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مدلسازی هندسی حرکات زمینساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات
ژئودزی در منطقه
مهدی نجفی علمداری ،1آرمان طاهری ، 2یحیی جمور 3و محمدامین مصباح

2

 .1دانشیار ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 .3دانشیار ،آموزشکدۀ نقشهبرداری ،سازمان نقشهبرداری کشور ،تهران ،ایران
(دریافت ،94/1/25 :پذیرش نهایي)94/7/14 :

چکیده
کشور ژاپن ازنظر زمینساختی در یک منطقة پیچیدۀ مرزی واقع شده است .حرکت غالب آن منطقه ،فرورانش صفحة اقیانوس آرام
به زیر صفحة آمریکای شمالی است .در این تحقیق با استفاده از دادههای  GPSشبکة ژئونت ژاپن ،حرکات بینلرزهای پوسته در
بین دو زلزله سپتامبر سال  2010و مارس سال  2011و همچنین حرکات حینلرزهای ناشی از زمینلرزههای  7/2و  9ریشتری که
به ترتیب در تاریخهای  2011/03/09و  2011/03/11رخ دادند ،مدلسازی شد .این مدلسازی نشان میدهد که پوستة آمریکای
شمالی قبل از وقوع این زمینلرزهها ،رفتارهای متفاوتی را در سه مقطع زمانی از خود نمایش میدهد .ویژگی هرکدام از این مقاطع
زمانی این است که در هر مقطع ،بردارهای جابهجایی دارای جهت خاص یکسان هستند ،اما مقدار این بردارها از مکانی به مکان
دیگر تغییر میکنند .در مقطع زمانی دوم ،حرکات کوچک و دارای جهتی نامشخص هستند و در مقطع زمانی سوم حرکات متفاوت
میشوند .تحلیل کرنش جابهجایی در مقطع زمانی سوم نشان میدهد که انقباض در غرب افزایش مییابد .همچنین در این مقطع
زمانی انبساط در شرق ژاپن نمایان میشود و مقدار آن روزبهروز افزایش مییابد .تحلیل کرنش در روزهای زلزله نشان میدهد و
پوستة آمریکای شمالی روی پوستة اقیانوس آرام میلغزد و دچار انبساط شدیدی میشود .مقطع زمانی دوم را که در آن حرکات
پوسته در حال عوضشدن هستند ،شاید بتوان یک پیشنشانگر برای این زمینلرزهها بهحساب آورد .همچنین با توجه به لغزش
(انبساطی) که در منطقه نمایان میشود ،میتوان ناحیهای را که در آیندۀ نزدیک تحت تأثیر زمینلرزه قرار خواهد گرفت ،شناسایی
کرد.
واژههای کلیدی :انبساط و انقباض ،تحلیل کرنش ،جیپیاس ،حرکات زمینساختی.

 .1مقدمه
کشور ژاپن از لحاظ ساختار زمینشناسی ،آزمایشگاهی

در ژاپن روشهای بسیاری برای ثبت دادههای مربوط

طبیعی برای مطالعات تغییر شکل پوسته محسوب میشود.

به بررسی حرکات پوستۀ زمین وجود دارد که ازجمله

این کشور از نظر زمینساختی در یک منطقۀ پیچیده

آنها میتوان به مشاهدۀ طول و زاویه (روش کالسیک)

مرزی واقعشده است؛ بهطوریکه همگرایی چهار صفحۀ

و همچنین استفاده از سیستم  GPSاشاره کرد.

آمریکای شمالی ( ،)North America plateصفحۀ

در پی فاجعۀ زمینلرزه سال  1995کوبه (،)Kobe

اقیانوس آرام ( ،)Pacific plateصفحۀ اوراسیا

دولت ژاپن نگرش خود را دربارۀ آمادگی در برابر

( )Eurasian plateو صفحۀ فیلیپین()filipin sea plate

زمینلرزه تغییر داد و انواع مختلفی از سیستمهای پردقت

در این منطقه غالب است (ال فیکی و کاتو.)2006 ،

را برای پایش پدیدههای مربوط به زمینلرزه ایجاد کرد.

حرکت عمدهای که در منطقۀ شمال شرقی ژاپن وجود

یکی از این سیستمها ،شبکۀ  GEONETاست که سیستم

دارد ،فرورانش پوستۀ اقیانوس آرام به زیر پوستۀ

جامعی برای اندازهگیری تغییر شکل پوسته است (هرپ،

آمریکای شمالی است که این حرکت باعث ایجاد

 .)2011از آن زمان ایستگاههای این شبکه افزایشیافت؛

عارضهای به نام ترنچ ژاپنی شده است (ساگیا .) 2004 ،

بهطوریکه در سال  2011به  1240ایستگاه رسید .متوسط
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فاصلۀ ایستگاههای این شبکه از هم حدود  20کیلومتر

حرکات حین لرزهای زلزلۀ  9ریشتری مارس ،2011

است و بهطور مداوم تغییرات پوسته زمین را پایش

بردارهای جابهجایی پوسته و همچنین مقدار اتساع در

میکند.

منطقه در اثر این زمینلرزه را محاسبه کردند و نشان دادند

تکرار اندازهگیریهای ژئودتیک در محدودهای
مشخص ،به ما امکان خواهد داد که دربارۀ توزیع

که در اثر این زمینلرزه ،منطقۀ تحت تأثیر زلزله بهشدت
منبسط میشود.

دگرشکلی زمینساختی در مقاطع زمانی بین دو زلزله

فان و همکاران ( )2011دربارۀ تأثیر زمینلرزۀ 9

( ،)Inter-seismicهنگام زلزله ( )Co-seismicو پس از

ریشتری  11مارس  2011بر مناطق فعال آتشفشانی،

زلزله ( )Post-seismicاظهارنظر کنیم (بننت و همکاران،

تحقیقاتی انجام دادند.

1996؛ بارگمن و همکاران1997 ،؛ بارگمن و همکاران،
.)2002

مورای و اراکی ( )2012طی مطالعاتی بین
ایستگاههای  GPSرا مثلثبندی کردند و تمام مثلثهای

در این منطقه تحقیقات زیادی دربارۀ حرکات

ممکن را با استفاده از ایستگاههای  GPSدر منطقه ،ایجاد

زمینساخت ژاپن انجام گرفته است .بیشتر کارهای

و درنهایت نرخ تغییرات مساحت این مثلثها را بررسی

صورتگرفته برای مطالعۀ حرکات و دگرشکلی پوسته با

کردند تا ببینند آیا قبل از زمینلرزه پیشنشانگر خاصی را

استفاده از دادههای  GPSیا بهصورت بلندمدت بوده است

که نشاندهندۀ زمینلرزه باشد ،پیدا خواهند کرد یا خیر؛

که در این صورت مقدار دگرشکلی پوسته را در چند سال

همچنین تمام طولهای ممکن را که بین ایستگاهها

محاسبه میکنند یا اینکه با استفاده از این دادهها مقدار

میتوان ایجاد کرد ،بررسی کردند.

لغزش گسل ،در حین و بعد از زلزله را محاسبه میکنند.

در این تحقیق ،حرکات بینلرزهای پوستۀ آمریکای

از جمله تحقیقات صورتگرفته میتوان به این موارد

شمالی بین دو زمینلرزۀ  6ریشتری و  9ریشتری شمال

اشاره کرد؛ نیشیمورا و همکاران ( )2011با استفاده از

شرقی ژاپن که به ترتیب در سپتامبر  2010و مارس 2011

ایستگاههای شبکۀ ژئونت مقدار لغزش گسل را در حین

به وقوع پیوستند ،مدلسازی میشود .همچنین حرکات

زمینلرزههای  7ریشتری و  9ریشتری که به ترتیب در 9

حینلرزهای در اثر زمینلرزههای  7/2و  9ریشتری که به

و  11مارس  2011رخ داده بودند ،محاسبه کردند و نتیجه

ترتیب در  2011/03/09و  2011/03/11به وقوع پیوستند،

گرفتند که در اثر زمینلرزۀ  9ریشتری مناطق ساحلی

بررسی میشوند .با توجه به اینکه در سپتامبر سال 2010

نزدیک به کانون زلزله در حدود  5متر در جهت

زمینلرزهای با قدرت حدود  6ریشتر در منطقۀ مورد

مسطحات جابهجا شده است.

مطالعه رخ داده است و زمینلرزۀ بعدی در مارس سال

تاکاشی ( )2011در مطالعهای روی حرکات حین

 2011با قدرت  9ریشتر در همان منطقه به وقوع پیوسته و

لرزهای زلزلۀ  9ریشتری مارس  ،2011مقدار اتساع و

باتوجه به اینکه زمینلرزۀ بزرگ خاصی در این بازۀ زمانی

همچنین ماکزیمم کرنش برشی را در حین زمینلرزۀ 9

در آن منطقه رخ نداده است ،بازۀ زمانی مورد بررسی

ریشتری ،محاسبه کرد و نتیجه گرفت که در اثر این

حدود  128روز در نظر گرفته شد (البته با صرفنظر از

زمینلرزه منطقۀ نزدیک به کانون زلزله بهشدت منبسط

دادههای یک ماه بعد از زلزلۀ  6ریشتری به دلیل کاهش

شده و ماکزیمم کرنش برشی در منطقهای در نزدیکی

تأثیرات پسلرزههای ناشی از این زمینلرزه در

کانون رخ داده است .همچنین در ادامه ،اتساع و تنش

محاسبات) و در نهایت چگونگی حرکت پوسته در این

کلمب را در حین زمینلرزۀ  6/4ریشتری که در  15مارس

 128روز بررسی شد .همچنین مقدار حرکات حینلرزهای

 2011در کنار آتشفشان فوجی ژاپن رخ داد ،تعیین کرد.

در اثر زمینلرزههای  7/2و  9ریشتری که در شمال ژاپن

ازونو و همکاران ( )2012با تحقیق در زمینۀ مقدار

به وقوع پیوستند ،با استفاده از دادههای  GPSبررسی شد.
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 .2ساختار دادههای استفادهشده

کاهش اثر این خطاها و دستیابی به نحوۀ حرکت پوسته است.

دادههای استفادهشده در این تحقیق ،مختصات سهبعدی

 .3بررسی حرکات بينلرزهای در منطقه

ایستگاههای  GPSشبکۀ ژئونت در دستگاه مختصات

هدف اصلی از این تحقیق مدلسازی حرکات بینلرزهای

 ITRF2005هستند (ناکاگاوا و همکاران.)2005 ،

در بین دو زمینلرزۀ  6و  9ریشتری است که به ترتیب در

دادههای ژئونت ناشی از تجزیهوتحلیل به سه روش مختلف

سپتامبر سال  2010و مارس  2011در یک منطقه به وقوع

در دسترس هستند ( )F3 ،R3 ،Q3که هرکدام بسته به هدف

پیوست .در ادامه حرکات حین لرزهای ناشی از

کاربران استفاده میشوند .نوع  F3این دادهها از دقیقترین

زمینلرزههای  7/2و  9ریشتری که به ترتیب در  9و 11

آنهاست؛ بهطوریکه موقعیت مطلق هر ایستگاه را به ما

مارس  2011در شمال شرقی ژاپن رخ دادهاند ،مدلسازی

میدهد )Geographical Survey Institute( GSI .نوع F3

میشود.

از دادهها را «مختصات روزانۀ ایستگاههای مشاهداتی

برای این منظور مختصات روزانۀ ایستگاههای

GPS

ژئونت» نامیده است .بااینحال تجزیهوتحلیل دادهها برای

شبکۀ ژئونت بررسی شدند .براساس بررسیهای

رسیدن به دادههایی از نوع  F3حدود دو هفته زمان نیاز دارد،

صورتگرفته ،آخرین زلزله در این منطقه در سپتامبر سال

زیرا انواع مختلفی از محاسبات با استفاده از اطالعت دقیق

2010رخ داده است؛ بنابراین برای دستیابی به حرکات

مدار ماهوارهها رویدادهها اجرا میشود (کامیا و همکاران،

بینلرزهای و برای جلوگیری از واردشدن آثار این زمینلرزه

2012؛ یاماگیوا و همکاران.)2006 ،

(ناشی از پسلرزهها) ،از دادههای یک ماه بعد از این

با توجه به اینکه در این تحقیق دادههای استفادهشده از

زمینلرزه صرفنظر شد و سپس حرکات پوستۀ آمریکای

نوع  F3بود ،آثار مختلفی همچون جزرومد زمین جامد ،بار

شمالی از  2010/11/01تا  2011/03/08که حدود  128روز

ناشی از جزرومد اقیانوس ،تأخیر یونسفر و اتمسفر و ...از

تا قبل از اولین زمینلرزه به طول میانجامد ،بررسی شد.

دادهها جدا و با نرمافزار علمی برنیز ( )BERNISپردازش

بررسی حرکات مسطحاتی در ایستگاههای

GPS

شدهاند ،اما آثاری مانند تأثیرات آبوهوایی ،نزوالت جوی

منتخب در منطقۀ ژاپن در این  128روز ،نشان میدهد که

و خطاهای اتفاقی روی دادهها باقی میمانند.

حرکات مسطحاتی در تمامی ایستگاهها از سه مقطع زمانی

دادههای تجربی معموالً از دو قسمت سیگنال و نویز

متفاوت تشکیل شده است.

تشکیلشدهاند .برای پردازش این دادهها الزم است آنها نرم

مقطع زمانی اول از اول نوامبر  2010شروع شده و تا

شوند؛ بنابراین باید خطاهای اتفاقی کاهش پیدا کنند (هانتا و

دسامبر  2010ادامه پیدا میکند .در این مقطع تمامی

همکاران .)2012 ،تنها راه برای کاهش این خطاها تشکیل

بردارهای جابهجایی نشان میدهند که پوستۀ اقیانوس آرام،

سریهای زمانی و استفاده از فیلترهای عددی بهمنظور

پوستۀ ژاپن را به سمت غرب میراند (شکل .)1

شکل  .1نحوۀ حرکت پوستۀ ژاپن در مقطع زمانی اول (اول نوامبر  2010تا دسامبر )2010
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مقطع زمانی دوم ،بعد از اتمام مقطع زمانی اول شروع
میشود و تا  20ژانویه  2011ادامه پیدا میکند .در این مقطع
بردارهای جابهجایی دارای مقادیر بسیار کوچکی هستند و
جهتی مشخصی از خود نشان نمیدهند (شکل .)2
به منظور درک رفتار پوسته در این مقطع ،جابهجایی
یکی از ایستگاهها در شکل  3نمایش داده شده است.
این حرکت در تمامی ایستگاههای منتخب در منطقه
دیده میشود .به نظر میرسد که در این مقطع پوستۀ

آمریکای شمالی قصد دارد جهت حرکت خود را عوض
کند.
در نهایت بعد از اتمام این مقطع ،مقطع زمانی سوم
شروع میشود و تا  8مارس  ،2011دقیقاً یک روز قبل از
اولین زمینلرزه ،ادامه پیدا میکند .در این مقطع بردارهای
جابهجایی در خالف جهت حرکت در مقطع زمانی اول
شروع به حرکت کرده و همجهت با حرکت پوسته در
زمان زمینلرزه به پیش میروند (شکل .)4

شکل  .2نحوۀ حرکت پوستۀ ژاپن در مقطع زمانی دوم

شکل  .3نحوۀ حرکت یکی از ایستگاههای  GPSدر مقطع زمانی دوم

شکل  .4نحوۀ حرکت پوستۀ ژاپن در مقطع زمانی سوم

مدلسازی هندسی حرکات زمينساختی مسطحاتی در ژاپن...

 .4تحليل چندمرحلهای حرکات بينلرزهای
همانطور که در بخش  3گفته شد ،منطقۀ مورد مطالعه قبل
از زمینلرزه حرکات متفاوتی را از خود نمایش میدهد؛
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میانگین در مقطع زمانی اول را نشان میدهد.
شکل  6جابهجاییهای تصویرشده در جهت آزیموت
میانگین در مقطع زمانی سوم را نشان میدهد.

بنابراین برای پایش این حرکات به یک تحلیل چندمرحلهای
نیاز است .در گام اول آزیموت میانگین حرکت پوسته در

 .1 .4تحليل کرنش (نرخ تغييرات مکانی) ميدان جابهجايی

مقاطع زمانی اول و سوم ،محاسبه و سپس تمامی بردارهای

مسطحاتی

جابهجایی در جهت آزیموت میانگین ،تصویر میشود.

برای تعیین مقدار تغییر شکل از نگرش الگرانژی استفاده

بهمنظور محاسبۀ آزیموت میانگین ،نقاط فعال آتشفشانی

میشود .با استفاده از نرخ تغییرات جابهجاییها و

مانند آتشفشان کوه ناسو و آتشفشان کوه فوجی (سایت

معادالت حرکتی تغییر شکل ،میتوان تانسور کرنش را

ولکنو دیسکاوری) بررسی شدند .با توجه به شکلهای  1و

محاسبه و پارامترهای تغییر شکل را از آن استخراج کرد.

 4و با توجه به حرکات متفاوتی که این آتشفشانها از خود

برای بهدستآوردن این پارامترها از فرم خطی توزیع

نشان دادند (بردارهای نارنجیرنگ) این نقاط فعال

کرنش در فاصلۀ نزدیک (همسایگی) و معادالت مربوطه

آتشفشانی از روند محاسبات خارج شدند تا محاسبات را

استفاده میشود .مدلهای غیرخطی جابهجایی به خاطر

تحت تأثیر قرار ندهند.

مشکالت محاسباتی که ایجاد میکنند ،تقریباً هیچوقت

شکل  5جابهجاییهای تصویرشده در جهت آزیموت

استفاده نمیشوند.

شکل  .5نحوۀ حرکت پوستۀ ژاپن در مقطع زمانی اول ،تصویرشده در جهت آزیموت میانگین

شکل  .6نحوۀ حرکت پوستۀ ژاپن در مقطع زمانی سوم تصویرشده در جهت آزیموت میانگین
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تغییر شکل بیانگر تغییر موقعیت اجزای یک جسم

 )componentsرا به دست آورد:

نسبت به وضعیت اولیۀ آن است .به بیان ریاضی کرنش،

( )5اتساع

گرادیان میدان جابهجایی است؛ یعنی جابهجایی دو نقطه

( )6دوران

در یک فاصلۀ دیفرانسیلی (ونیچک و کاراکی وسکی،
.)1986
در مطالعۀ تغییر شکل با استفاده از محاسبات کرنش،

1
2
1
)   (exy  eyx
2
1
)   (exx  eyy
2
1
)   (exy  eyx
2

)   (exx  eyy

( )7کشش
( )8برش

به علت اینکه وابستگی به سیستم مختصات حذفشده

یکی دیگر از پارامترهایی که از تانسور کرنش

است ،میتوان به نتایج بیشتر از سایر روشهای تعیین

محاسبه میشود ،ماکزیمم کرنش برشی

( max shear

تغییرشکل اعتماد کرد؛ در نتیجه تحلیل کرنش بهترین

 )strainاست که بهصورت زیر فرموله میشود:

روش در مطالعۀ تغییر شکل قلمداد میشود (ونیچک و
کاراکی وسکی.)1986 ،

(e  eyy ) 2
1
2
maximum shear strain  (exy  xx
)
2
4

()9

برای محاسبۀ این تانسورها در هر ایستگاه ،بردار

با توجه به تعریفی که برای کرنش ارائه شد ،برای

جابهجایی در آن نقطه و در ایستگاههای اطراف آن به

تعیین آن کافی است از مدل جابهجایی گرادیان بگیریم

روش اختالفات محدود ( )finite differencesتعیین

که نتیجۀ آن ماتریسی به نام ماتریس کرنش (  ) Eاست.

میشود.

اگر بردار جابهجایی در نقطه با موقعیت  rرا با
 u(r )  u ( x, y)و تانسور کرنش را با
v ( x , y ) 

) E (r

نشان دهیم،

 .1 .1 .4فرم خطی توزيع کرنش (روش اختالفات

رابطۀ دیفرانسیلی  u(r )  E(r )drبین آنها برقرار است.

محدود)

بهعبارتی:

بهمنظور محاسبۀ تانسور کرنش در هر ایستگاه ،در گام
u ( x, y ) 
y 

v( x, y ) 
y 

()1

)  u ( x, y
exy   x

) eyy   v( x, y
 x


exx
E (r )  
eyx

و پادمتقارن ( )Aبه شکل زیر تجزیه شود:
) E(r )  S (r )  A(r
1
exx

(exy  eyx )
1
S (r )  ( E  E T )   1
2
)  (eyx  exy

2
eyy
 2


()3

1
0

(exy  eyx )
1
A(r )  ( E  E T )   1
2
)  (eyx  exy

2
0
2


()4

سپس از روش اختالفات محدود برای محاسبۀ تانسور
کرنش استفاده میشود.

تانسور کرنش میتواند خود به دو تانسور متقارن ()S
()2

اول مقدار جابهجاییها در ایستگاههای منتخب ،محاسبه و

ماتریس متقارن  Sدربرگیرندۀ اطالعاتی راجع به

معادالت مربوط به تانسور کرنش به شکل زیرند:
()10

u
u
( x j  xi ) 
) ( y j  yi
x i
y i

()11

v
v
( x j  xi ) 
) ( y j  yi
x i
y i

u j  ui 

v j  vi 

در روابط ( )10و ( u j ، vi ، ui ،)11و  v jمشاهدات و
 x j ، yi ، xiو  y jمختصات هستند و درنهایت ، u
x i

 v ، uو  vگرادیانهای جابجایی بهعنوان

y i

x i

y i

برش ،انبساط و انقباض است .عناصر ماتریس پادمتقارن

مجهوالت هستند .در ادامه به دلیل اینکه در این معادالت

 Aبیانگر دوران یا تغییر شکل چرخشی هستند.

چهار مجهول وجود دارد ،برای حل آنها در یک نقطه،

با استفاده از تانسور کرنش میتوان پارامترهای

حداقل نیاز به دو نقطه در همسایگی داریم ( در این تحقیق

دوران

برای حل این معادالت در یک نقطه ،از پنج نقطه در

مختلفی

ازجمله

اتساع

(،)dillatation

( ،)diffrential rotationکشش و برش

( tensor shear

همسایگی استفاده شده است).
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در ادامه بهمنظور محاسبه تانسور کرنش ،باید شبکهای

مسطحاتی صفر) مقدار جابجایی خود را حفظ کرده باشد.

از این نقاط و نقاط اطرافشان روی منطقه به روش

نمونهای از چگونگی تعریف یک دستگاه مختصات

اختالفات محدود طراحی شود .طراحی این شبکه باید

محلی در شکل ( )8نشان داده شده است:

بهگونهای باشد که تمامی نقاط بهصورت یکپارچه به
همدیگر متصل شده باشند.

بهمنظور انتقال مختصات ایستگاههای  GPSبه این
دستگاه مختصات محلی از روابط ( )12و ()13

شکل  7شبکه طراحیشده به روش اختالفات محدود
است که نقاط فعال آتشفشانی را که از روند محاسبات
خارج شده اند ،نشان میدهد (در این شبکه از
ایستگاههای ژئونت ژاپن استفاده شده است).

استفادهشده است:
()12

) x  R cos 0 (  0

()13

) y  R(  0

در ادامه به منظور محاسبۀ گرادیانهای جابهجایی باید

بهطوری که در روابط ( )12و ( 0 ،)13و 0

مختصاتهای ژئوسنتریک ایستگاههای  GPSبه یک

مختصات مبدأ دستگاه مختصات محلی در نظر گرفتهشده

دستگاه مختصات محلی تعریفشده در منطقه انتقال یابد.

در منطقه است  .و  مختصات ایستگاههای  GPSدر

این دستگاه مختصات باید بهگونهای تعریف شود که

دستگاه مختصات ژئوسنتریک و  xو  yمختصات

مبدأ آن در مرکز منطقۀ مورد مطالعه واقع شده باشد؛ با

ایستگاههای  GPSدر دستگاه مختصات محلی هستندR .

در نظرگرفتن اینکه مبدأ مختصات انتخابی (مختصات

نیز شعاع متوسط زمین است.

شکل  .7شبکۀ طراحیشده به روش اختالفات محدود بهمنظور محاسبۀ تانسور کرنش

شکل  .8تعریف یک دستگاه مختصات محلی در مرکز منطقۀ موردمطالعه
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 .2 .1 .4محاسبه و بررسی توزيع اتساع منطقه ،قبل از

بهوقوعپیوسته از تاریخ  9مارس تا  31مارس 2011

وقوع زمينلرزهها

همپوشانی شد (شکل .)10

در این قسمت اتساع در مقطع زمانی سوم محاسبه شد.

همانطور که در شکل  10دیده میشود ،تمام
کانونهای زمینلرزه (پیشلرزهها ،زمینلرزۀ اصلی و

نتایج به شکل ( )9است.
شکل  9نقشۀ اتساع یک روز قبل از اولین زمینلرزه
در انتهای مقطع زمانی سوم را نشان میدهد .همانطور که

پسلرزهها) دقیقاً در منطقهای اتفاق افتادهاند که ژاپن در
حال انبساط بوده است.

در این شکل مشاهده میشود در غرب ژاپن انقباض زیاد
است و همچنین در شرق ژاپن انبساط نمایان میشود.

 .3 .1 .4محاسبه و بررسی توزيع اتساع منطقه ،بههنگام

بررسیها روی منطقه نشان میدهد که انقباض موجود در

وقوع زمينلرزهها

غرب نشاندهندۀ فشارهای وارده ناحیۀ غرب به ناحیۀ

در مرحلۀ بعد ،اثر زمینلرزههای  7/2و  9ریشتری (که

شرق ژاپن است و همچنین انبساط نمایانشده در شرق

بهترتیب در  9و  11مارس  2011در شمال ژاپن رخ دادند)

نشاندهندۀ شروع لغزش پوستۀ آمریکای شمالی روی

بر روی منطقه ،بررسی و توزیع اتساع در این مناطق

پوستۀ اقیانوس آرام میباشد.

محاسبه شد .شکل  11اتساع ایجادشده در منطقه در اثر

در ادامه نقشۀ اتساع یک روز مانده به اولین زمینلرزه،
با نقشۀ موقعیت تمام کانونهای زمینلرزههای

زمینلرزۀ  7/2ریشتری و شکل  12اتساع ایجادشده در
منطقه در اثر زمینلرزۀ  9ریشتری را نشان میدهد.

شکل  .9نقشۀ توزیع اتساع در انتهای مقطع زمانی سوم

شکل  .10نقشۀ همپوشانی توزیع اتساع یک روز مانده به اولین زلزله با تمامی کانونهای زمینلرزه( پیشلرزه ،زمینلرزۀ اصلی و پسلرزهها)
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شکل  .11نقشۀ توزیع اتساع در اثر زمینلرزۀ  7/2ریشتری (پیشلرزه)

با توجه به شکل  11در اثر وقوع اولین زمینلرزه در

Cl   2 I

()14

منطقه (که یک پیشلرزه محسوب میشود) کل منطقۀ
شمال ژاپن دچار انبساط میشود ،اما دو روز بعد زمینلرزۀ

;

 u

 x  exx 


 u  e 
xy
 y

x


v
 e 
yx
 x



 v  eyy 
 y


()15

اصلی با قدرت  9ریشتر در منطقه اتفاق میافتد و منطقه
را دچار انبساط شدیدتری میکند و نشان میدهد که
پوستۀ آمریکای شمالی با شدت روی پوستۀ اقیانوس آرام

l  Ax


1
1
x  ( AT Cl A)1 AT Cl l



میلغزد .در شکلهای  11و  12طیف رنگهای قرمز،

مشاهدات  lجابهجاییهای محاسبهشده از مختصات

نارنجی و زرد نشاندهندۀ انبساط در منطقهاند .همانگونه

و مدل ریاضی مورداستفاده در سرشکنی روابط تیپ ()10

که در نقشهها دیده میشود ،مناطق نزدیک به کانون

و ( )11هستند .دقت مجهوالت بعد از سرشکنی از رابطۀ

زمینلرزه ،بیشتر منبسط شدهاند و هرچه از کانون

( )16قابل محاسبه است.

زمینلرزه دور میشویم ،انبساط کاهش مییابد.

()16

1

Cx  ( AT Cl A)1

با توجه به اینکه مقدار اتساع از رابطۀ
 .5اعتبارسنجی نتايج
دادههای استفادهشده ،موقعیتهای روزانۀ ایستگاهها در
منطقه با خطای متوسط حدود  2میلیمتر در جهت
مسطحات هستند و جابهجاییهای محاسبهشده از
مختصات نیز دقتی در حدود  2میلیمتر دارند .برای حل

)    1 (exx  eyyمحاسبه میشود ،میتوان واریانس و
2

دقت اتساع محاسبهشده را بهصورت رابطه ( )17محاسبه
کرد.
()17

معادالت روش اختالفات محدود و محاسبۀ تانسور
کرنش از جابهجاییهای محاسبهشده برای مقطع زمانی
سوم ،از روش کمترین مربعات استفاده شد که در ادامه به

1
1
1
2
  xxyy 
4 xx 4 yy 2
1
1
1
 
 e 2   e 2   xxyy
4 xx 4 yy 2

 2   e 2   e

نتایج عددی محاسبات ،دقت اتساع را در منطقه و در

مقطع زمانی سوم بهطور متوسط در حدود 3 / 5×10-10

حل این معادالت به روش کمترین مربعات و محاسبۀ

نشان میدهد .با مقایسۀ این خطا با مقدار متوسط اتساع

ماتریس واریانس کوواریانس مجهوالت اشاره میشود .با

نتیجه میشود که خطاها در حدود یکصدم مقادیر اتساع

درنظرگرفتن   2به عنوان واریانس مشاهدات:

هستند.
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شکل .12نقشۀ توزیع اتساع در اثر زمینلرزۀ  9ریشتری (زلزلۀ اصلی)

 .6نتيجهگيری

بهطوریکه بردارهای جابهجایی روزبهروز بزرگتر

با بررسیهای انجامگرفته در  128روز قبل از زمینلرزهها

میشوند و درنهایت بعد از اتمام این  48روز ،اولین

سال  2010ژاپن متوجه شدیم که حرکت پوستۀ ژاپن در

زمینلرزه باقدرت  7/2ریشتر در تاریخ  2011/11/09به

این  128روز از سه مقطع زمانی متفاوت تشکیل شده

وقوع میپیوندد و دو روز بعد از آن ،زمینلرزۀ اصلی

است.

باقدرت  9ریشتر در  2011/3/11در همان منطقه رخ

در مقطع زمانی اول که از  2010/11/01شروعشده و

میدهد .تحلیل کرنش در مقطع زمانی سوم نشان میدهد

تا  2010/12/20ادامه مییابد ،پوستۀ اقیانوس آرام ،پوستۀ

که غرب ژاپن را انقباض فرا گرفته است و در شرق ژاپن

آمریکای شمالی را به سمت غرب میراند .در این مقطع

انبساط نمایان میشود .انبساط نمایانشده در مقطع زمانی

زمانی بردارهای جابهجایی که در نزدیکی ترنچ ژاپنی و

سوم میتواند به دلیل لغزش پوستۀ آمریکای شمالی روی

کانون زمینلرزه هستند ،بزرگترند و هرچه از این ناحیه

پوستۀ اقیانوس آرام در آیندهای نزدیک باشد؛ بنابراین با

فاصله میگیریم ،بردارهای جابهجایی کوچکتر

توجه به انبساط نمایانشده در مقطع زمانی سوم در شرق

میشوند .در مقطع زمانی دوم که از 2010/12/20

ژاپن میتوان منطقۀ تحت تأثیر زمینلرزه را شناسایی کرد.

شروعشده و تا  2011/01/19ادامه مییابد ،بردارهای

همچنین مقطع زمانی دوم را که در آن بردارهای

جابهجایی بسیار کوچک شده و هیچکدام جهت

جابهجایی جهت مشخصی ندارند و در حال تغییر جهت

مشخصی را نشان نمیدهند .به نظر میرسد علت این

هستند شاید بتوان یک پیشنشانگر برای وقوع این

توقف آمادهشدن پوستۀ آمریکای شمالی برای تغییر

زمینلرزهها در نظر گرفت .در نهایت تحلیل کرنش در

جهت حرکت باشد .در مقطع زمانی سوم که از

روزهای زمینلرزه نشان میدهد که منطقه در اثر

 2011/01/20شروعشده و تا ( 2011/03/08دقیقاً یک

زمینلرزه منبسط شده و بهشدت روی پوستۀ آمریکای

روز قبل از رخداد اولین زمینلرزه) ادامه پیدا میکند،

شمالی میلغزد .بیشترین مقدار این انبساط (لغزش)در

جهت حرکت پوستۀ آمریکای شمالی کامالً برعکس

نزدیک کانون زمینلرزه رخ میدهد.

شده و با حرکت پوسته در زمان زمینلرزه همجهت
میشود .این حرکت تا  48روز ادامه پیدا میکند؛
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