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تعیین محل مجدد زمینلرزههای منطقۀ قوچان به روش نسبی اختالف زمانی دوگانه با
استفاده از مدل سرعتی سهبعدی
امین رشیدی ،*1اسماعیل بایرام نژاد 2و محمدرضا قیطانچی
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .3استاد ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،93/6/22 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
در این مطالعه در بهبود تعیین مکان زمینلرزههای رخداده در منطقۀ قوچان بهوسیلۀ روش نسبی اختالف زمانی دوگانه و الگوریتم
 hypoDDبا استفاده از مدل سرعتی سهبعدی کوشش شده است .ابتدا بهمنظور بررسی توانایی کارکرد روش اختالف زمانی دوگانه
با آرایۀ موجود از آزمون مصنوعی توسط سه خوشۀ منطبق بر گسلهای بینالود ،کشفرود و قوچان استفاده شد .نتایج ،کاهش
چشمگیر خطاها و برتری روش نسبی در مقابل روش تکحادثهای را نشان داد .سپس با اعمال محدودیتهایی روی دادههای اولیه،
 2516زمینلرزۀ ثبتشده توسط شبکههای لرزهنگاری قوچان و مشهد بین سالهای  1996تا  2012برای مکانیابی مجدد توسط
آخرین نسخۀ الگوریتم  hypoDDبا استفاده از مدل سرعتی سهبعدی مهربان ( )1390انتخاب شدند .با توجه به مکانیابی مجدد
زمینلرزهها ،وجود فعالیتهای لرزهای در شمال گسل سنگبست-شاندیز و غرب گسل بینالود و همچنین در جنوب گسل باغان-
گرماب به چشم میخورد که میتواند نشاندهندۀ فعالیت گسلهای پنهان باشد .در این مطالعه میانگین  RMSاز  0/27ثانیه در
مکانیابی تکحادثهای به  0/09ثانیه در مکانیابی مجدد با استفاده از مدل سهبعدی رسید .میانگین عدمقطعیتهای نسبی افقی
و قائم نیز در مکانیابی مجدد به ترتیب  686متر و  721متر به دست آمد.
واژههای کلیدی :آزمون مصنوعی ،تعیین محل مجدد ،روش اختالف زمانی دوگانه ،روش نسبی ،قوچان.

 .1مقدمه
مکانیابی زمینلرزه و یافتن زمان وقوع از طریق زمان

میتوان مسیر موج پیمودهشده برای دو زمینلرزه به یک

رسید امواج لرزهای در ایستگاههای مختلف ،یک مسئلۀ

ایستگاه را شبیه به هم دانست (کاستالنوس و وندربان،

کالسیک وارون است .با رخداد زمینلرزه در داخل زمین

 .)2013در نتیجه با این فرض ،اختالف زمان سیر

مکان چشمهها باید بهطور غیرمستقیم از مشاهدات دور و

مشاهدهشده بین دو زمینلرزه ،از ناهمگنی سرعتی تأثیری

نزدیک به دست آیند .تعیین محل دقیق زمینلرزهها

نمیپذیرد و آن را میتوان به اختالف مکانی آنها نسبت

بهمنظور مطالعات زلزلهشناختی نظیر مطالعات الگوهای

داد که این امر سبب میشود مکان زمینلرزهها با دقت

کلی لرزهخیزی ،محاسبۀ توزیع تغییرات تنش و واتنش در

زیادی تعیین شود .یکی از روشهای مکانیابی نسبی که

اطراف زمینلرزه ،برآورد خطر لرزهای ،مطالعات چشمه

امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد ،روش اختالف زمانی

و غیره ،امری ضروری است .روشهای تعیین مکان نسبی

دوگانه ( )Double-Differenceاست که توسط

زمینلرزهها که در چند دهۀ گذشته به کار گرفته شدهاند،

والدهاوسر و الزورث ( )2000بهمنظور مکانیابی مجدد

در مقایسه با روشهای مطلق و تکحادثهای ،به علت

زمینلرزهها ارائه شده است .این روش در غالب الگوریتم

کاهش تأثیر خطاهای ناشی از مدل پوستهای با دقت بسیار

( hypoDDوالدهاوسر )2001 ،که برنامهای به زبان

بیشتری زمینلرزهها را مکانیابی میکنند (والدهاوسر و

فورترن است ،زمانسیر امواج را با استفاده از یک مدل

الزورث .)2000 ،در روشهای مکانیابی نسبی فرض بر

سرعتی برای تمام جفت زمینلرزهها در یک دسته محاسبه

این است که اگر اختالف مکانی کانون دو زمینلرزه در

میکند و با حذف تأثیرات ناشی از ساختار سرعتی،

مقایسه با فاصلۀ چشمه تا ایستگاه خیلی کوچک باشد،

موجب افزایش دقت در امر مکانیابی زمینلرزهها

*نگارنده رابط:

E-mail: amin.rashidi@ut.ac.ir
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میشود (یانگ و همکاران .)2005 ،این روش بهویژه در

پوشش اپی هرسینین آن را تشکیل میدهد (بربریان،

مناطقی بسیار مفید است که لرزهخیزی فشردهای وجود

1981؛ نبوی .)1983 ،از دیدگاه ساختمانی ،کپهداغ

داشته باشد و زمینلرزهها در کنار هم و نزدیک به هم اتفاق

همانند زاگرس است که مرز جنوب غربی کمربند آلپ

بیفتند (لین و شیرر .)2005 ،منطقۀ قوچان که در شمال شرق

 -هیمالیا را تشکیل میدهد (چالنکو .)1975 ،نوار چین-

ایران واقع است ،در  150سال گذشته شاهد زمینلرزههای

گسل با راندگی رو به شمال در شمال و راندگی رو به

فراوانی بوده است که این منطقه را در نواحی زلزلهخیز ایران

جنوب در جنوب ،موجب ارتفاع یافتن کپهداغ شده است.

قرار میدهد؛ بهطوری که این زمینلرزهها آثار مخرب و

رشتهکوههای کپهداغ و بینالود با یک سیستم گسلی آلپی

ویرانگری از خود بر جای گذاشتهاند .هدف این مطالعه،

پسین که عمدتاً از گسلهای امتدادلغز راستگرد با راستای

ارزیابی و کاربرد روش اختالف زمانی دوگانه بهمنظور

 NNW-SSEو گسلهای امتدادلغز چپگرد با راستای

مکانیابی مجدد زمینلرزههای منطقۀ زلزلهخیز قوچان است.

 NE-SWو همچنین گسلهای راندگی فرعی تقریباً

در این مطالعه سعی میشود از آخرین نسخۀ الگوریتم

طولی تشکیل شده که سیستم گسلی متقاطع نامیده

( hypoDDوالدهاوسر )2012 ،یعنی نسخۀ  2/1که در سال

میشود ،بریده شده است .مهمترین گسلهای با راستای

 2012ارائه شده است و قابلیت استفاده از مدل سرعتی

( NNW-SSEاز نظر طول و جابهجایی کلی) در منطقۀ

سهبعدی را نیز دارد ،بهمنظور بهبود توزیع مکانی زمینلرزهها

بخاردن-قوچان قرار دارد که عنصر کلیدی در

استفاده شود.

زلزلهخیزی منطقه محسوب میگردد (چالنکو و بربریان،
 .)1975رخداد زمینلرزههای بسیار همراه با گسلش

 .2لرزهزمينساخت منطقه

سطحی نشانگر آن است که کمربند چینخوردۀ کپهداغ

منطقۀ موردمطالعه در محدودۀ عرض جغرافیایی  36تا 38

از زمان بازپسین فعالیتهای آلپی تا کنون تحرک داشته

درجۀ شمالی و طول جغرافیایی  57تا  60/5درجۀ شرقی

و موجب ویرانی شهرهایی مانند قوچان شده است

و به لحاظ لرزهزمینساختی در ایالت کپهداغ قرار دارد.

(آقانباتی .)1383 ،از مهمترین گسلهای این منطقه

نوار چینخوردۀ کپهداغ بخشی از کمربند کوهزایی آلپ

میتوان به زون گسلی کپهداغ ،گسل باغان  -گرماب،

 -هیمالیا در غرب آسیاست که مرز شمال شرقی فالت

گسل نیشابور ،گسل کشفرود ،گسل سبزوار ،گسل

ایران را تشکیل میدهد .کپهداغ بر روی حاشیۀ جنوب

بینالود ،گسل قوچان ،گسل ریوند و گسل اسفراین اشاره

غربی پوستۀ قارهای توران (ترکمنستان) قرار دارد و

کرد (شکل .)1

شکل  .1گسلهای مهم منطقۀ موردمطالعه .مربعها نشاندهندۀ شهرهاست (برگرفته از حسامی و همکاران)2003 ،
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تعيين محل مجدد زمينلرزههای منطقة قوچان به روش...

 .3روش اختالف زمانی دوگانه

است .معادلۀ اختالف دوگانه بهصورت اختالف بین

روش اختالف زمانی دوگانه تکنیکی بسیار مؤثر برای

باقیماندههای زمان سیرهای مشاهدهای و محاسباتی برای

تعیینمکان نسبی زمینلرزه با حذف تأثیرات ساختار

دو زمینلرزۀ  iو  jو هر مشاهدۀ  kتعریف میشود:

سرعتی و در حقیقت نسخۀ اصالحشدۀ الگوریتم گات و
همکاران ( )1994است .این الگوریتم موقعیت جفت
زمینلرزهها را نسبت به یک ایستگاه مشخص میسنجد و
بنابراین به تصحیحات ایستگاهی نیازی نداریم .معادالت
الگوریتم اختالف زمانی دوگانه براساس معادلۀ گایگر
( )1910بنا نهاده شده است که از یک سیستم از معادالت
خطی برای بیان رابطۀ بین اختالف زمانی مشاهدهشده و
محاسباتی برای هر جفت زلزله استفاده میشود .زمان
رسید( )Tبرای یک زمینلرزه ( )iدر یک ایستگاه ( )kبا
استفاده از تئوری پرتو بهصورت انتگرال مسیر در امتداد
پرتو بیان شده است:
k
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جفتزمینلرزههای ثبتشده در همۀ ایستگاهها ،در یک
سیستم از معادالت خطی ترکیب میشوند .تمامی
معادالت یک سیستم ماتریسی تشکیل میدهند و
الگوریتم اختالف زمانی دوگانه با حل این سیستم،
اختالف باقیماندههای زمانسیر مشاهدهای و محاسباتی
مربوط به فازهای  Pو  Sرا برای هر جفت زمینلرزه در
هر ایستگاه به حداقل میرساند .در الگوریتم اختالف
زمانی دوگانه از روش کمترین مربعات ( )LSQRو
همچنین روش تجزیۀ مقادیر تکین ( )SVDبرای حل این
سیستم استفاده میشود (متقی و همکاران.)2010 ،

 τiزمان وقوع رویداد  iاُم است u ،بردار کندی و  dsیک

 .4تعيين مکان مجدد زمينلرزهها

المان از طول مسیر موج است .به علت وجود رابطۀ

بهمنظور مکانیابی مجدد زمینلرزههای منطقۀ قوچان از

غیرخطی بین زمان سیر و مکان زمینلرزه ،بسط سری

اطالعات ثبتشده بین سالهای  1996میالدی تا 2012

تیلور (گایگر )1910 ،بهطورکلی برای بیان رابطۀ ()1

میالدی توسط ایستگاههای شبکههای لرزهنگاری قوچان

بهصورت خطی استفاده میشود .بنابراین باقیماندۀ زمان

و مشهد وابسته به مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

سیر برای زمینلرزۀ  iو هر بار مشاهدۀ  kرا میتوان

استفاده شد که در بانک اطالعاتی مرکز لرزهنگاری

بهصورت زیر تعریف کرد:

کشوری ( )IRSCموجود است .شکل  2موقعیت
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بردار تغییرات چهار پارامتر

کانونی زمینلرزه است .فرچت ( )1985معادلهای برای
تعیین پارامترهای نسبی کانونی بین دو زمینلرزۀ  iو  jبا
فرض وجود یک بردار کندی ثابت برای دو زمینلرزه به
دست آورد:
()3
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ایستگاهها را در منطقۀ موردمطالعه نشان میدهد .مدل
سرعتی بهکاررفته در این مطالعه ،نتایج توموگرافی
سهبعدی پوسته در منطقۀ کپهداغ توسط مهربان ()1390
است .این مدل دارای طول  384کیلومتر ،عرض 276
کیلومتر و عمق  52کیلومتر است که جدایش گرههای
سرعتی در این مدل  3کیلومتر در نظر گرفته شده است
(شکل .)3
 .1 .4آزمون مصنوعی
در این مطالعه از آزمون مصنوعی بهمنظور ارزیابی توانایی

که ) ∆𝑚𝑖𝑗 = (∆dxij, ∆dy ij, ∆dzij, ∆dτijبردار تغییرات نسبی

کارکرد الگوریتم  hypoDDبا آرایش ایستگاهها و

پارامترهای کانونی (مکانی و زمانی) بین دو زمینلرزه

چشمههای موجود استفاده شد؛ بنابراین سه خوشۀ مختلف
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هرکدام شامل  10زمینلرزه به ترتیب در طول گسلهای

مجدد بهمراتب از دقت بیشتری برخوردار بودند.

بینالود ،کشفرود و قوچان با در نظر گرفتن شیب فرضی،

مکانیابی مجدد با در نظر گرفتن بیشینه فاصلۀ  400کیلومتر

برای ارزیابی فوق در نظر گرفته شد (شکل  .)2ابتدا بر

بین جفتزمینلرزهها با ایستگاه ( ،)MAXDISTبیشینه فاصلۀ

اساس مطالعۀ مهربان ( )1390با استفاده از یک مدل پوستۀ

جدایش  8کیلومتر بین جفتزمینلرزهها (،)MAXSEP

دوالیۀ یکبعدی هرکدام به ضخامت  20کیلومتر با

بیشینه تعداد همسایگی  8برای هر زمینلرزه ( )MAXNGHو

سرعت  VP=5.85برای الیۀ اول ،سرعت  VP=6.33برای

کمینه تعداد ارتباط  6در یک همسایگی ( )MINLNKپس

الیۀ دوم و سرعت  VPn=8.1با نسبت سرعتی

VP⁄VS

از تکرار الگوریتم بهدفعات صورت گرفت.

 ،=1.73زمان رسید امواج  Pو  Sمحاسبه شدند .سپس

بهمنظور ایجاد شرایط یکسان و مشاهدۀ عدم تأثیر

خطای  100میلیثانیه بهطور تصادفی بهعنوان خطای

بسزای ساختار سرعتی در مکانیابی مجدد بهوسیلۀ روش

قرائت بهطور یکسان به دادهها اضافه شد و با استفاده از

اختالف زمانی دوگانه ،مکانیابی مجدد یکبار بهوسیلۀ

الگوریتم ( hypo71لی و الهر )1972 ،مکانیابی اولیۀ

مدل سرعتی دوالیهای که در مکانیابی اولیه استفاده شد

زمینلرزههای مصنوعی صورت پذیرفت .مکانیابی اولیه

و یک بار بهوسیلۀ مدل سرعتی مهربان ( )1390انجام

به کمک  hypo71با در نظر گرفتن عمق قراردادی ( trial

گرفت .نتایج اختالف ناچیزی را در مکانیابی مجدد

 15 )depthکیلومتر و وزندهی ایستگاهها (وزن  )1تا

بهوسیلۀ هر دو ساختار سرعتی نشان دادند که

فاصلۀ رومرکزی  150کیلومتر از زمینلرزه ()XNEAR

چشمپوشیپذیر است .با توجه به تعداد کم زلزلههای هر

انجام گرفت که پس از این فاصله ،وزندهی بهطور خطی

خوشه در آزمون مصنوعی و همچنین ارزیابی صحیحتر

تا فاصلۀ  400کیلومتر ،جایی که وزن برابر صفر میشود

خطاها ما از روش تجزیۀ مقدار تکین ( )SVDبرای حل

( ،)XFARکاهش مییابد .نتایج بهعنوان مکانیابی اولیه

ماتریس مشتقات جزئی استفاده کردیم .در حل با این

تکحادثهای با استفاده از روش مطلق و تکحادثهای

روش ،وزندهی فاصله که تنها بر اساس اعمال میرایی در

hypoDD

روش کمترین مربعات میرا استفاده میشود ،صورت

تلقی شد و درنهایت با استفاده از الگوریتم

زمینلرزهها مکانیابی مجدد شدند؛ نتایج مکانیابی

نمیپذیرد (ولف.)2002 ،

شکل  .2موقعیت خوشههای مصنوعی در منطقۀ موردمطالعه .مثلثها نشاندهندۀ ایستگاهها و مربعها نشاندهندۀ شهرها هستند.

5
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شکل  .3تغییرات سرعت موج  Pبهدستآمده توسط مهربان ( )1390در عمقهای  30 ،24 ،18 ،12 ،6و  36کیلومتری

در این آزمون بهمنظور شبیهسازی قرائت فازهای  Pو ،S

شدند .جدول  1نتایج آزمون مصنوعی و شکل  4موقعیت

برای هر زمینلرزه پیکهای فاز  Pرا با احتمال ( 1همۀ

رومرکز و سطح مقطع زمینلرزههای مکانیابیشده توسط

ایستگاهها) و پیکهای فاز  Sرا با احتمال ( 0/3یکسوم

الگوریتمهای  hypo71و  hypoDDرا نسبت به فرض اصلی

ایستگاهها) ایجاد کردیم .بدین صورت که زمینلرزههای

نشان میدهد .نتایج نشاندهندۀ کاهش چشمگیر خطاها در

مصنوعی به وسیلۀ یک دسته از ایستگاهها ( 12ایستگاه) با 12

مکانیابی مجدد توسط الگوریتم  hypoDDو برتری شایان

پیک  Pو  4پیک  Sبه ازای هر زمینلرزه مکانیابی اولیه

مالحظۀ روش نسبی در مقابل روش تکحادثهای است.

جدول  .1مقایسۀ خطاهای مطلق و نسبی و  RMSباقیماندۀ زمان سیر در آزمون مصنوعی با خطای تصادفی  100میلیثانیه
)Relative Error (km

)Absolute Error (km
Method

)RMS residuals (s
Vertical

N-S

E-W

Vertical

N-S

E-W

0/24

1/63

0/80

0/81

1/99

0/86

0/75

Single event a

0/16

1/42

0/69

0/43

1/34

0/53

0/61

DD (1) b

0/16

1/42

0/69

0/46

1/74

0/42

0/70

c

0/45

8/33

0/76

0/87

4/23

1/13

0/58

Single event

0/22

0/85

0/03

0/03

0/91

0/23

0/35

)DD (1

0/20

0/71

0/04

0/04

0/82

0/31

0/37

)DD (2

0/17

4/41

0/61

0/39

3/34

0/43

0/43

Single event

0/04

0/77

0/20

0/09

2/95

0/35

0/37

)DD (1

0/04

0/78

0/20

0/14

2/94

0/42

0/23

)DD (2

Swarm

Binalud F.

)DD (2

 .aمنظور از  Single eventمکانیابی به روش تکحادثهای با استفاده از  hypo71است.
 .bمنظور از ) DD (1مکانیابی به روش اختالف زمانی دوگانه با استفاده از مدل سرعتی دوالیه است.
 .cمنظور از ) DD (2مکانیابی به روش اختالف زمانی دوگانه با استفاده از مدل سرعتی مهربان ( )1390است.

Kashafrud F.

Quchan F.
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شکل  .4از سمت چپ ،به ترتیب :رومرکز و سطح مقطع زمینلرزههای مکانیابیشده توسط الگوریتم  ،hypo71مکانیابی مجدد با استفاده از الگوریتم
 hypoDDو مدل سرعتی دوالیه ،مکانیابی مجدد با استفاده از الگوریتم  hypoDDو مدل سرعتی مهربان ( )1390برای خوشۀ اول (بر روی گسل
بینالود) (الف) ،خوشۀ دوم (بر روی گسل کشفرود) (ب) و خوشۀ سوم (بر روی گسل قوچان) و (ج) مطابق شکل  .3دایرههای سیاه فرض اصلی
ما و دایرههای رنگی زمینلرزههای مکانیابیشده هستند.

 .2 .4آمادهکردن دادههای اصلی

ثانیه ،محدودیت عمقی بین  3تا  47کیلومتر (عمق موهو)

پس از کسب اطمینان از توانایی کارکرد الگوریتم

و بزرگی بین  1و  ،7محدودیتهای اعمالشده در فرایند

اختالف زمانی دوگانه در مرحلۀ بعد محل زمینلرزهها در

حذف دادههای غیرمطمئن انتخاب شدند .پس از اعمال

منطقۀ موردمطالعه تعیین مجدد شد .در این مطالعه

محدودیتهای فوق در نهایت تعداد  2516زمینلرزه

بهمنظور مکانیابی مجدد زمینلرزههای منطقۀ

برای تعیین محل مجدد انتخاب شدند .بهمنظور ارزیابی

موردمطالعه ،ابتدا دادههای موردنیاز در بازۀ زمانی 1996

صحیح زمینلرزههای وابسته به گسلهای منطقه با توجه

تا  2012فراهم شد .با توجه به پوشش ایستگاهی ضعیف

به تجمع زمینلرزهها در اطراف هر گسل ،زمینلرزهها

در منطقۀ موردمطالعه ،کیفیت دادهها چندان مطلوب

بهصورت چشمی خوشهبندی و در نهایت تعیین مکان

نیست؛ بنابراین ابتدا نیاز است که با اعمال محدودیتهایی

مجدد شدند .شکل  5خوشهبندی دادههای اولیه را نشان

روی دادهها از ورود دادههای نامناسب در امر مکانیابی

میدهد که از بین  11خوشۀ تعیین مکان شده 4 ،خوشه

مجدد جلوگیری شود .گپ آزیموتی کمتر از 180

بهعنوان خوشههای اصلی به دلیل تعداد و تجمع

درجه ،تعداد ایستگاههای رکوردکنندۀ حداقل برابر 4

زمینلرزههای آنها انتخاب شدند که در شکل با مرزهای

ایستگاه ،مقدار  RMSباقیمانده زمان سیرها کمتر از 1

سبزرنگ مشخص هستند.

تعيين محل مجدد زمينلرزههای منطقة قوچان به روش...
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شکل  .5رومرکز زمینلرزههای مکانیابیشده توسط مرکز لرزهنگاری کشوری ( )IRSCاز  1996تا 2012

 .3 .4تعيين مکان مجدد زمينلرزههای منطقة قوچان
پس از خوشهبندی تمامی زلزلهها ،هر خوشه جداگانه

دادههای موجود زمانسیرهای فازهای اولیۀ مربوط به هر

تعیین محل مجدد شد که در نهایت از مجموع 2516

زمینلرزه تا ایستگاههای مختلف تعیین شد .وزن مربوط به

زمینلرزۀ انتخابی 2371 ،زمینلرزه بهطور موفق با روش

قرائت فازی موج  Pبرابر  1و وزن مربوط به قرائت فازی

 hypoDDتعیین محل مجدد شدند .شکلهای  5و  6توزیع

موج  Sبرابر  0/5در نظر گرفته شد .علت این وزندهی،

رومرکزی این  2371زمینلرزه را نشان میدهند که به ترتیب

کیفیت کم قرائت فاز  Sدر شبکههای لرزهنگاری است.

ابتدا توسط مرکز لرزهنگاری کشوری و سپس دوباره در این

نسبت سرعتی میانگین برای زمینلرزههای منطقۀ موردمطالعه

مطالعه توسط الگوریتم  hypoDDو مدل سرعتی سهبعدی

با استفاده از برنامۀ  Wadatiدر نرمافزار  Seisanبرابر

مهربان ( )1390مکانیابی شدهاند .در ابتدا با استفاده از

 = 1.727 ± 0.014به دست آمد.

شکل  .6رومرکز زمینلرزههای مکانیابی مجددشده در این مطالعه با استفاده از مدل سرعتی سهبعدی

Vp/Vs
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شکل  7هیستوگرامهای فراوانی توزیع عمقی زمینلرزهها

مربوط به مکانیابی مجدد زمینلرزهها ،بهعلت شیفت

را قبل از مکانیابی مجدد و پس از مکانیابی مجدد به روش

زمینلرزههای اطراف از مقطع مربوط به مکانیابی اولیه

اختالف زمانی دوگانه با استفاده از مدل سرعتی سهبعدی نشان

بیشتر است .مقطع ( )B-B′در قسمت میانی گسل

میدهد .مکانیابی مجدد با استفاده از مدل سهبعدی،

کشفرود نشاندهندۀ تجمع بیشتر زمینلرزهها

همانطور که در شکل  7نشان داده شده است ،توزیع عمقی

بهخصوص در عمقهای  5تا  20کیلومتری در مکانیابی

زمینلرزهها را بهبود بخشیده و تمرکز لرزهخیزی را بهخوبی

مجدد آنها در مقایسه با مکانیابی اولیه است؛ هرچند

بین عمقهای  5تا  30کیلومتری نشان میدهد.

لرزهخیزی تا عمق حدود  35کیلومتری ادامه یافته است،

مکانیابی مجدد زمینلرزهها نشان داد که بیشتر

بهبود توزیع عمقی زمینلرزهها سبب شده است که مقطع

لرزهخیزی ،در قسمت شرقی منطقۀ کپهداغ و در نزدیکی

موردنظر پس از مکانیابی مجدد ،نشاندهندۀ توزیع کلی

گسل کشفرود و در اطراف زون گسلی بخاردن-

زمینلرزهها با شیب شمالشرقی باشد .با توجه به

قوچان ،گسل باغان-گرماب و گسل بینالود تمرکز دارد.

مکانیابی دوبارۀ زمینلرزهها عدم تجمع زمینلرزهها در

برای بررسی بهبود توزیع عمقی زمینلرزهها پس از

قسمتهای میانی گسل کشفرود میتواند ناشی از

مکانیابی مجدد از مقاطع عرضی بر روی دادههای اولیه

فعالیت شاخههای فرعی گسلی به نام گسل امرودک باشد

و دوباره مکانیابیشده استفاده شد .شکل  8مقاطع

که در مطالعات حقیپور ( )1385و زمردیان و برومند

عرضی ( )A-A′تا ( )D-D′در نظر گرفتهشده با پهنای 15

( )1391آمده است .با توجه به شکل  6و مقطع ()C-C′

کیلومتر را در منطقۀ موردمطالعه نشان میدهد .با توجه به

در شکل  ،8خطیشدگی زمینلرزهها در جنوب گسل

مقطع ( )A-A′در شمال گسل سنگ بست-شاندیز و در

باغان-گرماب میتواند نشاندهندۀ ادامۀ فعالیت لرزهای

غرب گسل بینالود وجود یک فعالیت در محل این تجمع

این گسل باشد؛ هرچند که در نقشهها اثر سطحی این

مشخص به چشم میخورد که گسل مرتبط با آن در

فعالیت مشخص نیست ،اما مطالعات نشان داده است

نقشهها موجود نیست و میتواند نشاندهندۀ وجود یک

امکان حضور یک گسل انشعابی دیگر در ادامۀ گسل

گسل پنهان در این ناحیه باشد که با توجه به توزیع

باغان به سوی جنوب وجود دارد (آقانباتی )1383 ،که

رومرکز و مقطع موردنظر دارای روند تقریبی شمال

میتواند بهصورت یک راندگی پنهان باشد .مقطع

(D-

شرقی -جنوب غربی و شیب شمال غربی است که البته به

 )D′عمود بر گسل قوچان نیز بهبود عمقی مکان زمینلرزه

علت وجود شکستگیهای متقاطع در این ناحیه وجود این

را در مکانیابی مجدد آنها توسط الگوریتم

فعالیتها دور از انتظار نیست (کیم و همکاران2004 ،؛

نشان میدهد که با توجه به روند زمینلرزهها میتوان

زراعتکار و رحیمی .)1391 ،تعداد زمینلرزهها در مقاطع

گفت این گسل دارای شیب شمال شرقی است.

(الف)

hypoDD

(ب)

شکل ( .7ب) هیستوگرامهای فراوانی توزیع عمقی زمینلرزهها در منطقۀ موردمطالعه قبل از مکانیابی مجدد و (الف) پس از مکانیابی مجدد در این مطالعه
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روشهای مکانیابی و بهطورکلی هر مسئلۀ وارون
محسوب میشود .در تعیین محل مجدد زمینلرزههای
خوشههای اصلی در منطقۀ موردمطالعه از روش کمترین
مربعات استفاده شد و پس از تعیین محل مجدد
زمینلرزهها ،خطاهای مکانی و زمانی محاسبه شدند.
شکل  9توزیع خطاهای نسبی عمقی و رومرکزی
زمینلرزهها را که اشاره به خطا در تعیین فاصله بین کانون
زمینلرزههای نزدیک در یک خوشه دارند ،پس از
مکانیابی مجدد نشان میدهد .میانگین عدم قطعیتهای
نسبی افقی و قائم نیز به ترتیب  686متر و  721متر به دست
آمد .شکل  10هیستوگرامهای  RMSباقیماندۀ زمان
سیرهای مربوط به مکانیابی اولیه و بعد از مکانیابی
مجدد را نشان میدهد .میانگین  RMSاز  0/27ثانیه در
مکانیابی اولیه به  0/09ثانیه در مکانیابی مجدد کاهش
یافت .شکل  11نمودار درصد تجمعی برای خطاهای
نسبی افقی و قائم حاصل از مکانیابی مجدد و همچنین
برای خطای  RMSباقیماندۀ زمانسیرهای مربوط به
مکانیابی اولیه و بعد از مکانیابی مجدد را نشان میدهد.
شکل ( .8الف) و (ب) :مکان مقاطع عرضی در این مطالعه بر روی نقشه؛ در هر

با توجه به شکل -11ب 90 ،درصد خطاهای نسبی افقی

مورد ،نقشههای باالیی و پایینی به ترتیب رومرکز زمینلرزهها قبل از

و قائم کمتر از  1/25کیلومتر هستند که نشاندهندۀ مقدار

مکانیابی مجدد و بعد از مکانیابی مجدد را نشان میدهند( .ج تا و) :به
ترتیب ،مقاطع عرضی  A-A′تا  D-D′در هر مورد ،مقاطع باالیی و
پایینی به ترتیب کانون زمینلرزهها را قبل و بعد از مکانیابی مجدد نشان
میدهند .پهنای مقطع عرضی  15کیلومتر است و مثلثهای معکوس
محل تالقی مقاطع با گسلها را نشان میدهند.

 .1 .3 .4خطاها
تعیین خطاها یکی از مهمترین ابزارهای بررسی کارایی

(الف)

معقول و پذیرفتنی برای این خطاهاست (هاکسون و
همکاران .)2012 ،همچنین با توجه به شکل -11الف 90
درصد دادههای اولیه دارای  RMSکمتر از  0/47ثانیه
بودهاند که در مکانیابی مجدد به  0/23ثانیه کاهش یافته
است و نشاندهندۀ بهبود خطا در مکانیابی مجدد است.

(ب)

شکل  .9توزیع عدمقطعیتهای نسبی مکانیابی زمینلرزهها پس از تعیین محل مجدد توسط الگوریتم  hypoDDبا استفاده از مدل سرعتی سهبعدی( .الف):
توزیع خطاهای عمقی و (ب) :توزیع خطاهای افقی

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،1بهار 1395
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(ب)

(الف)

شکل  .10هیستوگرامهای  RMSزمان سیرها (ب) قبل از مکانیابی مجدد و (الف) پس از مکانیابی مجدد با استفاده از الگوریتم hypoDD

(ب)

(الف)

شکل ( .11ب) درصد تجمعی خطاهای نسبی افقی و قائم بعد از مکانیابی مجدد و (الف) درصد تجمعی  RMSزمان سیرها قبل و بعد از مکانیابی مجدد

 .2 .3 .4خوشههای اصلی

بیشتری را شامل میشوند ،در کاهش خطای  RMSبهتر عمل

در مطالعۀ حاضر زلزلهها بهطور چشمی به  11خوشۀ مختلف

کرده است؛ چراکه به سبب تراکم باالی زمینلرزههای

تقسیم شد (شکل  )5که جدول  2نتایج حاصل از مکانیابی

خوشۀ اول و سوم درصد جفتزمینلرزههایی که با یکدیگر

مجدد زمینلرزهها برای چهار خوشۀ اصلی و شکل 12

ارتباط قوی پیدا کردهاند به ترتیب  75درصد و  82درصد

موقعیت خوشههای انتخابی را قبل و بعد از مکانیابی مجدد

برای این دو خوشه است که از خوشههای دیگر بیشتر است.

نشان میدهد .خوشهبندی زمینلرزهها همانطور که گفته

هرچه این درصد بیشتر باشد ،معادالت به علت وجود تعداد

شد بهصورت چشمی انجام گرفت و مبنای آن تجمع

اختالف دوگانههای بیشتر با کیفیت بهتری حل میشوند و

زمینلرزهها و گسلهای نزدیک است .با توجه به نتایج

نتیجۀ مناسبتری به دست میآید .شکل  13تغییرات RMS

RMS

را از مقدار اولیه به مقادیر بهدستآمده توسط الگوریتم

زمان سیرها را در مکانیابی مجدد در تمامی خوشههای

 hypoDDبرحسب تعداد تکرار الگوریتم برای مکانیابی

اصلی کاهش داده است؛ بهطوری که برای این خوشهها

مجدد با استفاده از مدل سهبعدی نشان میدهد .تعداد تکرار

متوسط  RMSاز  0/35ثانیه در مکانیابی اولیه به  0/1ثانیه

بهینه برای خوشۀ چهارم که تعداد زمینلرزۀ کمتری را شامل

در مکانیابی مجدد رسیده است .روش اختالف زمانی

میشود ،برابر  8و برای سایر خوشهها برابر  10است.

بهدستآمده ،روش اختالف زمانی دوگانه خطای

دوگانه در مکانیابی مجدد زمینلرزههای خوشههای اول و

طرف چپ شکل  14هیستوگرامهای باقیماندۀ زمان

سوم که در مقایسه با خوشههای دیگر تعداد زمینلرزۀ

سیرهای امواج رسیده به ایستگاهها را برای زلزلههای مربوط
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به هر خوشه بعد از مکانیابی مجدد با استفاده از مدل

این مسئله انتظار میرود .خوشۀ چهارم در خارج از بازۀ

سهبعدی نشان میدهد .محور افقی این هیستوگرامها مقدار

 -400تا  +400میلیثانیه دنبالهای غیر گاوسی نشان میدهد

باقیماندۀ زمان سیرها برحسب میلیثانیه و محور عمودی

که علت آن وجود دادههای پرت و نامناسب در میان

تعداد زمان سیرهای امواج رسیده به ایستگاههای مختلف را

دادههاست .در صورت وجود یک پوشش ایستگاهی

نشان میدهد .با توجه به شکل ،توزیع خطاها در خوشهها

مناسب تعداد دادههای باکیفیت افزایش مییابد و با کاهش

تقریباً بهصورت نرمال یا گاوسی است اما برای نمایش

دادههای پرت دیگر شاهد دنبالههای غیرگاوسی نخواهیم

چگونگی نرمالبودن خطاها و انحراف دادههای پرت از

بود.

توزیع نرمال ،میتوان از نمودارهای چارک  -چارک
کمک گرفت که در طرف راست شکل  14مشخص هستند.
محور افقی این نمودارها باقیماندههای محاسباتی و محور
عمودی مقادیر مورد انتظار برای باقیماندهها در صورت
وجود یک توزیع کامالً نرمال را نشان میدهد ،بهطوری که
روند نرمال دادهها به وسیلۀ یک خطچین مستقیم نشان داده
شده است .مقادیر محاسباتی ما به وسیلۀ دایرههای توخالی
در شکل  14مشخص شدهاند که انحراف آنها از خطچین،
مقدار انحراف آنها از توزیع نرمال را نشان میدهد .با توجه
به شکل  14باقیماندۀ دادههای خوشۀ دوم و سوم در مقایسه
با دو خوشۀ دیگر انحراف کمتری از خطچین مستقیم دارند
و بنابراین نرمالبودن توزیع خطاها در این خوشه از سایر
خوشهها بیشتر است .خوشۀ اول که شامل تعداد زیادی
زمینلرزه است ،در بازۀ  -300تا  +300میلیثانیه توزیع نرمال
مناسبی را از خود نشان میدهد ،اما در خارج از این بازه دنبالۀ
غیرگاوسی نشان میدهد .این دنبالۀ غیرگاوسی به
زمانسیرهای ایستگاههای دورتر بهخصوص برای
زمینلرزههای قسمت جنوبی گسل کشفرود مربوط است

شکل  .12موقعیت چهار خوشۀ اصلی؛ (الف) :قبل از مکانیابی مجدد،

که در مقایسه با قسمت میانی و شمالی توزیع پراکندهتری

(ب) :بعد از مکانیابی مجدد توسططط الگوریتم  hypoDDبا

دارند؛ البته با توجه به تعداد زیاد زمینلرزههای این خوشه،

استفاده از مدل سهبعدی

جدول  .2نتایج مکانیابی مجدد چهار خوشۀ انتخابی در منطقۀ موردمطالعه
)Uncertainties (km

)RMS (s

MIN
LNK

MAX
NGH

MAX
SEP

MAX
DIST

Vertical

N-S

E-W

DD

initial

0.33

0.24

0.2

0.06

0.3

6

0.73

0.51

0.5

0.13

0.4

6

6

0.55

0.35

0.33

0.09

0.4

4

6

8

1.04

0.44

0.32

0.13

0.3

4

50

10

Number

Centroid

Cluster
Depth

Lon

Lat

DD

initial

8

8

400

19.49

59.63

36.5

1236

1297

1

10

400

15.11

58.99

36.99

247

273

2

400

15.78

58.82

37.03

628

665

3

400

15.24

58.16

37.33

48

55

4
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شکل  .13تغییرات  RMSطی تکرار الگوریتم hypoDD؛ تغییرات  RMSخوشههای اول تا چهارم به ترتیب با مربع ،دایره ،مثلث و لوزی نشان داده شدهاند.

(الف)

(ب)

شکل ( .14الف) نمودارهای چارک-چارک بر اساس توزیع نرمال برای خوشههای اول تا چهارم به ترتیب از باال به پایین و (ب) هیستوگرامهای باقیماندۀ
زمان سیرهای امواج رسیده به ایستگاهها
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 .5نتيجهگيری

دارای  RMSکمتر از  0/47ثانیه بودهاند که در مکانیابی

در مطالعۀ حاضر از دادههای سالهای  1996تا 2012

مجدد به  0/23ثانیه کاهش یافته است و نشاندهندۀ بهبود

بهمنظور مکانیابی مجدد زمینلرزههای منطقۀ قوچان

خطا در مکانیابی مجدد است.

استفاده شد .در ابتدا از آزمون مصنوعی بهمنظور ارزیابی

مقاطع عرضی در نظر گرفتهشده ،نشاندهندۀ بهبود

کارکرد الگوریتم اختالف زمانی دوگانه با آرایش

عمق محاسبهشده در این مطالعه توسط روش اختالف

ایستگاهها و چشمههای موجود استفاده شد؛ بنابراین چهار

زمانی دوگانه است .با توجه به مقطع ( )A-A′وجود یک

خوشۀ مختلف هرکدام شامل  10زمینلرزه بهصورت

فعالیت لرزهای در شمال گسل سنگبست-شاندیز و در

شیبدار به ترتیب منطبق بر گسلهای بینالود ،کشفرود،

غرب گسل بینالود به چشم میخورد که میتواند

قوچان و رباط قرهبیل در نظر گرفته شد .ابتدا به روش

نشاندهندۀ یک گسل پنهان در این ناحیه باشد .همچنین

مطلق مکانیابی اولیه از طریق برنامۀ  hypo71و سپس به

خطیشدگی زمینلرزهها در جنوب گسل باغان-گرماب

روش نسبی از طریق برنامۀ  hypoDDمکانیابی مجدد

(خوشۀ سبزرنگ در شکل  )12میتواند نشاندهندۀ ادامۀ

صورت گرفت و نتایج حاکی از برتری چشمگیر روش

فعالیت لرزهای این گسل باشد؛ هرچند که در نقشهها اثر

نسبی در مقابل روش تکحادثهای در کاهش خطاها و

سطحی این فعالیت مشخص نیست.

حفظ ساختار اصلی خوشههاست .با استفاده از آزمون
مصنوعی توانایی روش اختالف زمانی دوگانه در
مکانیابی مجدد زمینلرزهها مشخص شد اما وجود
دادههای با کیفیت مناسب در مکانیابی زمینلرزههای
یک منطقه کامالً ضروری است؛ بنابراین با اعمال
محدودیتهای الزم روی دادههای اولیه در نهایت 2516
زمینلرزۀ ثبتشده بین سالهای  1996تا  2012در منطقۀ
قوچان برای مکانیابی مجدد توسط برنامۀ  hypoDDو به
روش اختالف زمانی دوگانه ،انتخاب و خوشهبندی
شدند .مکانیابی مجدد با استفاده از مدل سهبعدی توزیع
عمقی زمینلرزهها را بهبود بخشید ،به طوری که تمرکز
لرزهخیزی را بهخوبی بین عمقهای  5تا  30کیلومتری
نشان میدهد .میانگین RMSباقیماندۀ زمانسیر از 0/27
ثانیه در مکانیابی اولیه به  0/09ثانیه در مکانیابی مجدد
با استفاده از مدل سهبعدی کاهش یافت .میانگین خطاهای
نسبی افقی و قائم پس از مکانیابی مجدد به ترتیب 686
متر و  721متر به دست آمد .با توجه به نتایج 90 ،درصد
خطاهای نسبی افقی و قائم محاسبهشده مقداری کمتر از
 1/25کیلومتر دارند .همچنین  90درصد دادههای اولیه
Berberian, M., 1976, Contribution to the
seismotectonics of Iran (Part II), Geological
Survey of Iran, Report No. 39, 141p.
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