسيوَتی سيز  -1

 ايغتگاُ ثثت ؽذًذ 4حذ اقل تَعظ  -2

 کیلَهتز 3دارای خغای رٍهزکشی کوتز اس  -3

 کیلَهتز 5دارای خغای ػوقی کوتز اس  -4

 قزائت فاس 5دارای حذاقل  -5

6- rms ِکوتز اس ًین ثاًی 

ّای ديگزی ّا تا رٍػ(. ػالٍُ تز اتي1ّا، هکاى ياتی خَب، تَسيغ هٌاعة ٍ پَؽؼ پزتَيی خَب اعت )ؽکل ّای  ايي سلشلِاس ٍيضگی 

ّای تا کیفیت را تِ ػٌَاى دُای اس دا( ٍ در ًْايت هدوَػ2ِّای پزت را حذف کزدُ )ؽکل دادُ Hypocenterتز حغة  Pهثل تزعین سهاى عیز فاس 

يک گزيذ در  صَرت گزفتِ ٍ تزای اخزای آى  SIMULPS14ٍرٍدی تزای هؼکَط عاسی آهادُ کزدين. اًدام هؼکَط عاسی تا اعتفادُ اس تزًاهِ 

 (.1کیلَهتز اعت )ؽکل  20ٍ حذاکثز  10تزی قزار دادين  کِ فاصلِ تیي گزيذّا حذاقل هکیلَ 5ػوق 

 نتایج
دّذ. يک تثايي عزػتی آؽکار در غزب ايزاى را ًؾاى هیحاصل اس تَهَگزافی دٍ تؼذی عزػت دٍتؼذی در هٌغقِ ؽوال ًتیدِ 3ؽکل 

تَاًذ ًاؽی اس تفاٍت عاختار سهیي در اعزاف ايي گغل تاؽذ. يک آًَهالی کن عزػت در غزب ؽَد کِ هیاعزاف گغل ؽوال تثزيش هؾاّذُ هی

(  احتواال  هزتَط تْغاختارّای ػویقتز در 1ّا در ايي قغوت )رخَع کٌیذ تِ ؽکل اعغِ ػویق تَدى سلشلِؽَد کِ تِ ٍدريای خشر هؾاّذُ هی

ؽَد ًتیدِ (.  ّواًغَر کِ هؾاّذُ هی4ايي قغوت اعت. تزای اػتثار عٌدی ايي ًتیدِ اس آسهَى هذل صفحِ ؽغزًدی اعتفادُ کزدين )ؽکل 

ّای هَخَد در هٌغقِ را دّذ کِ تَسيغ ٍ پَؽؼ پزتَيی ايٌقذر خَب ّغت کِ تتَاًٌذ آًَهالیحاصل اس ايي تغت تغیار خَب اعت ٍ ًؾاى هی

( ٍ  ػٌاصز قغزی 5( )ؽکل DWSچگالی ًغثی پزتَ )تزگزداى کٌٌذ. ػالٍُ تز ايي تزای تزرعی ٍضَح ٍ قذرت تفکیک هذل هذکَر پاراهتزّايی ًظیز

چگالی ًغثی پزتَ را در فضای تحت تاثیز اعزاف ّز گزُ ؽثکِ  DWS. پاراهتز ر دادين(را هَرد تزرعی قزا6( )ؽکل RDEهاتزيظ تحلیل هذل )

ؽَد. در کٌذ کِ در هحاعثِ آى ػالٍُ تز تؼذاد پزتَ ػثَری اس ّز تلَک، عَل پزتَ ػثَری اس حَهۀ گزُ تٌذی ؽثکِ در ًظز گزفتِ هیهحاعثِ هی

ؽَد چگالی ًغثی پزتَّای ػثَری تَيضُ در اعزا ف دريافت هی 5ّواًغَر کِ اس ؽکل َ اعت در ارتثاط تا چگالی تاالی پزتَ DWSٍاقغ هقاديز تاالی 

گیزد. ّز اعت کِ تِ ػٌَاى اتشاری خْت تزرعی هیشاى اػتواد پذيزی ًتايح هَرد اعتفادُ قزار هی RDEگغل تثزيش خیلی خَب اعت. پاراهتز تؼذی 

رعذ ٍلی هؼوَال هقاديز تاالی دّذ، اگز چِ ايي هقذار ّزگش تِ يک ًویرا تزای هذل ًؾاى هیتز تاعذ ٍضَح تاالتزی چِ ايي هقذار تِ يک ًشديک

( تز هی آيذ هذل تذعت آهذُ اس ايي حیث ّن 6گیزًذ ٍ ّواًغَر کِ اس ؽکل )/. را تِ ػٌَاى هقذار قاتل قثَل در هغالؼات تَهَگزافی در ًظز هی5

 ٍضؼیت هغلَتی دارد.    
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ّا، ّای قرهس هکاى اٍلیِ زلسلِّای هَرد استفادُ، دایرُّای سبس ایستگاُطالعِ بِ ّوراُ پَضص رٍهرکسی پرتَّا کِ در آى هثلث: هٌطقِ ه1ضکل

ّای دّد. دایرُّا را ًطاى هیّا هَقعیت گریدّا ٍ خطَط زرد رًگ هَقعیت گسلّا بعد از ٍارٍى سازی، ضربدرّای آبی هکاى جدید زلسلِدایرُ

 دّد.ّا را قبل از ٍارٍى سازی بِ ّوراُ ّیستَگرام آًْا ًطاى هیدرٍى کادرّا تَزیع عوقی زلسلِ سبس رًگ
 

 

بر حسب  Pاًد. پاییي:پراکٌدگی فازّای ایجاد ضدُ Hypocenterبر حسب  P: باال،خط برازش ضدُ بِ ًقاطی کِ از ترسین زهاى سیر فازّای 2ضکل

 دّد.فاصلِ از خط برازش ضدُ را ًطاى هی
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 کیلَهتری از سطح زهیي 5: تَهَگرام دٍ بعدی سرعت در عوق 3ضکل 

 

 

 

 
 : سوت راست، هدل هصٌَعی صفحِ ضطرًجی ٍ سوت چپ، برگرداى حاصل از هدل صفحِ ضطرًجی4ضکل 
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 : چگالی ًسبی پرتَ  کِ در هحدٍدٓ گسل ضوال تبریس هقدار باالیی دارد.5ضکل 

 

 

 
 ّای قطری هاتریس رزٍلَضي کِ برای ًیوِ غربی دریای خسر ٍ ّوچٌیي برای هحدٍدٓ گسل ضوال تبریس هقدار قابل قبَلی دارد.الواى: 6ضکل 

 نتیجه گیری
ای ايي هغالؼِ، عاختار دٍيؼذی عزػت پَعتِ فَقاًی در هٌغقِ ؽوال غزب ايزاى تا اعتفادُ اس تَهَگزافی سهاى عیز هَج حدوی لزسُ در

هْن هٌغقِ عاختارّای  قاتل تَخْی هتاثز اسّای عزػتی آًَهالی ،تَهَگزام دٍ تؼذی عزػت ّای هحلی هَرد هغالؼِ قزار گزفت.سلشلِ ًاؽی اس

اس اػتثار  DWS  ٍRDEی ٍ ّوچٌیي پاراهتزّا ّای هصٌَػیعاسی دادُکِ  تا اعتٌاد تِ هذل دّذًؾاى هیّا ٍ عاختارّای صئَتزهال گغلِهاًٌذ 

 خَردار اعت.السم تز
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