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چکیده
اين تحقیق بر روی مدلسازی تغییر شکلهای هم لرزه در اثر حرکت گسل در محیط االستیک ميباشد و ميتوانیم با آن تغییر
شکلهای ايجادشده در گسلها را به دست آوريم .در اينجا مدلسازی میدان جابجايي هم لرزه بر اساس روش تحلیلي با دو مدل نابرجايي
کروی و مدل نابرجايي نیم فضا صورت گرفته است .اختالف میدان جابجايي حاصل از دو مدل کروی و نیم فضا که ناشي از کروی و مسطح
در نظر گرفتن زمین در دو مدل ميباشد ،موردبررسي قرارگرفته است .بر اساس اين مدلسازی ،آنالیز حساسیت اختالف دو مدل کروی و
نیم فضا در برآورد میدان جابجايي نسبت به پارامترهای هندسي يک گسل شبیهسازیشده برای يک پروفیل طولي  111کیلومتری
موردبررسي قرارگرفته و میزان تأثیر پارامترهای گسل را در نتايج خروجي دستهبندی کرده ايم .با توجه به نتايج عددی حاصل از آنالیز
حساسیت بیشترين تأثیر از پارامتر میزان لغزش و به دنبال آن پارامترهای عمق گسل ،زاويه شیب و عرض و طول گسل ديده ميشود .اين
نتايج به اين معني مي باشد که هرچه میزان لغزش ،عمق و عرض و طول گسل بیشتر شود و يا زاويه شیب میانه داشته باشیم مدل کروی
نتايج بهتری نسبت به مدل نیم فضا در برآورد میدان جابجايي دارد.
واژگان کلیدی :مدلسازی میدان جابجايي ،مدل نابرجايي کروی ،تغییر شکل هم لرزه گسلي ،آنالیز حساسیت



نويسنده رابط

53

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشه برداری و اطالعات مکاني ،دوره دهم ،شماره  ،3شهريور ماه 1389

مدلسازی میدانهای جابجایی هم لرزه گسلی در محیطهای االستیک بر

مدلسازی میدانهای جابجايي هم لرزه گسلي در محیط های االستیک ...

مطالعه زمینلرزهها و به دنبال آن بررسي حرکاتي نظیر
تغییر شکل حرکتي گسل موضوع بسیار مهمي ميباشد که
هدف اصلي انجام اين تحقیق است .به همین منظور
مدلسازی به روشهای مختلف برای تغییر شکلهای هم
لرزه صورت ميپذيرد ،اين مدلسازی اغلب به روش تئوری
نابرجايي ميباشد .ما در اينجا برای تغییر شکل هم لرزه
گسلي و میزان جابجايي در گسلهای امتدادلغز و شیبلغز
از اين تئوری استفاده ميکنیم .با استفاده از اين مدل،
میدان جابجايي حاصل از حرکت گسل را با توجه به
اطالعات در دسترس گسل به دست ميآوريم.
در اين تحقیق مدلسازی تغییر شکل ايجادشده تحت
تأثیر زلزله و حرکت گسل بر پايه دو مدل همگن االستیک
نیم فضا و کروی انجام ميگیرد .با استفاده از اين دو مدل
ميتوان میزان جابجايي ايجادشده بعد از وقوع زلزله يا
حرکت گسل را به دست آورد .اين دو مدل دارای تفاوت
در میزان خروجي يعني تغییر شکل هم لرزه گسلي
ميباشند که دلیل عمده آن ميتواند اثر انحنا مدل کروی
باشد .با کروی در نظر گرفتن زمین اثر انحنا در اين مدل
واردشده و تغییراتي در میزان خروجي مدل کروی و نیم
فضا ايجاد ميکند.
بررسي اختالف میدان جابجايي هم لرزه گسلي ناشي
از دو مدل کروی و نیم فضا هدف اصلي اين تحقیق است.
با استفاده از يک آنالیز حساسیت ،تأثیر پارامترهای مدل را
در اختالف میدان جابجايي حاصل از دو مدل کروی و نیم
فضا بررسي ميکنیم .برای محاسبه تغییر شکل لرزهای
1
مناسب يا مدلهای لرزهای معکوس ،يک نظريه نابرجايي
مناسب بايد پذيرفته شود .بسیاری از دانشمندان
(استیکتي( ،)1899 ،2ماريوياما( ،)1891 ،3پرس،)1899 ،1
(جوانويچ 9و همکاران( ،)1891 ،اکادا )1899 ،9و غیره،
جابجايي سطح و استرين را با توجه به نابرجايي در يک
محیط نیم بينهايت موردمطالعه قراردادند .آنها
فرمولهای تئوری توسعهيافته تغییر شکل را برای زمین

همگن ايزوتروپ ،ناشي از نابرجايي متفاوت توصیف
کردهاند .نخستین گام مؤثر در مدلسازی تغییرشکلهای
حاصل از پديدههای تکتونیکي گسل و آتشفشان ،توسط
(استیکتي )1899،صورت گرفته است .او در اين مقاله ايده
استفاده از تئوری نابرجايي االستیک را در توصیف
پديدههای ژئوفیزيکي ،مطرح کرده است .اکادا در سالهای
 1899و  1882مدل تحلیلي بردارهای جابجايي را برای
يک گسل در حالتهای امتدادلغز و شیبلغز در دو منبع
نقطهای و مستطیلي محدود محاسبه نمود.
اکوبو 9در سالهای  1881و  ،1882مسئله تغییرات
پتانسیل و شتاب ثقل ناشي از نابرجايي را با گسل روی
يک صفحه محدود در يک نیم فضای همگن بررسي کرده
است .تمام مطالعات توضیح دادهشده در باال در بردارنده
يک نیم فضای همگن است .سان 9و اکوبو در سال 1883
تغییرات گرانش و پتانسیل ناشي از نابرجايي در مدل
زمین متقارن کروی را مطالعه کردهاند ،نتايج نشان ميدهد
وقتي فاصله بزرگتر از  11درجه از مرکز گسل است
اختالف  11درصدی ديده ميشود .فو 8و سان در سال
 2119يک نظريه جديد برای محاسبه تغییرات گرانش در
يک زمین ناهمگن سهبعد ی ارائه دادند .در اين تحقیق
روابط رياضي میدان جابجايي ناشي از مدل نابرجايي
کروی از [ ]12آورده شده است .در بسیاری از
زمینلرزههای بزرگ از اين روش استفادهشده است.
در مقاله (سان و اکوبو )2112 ،به اختالف دو مدل
نیم فضا و کروی برای برآورد میدان جابجايي پرداخته و
تأثیر عمق را در اختالف دو مدل موردبررسي قرار داده
است[ .]11با مشخص کردن مدل بهتر برای برآورد میدان
جابجايي ،میدان جابجايي افقي و قائم را در مورد مطالعاتي
به دست آورده است .در مقاله (سان و همکاران )2119 ،به
مقايسه دو مدل کروی و نیم فضا با دادههای مشاهداتي
پرداختهشده تا مدل بهتر بهدستآمده آيد و در ادامه
میدان جابجايي زمینلرزه سوماترا 2111 11با بزرگي 8/1
ريشتر را با استفاده از مدل نابرجايي کروی برآورد
کردهاند[ .]11در مقاله (ونگ ،11سان ،جیانگ)2111 ،12
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اس

 -2روشهای مدلسازی تغییرات هملرزه گسلی

شکل -1مدل نابرجايي کروی []12

برای محاسبه میزان جابجايي و تغییر شکلهای ناشي
از وقوع زلزله در نقاط مختلف زمین ،ميتوان از روشهای
تحلیلي و عددی استفاده نمود .روشهای تحلیلي بر اساس
تئوری نابرجايي شکلگرفته است .روشهای تحلیلي
مورداستفاده در اين تحقیق مدلهای لرزهای شامل مدل
نیم فضا و مدل کروی است .در مدل نابرجايي نیم فضا
زمین بهعنوان يک نیم فضای همگن و االستیک در نظر
گرفتهشده و محاسبه میدان جابجايي و تغییر شکل در
راستای مختصات کارتزين ميباشد.
در مدل نابرجايي کروی زمین بهعنوان يک کره در يک
محیط االستیک در نظر گرفته ميشود .از اين مدل برای
محاسبه میدان جابجايي در راستای شعاع کره ،طول و
عرض جغرافیايي استفاده ميشود که در آن اثر انحنای
زمین نیز در نظر گرفتهشده است .يکي از بارزترين
مشخصات اين دو مدل امکان محاسبه میدان جابجايي و
تغییر شکل در هر عمقي ازجمله سطح زمین ميباشد .در
ادامه روابط رياضي مدل کروی را برای برآورد میدان
جابجايي مطرح ميکنیم.

با توجه به بردار نرمال و بردار لغزش در شکل (،)1
بردار جابجايي  Uو بردار نرمال را به ترتیب در رابطه ()1
و ( )2تعريف ميکنیم[.]12
()1

) Uv  U (v1e1  v2e2  v3e3

()2

n  n1e1  n2e2  n3e3

اگر نابرجايي در يک زمین کروی رخ دهد ،رابطه ()3
میدان جابجايي را در فرمي از سه مؤلفه در جهت
مختصات کروی بیان ميکند[.]12
()3

مدل نابرجايي کروی در فاصله شعاعي روی يک گسل
بينهايت با بردارهای لغزش  ،بردار نرمال  nو زاويه لغزش
 و شیب گسل  در شکل ( )1تعريفشده است .حرکت
نسبي (نابرجايي) از دو طرف گسل با
 U  U / 2    U / 2 تعريف ميشود[.]12
1 Wenchuan
2 Dang
3 Tohoku

i, j

که برای رابطه ( )3ميتوان پارامترها را در روابط (،)1
( )9و ( )9تعريف کرد[.]12
()1

()9

 -1-2مدل نابرجایی کروی

UdS
a2

u  a, ,   [urij er  uij e  uij e ] . vi n j

urij  a, ,   y1,nm,ij  a  Ynm  ,  
n,m

Ynm  ,  


n,m

m
1 Yn  ,  
a
sin 


1 Y  ,  
sin 

m
n

()9

uij  a,  ,    y3,n ,mij  a 
y

t , n ,ij
1, m

n,m

uij  a, ,    y3,n ,mij  a 

Y m  ,  
a n


n,m

 y

t , n ,ij
1, m

n ,m

روابط ( )9و ( ) 9پارامترهای الزم برای سه رابطه باال را
نشان ميدهند[.]12
()9

Ynm  ,    Pnm  cos   eim
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برای زلزله ونچوآن ،2119 1سه مدل گسل در نظر
گرفتهشده و میدان جابجايي افقي و قائم در دو مدل کروی
و نیم فضا برآورد شده است ،گسل و مدل بهتر برای اين
زمینلرزه مشخصشده است[ .]13دانگ2و همکاران در
سال  2111زلزله توهوکو 2111 3با بزرگي  8ريشتر را در
نظر گرفتهاند و اختالف میدان جابجايي افقي و قائم دو
مدل کروی و نیم فضا در اين زمینلرزه موردبررسي
قرارگرفته است[.]2

مدلسازی میدانهای جابجايي هم لرزه گسلي در محیط های االستیک ...

 cos   ei m 

()9

m

Pn

m

 ,     1

m

Yn

 -1-1-2تابع منبع امتدادلغز عمودی

در اين معادالت 𝑚𝑛𝑃 تابع لژاندر و 𝑎 شعاع زمین است،
انديس  sبه تغییر شکل کروی و انديس  tبه تغییر شکل
توريدال اشاره ميکندi .و jبه ترتیب مؤلفههايي از بردار
لغزش و نرمال در امتداد مختصات کروی را نشان
𝑗𝑖
𝑗𝑖
𝑗𝑖
ميدهند 𝑢𝜃 (𝑎, 𝜃, 𝜑 )، 𝑢𝑟 (𝑎, 𝜃, 𝜑 ).و ) 𝜑 𝑢𝜑 (𝑎, 𝜃,
سه مؤلفه جابجايي در مختصات کروی را نشان ميدهد.
𝑗𝑖𝑡,𝑛,
𝑗𝑖𝑛,
𝑚 𝑦𝑘,با حل معادالت مرتبه اول
𝑚 𝑦𝑘,و
متغیرهای ،y
خطي از تعادل روابط تنش و کرنش و معادالت پوآسن
برای تغییر شکل به دست ميآيند.

()11

 Y t   y1,t ,mn,ij , y2,t ,nm,ij ميتوان توابع منبع را در رابطه

()12

با در نظر گرفتن , y6,n ,mij 
T

 Y s   y1,nm,ij ,و

طبق

ترتیب با بردار لغزش و بردار نرمال  v  e1و n  e2
انتخابشده که يک لغزش راستگرد است .اين انتخاب داللت بر
اين دارد که تنها المانهای غیر صفر  v1  1و  n2  1هستند.
روابط ( )11و ( )12تابع منبع امتدادلغز عمودی را
بیان ميکنند[.]12

( )8نوشت[.]12
()8

بردارهای , s6,n ,mij 

 S s   s1,nm,ij ,توابع منبع کروی

توابع

 ، S t   s1,t ,mn ,ij , s2,t ,nm,ij تابع منبع امتدادلغز عمودی به

T

S s ,t  Y s ,t  rs  0   Y s ,t  rs  0     r  rs 

منبع

, s6,n ,mij 

 S s   s1,nm,ij ,و

 2n  1     
j 4  m2
m, 2 
8 n  n  1 rs3

 2n  1   
j 2 m2
8 n  n  1 rs3

S nj,,12
m  i

S tj,,nm,12  

 -2-1-2تابع منبع شیبلغز عمودی
يک تابع منبع شیبلغز عمودی به ترتیب با اختصاص

و  S t   s1,t ,mn ,ij , s2,t ,nm,ij توابع منبع توريدال را معرفي

بردار لغزش و بردار نرمال  v  e3و n  e2

ميکنند .با در نظر گرفتن شرايط ناپیوستگي و شرايط

انتخابشده است .روابط ( )13و ( )11تابع منبع شیبلغز
عمودی را نشان ميدهند [.]12

𝑗𝑖𝑛,

مرزی آزاد رابطه ( )11را برای متغیرهای 𝑦𝑘,𝑚 ،y
𝑗𝑖𝑡,𝑛,

و 𝑚 𝑦𝑘,داريم[.]12

n, m, i, j : y2,n,mij  a   y4,n ,mij  a 

()11

 y6,n,mij  a   y2,t ,nm,ij  a   0

()11

نتیجه حاصل از تقارن تابع منبع 𝑡 𝑆 𝑠,برای متغیرهای y
𝑗𝑖𝑡,𝑛,
𝑖𝑗𝑡,𝑛,
𝑗𝑖𝑛,
𝑖𝑗𝑛,
𝑚 𝑦𝑘,داريم.
را به صورت 𝑚 𝑦𝑘,𝑚 = 𝑦𝑘,و 𝑚= 𝑦𝑘,
𝑖𝑗𝑡,𝑛,
𝑖𝑗𝑛,
𝑚 𝑦𝑘,به  9تا
ازاينرو تعداد راهحلهای )𝑎( 𝑚 𝑦𝑘,و)𝑎(
کاهش مييابند .بنا بر تقارن در داخل هندسه گسل تعداد
مؤلفهها از  9به  1ميرسند .روابط بهدستآمده به اين معني
است که اگر هر  1راهحل وابسته به دست آيد راهحلهای
n, 1 2

ديگر نیز بهراحتي به دست ميآيند .راهحلهای ، yk , m
n ,32

n ,22

n ,33

 yk ,m ، yk ,mو  yk ,mو متناظرشان برای توريدال انتخاب
ميشود که به ترتیب با يک تابع منبع امتدادلغز عمودی،
يک تابع منبع شیبلغز عمودی ،يک تابع منبع بازشدگي
افقي در امتداد يک گسل عمودی و يک تابع منبع بازشدگي
عمودی در امتداد يک گسل افقي برانگیخته ميشوند .در
اينجا دو حالت تابع منبع امتدادلغز عمودی و تابع منبع
شیبلغز عمودی را بیان ميکنیم[.]12
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()13

2n  1
i
 j 3 m 1
8 n  n  1 rs2

n ,32
j ,m

S

 2n  1     

j1  m1
m, 1 
8 n  n  1 rs3

t , n ,32
j ,m

S

در روابط باال   ijدلتای کرونکر است .بعد از حل اين
روابط جابجايي معرفيشده در رابطه ( )3به دست ميآيد.
با استفاده از اجزا جابجايي تعريفشده در رابطه ( )3تابع
گرين کرنش ميتواند بهآساني بیان شود.
 -3-1-2تابع گرین
در اين بخش تابع گرين تغییر شکل هم لرزه در يک
مدل همگن با نابرجايي کروی را بیان ميکنیم .توابع گرين
برای محاسبه تغییر شکل هم لرزه با  2نوع از توابع منبع
وابسته امتدادلغز عمودی و شیبلغز عمودی در يک مدل
زمین متقارن کروی استفاده ميشوند که روابط ( )19تا
( )21توابع گرين جابجايي برای اين  2نوع تابع منبع
وابسته را بیان ميکنند.

اس

n ,12
2
uˆ12
) r ( a,  )  2 y1,2 ( a ) Pn (cos 

()19

n2

()19

 n,12
 Pn2 (cos  ) 
) y3,2 (a



uˆ12 (a, )  2 
2
Pn (cos  ) 
n2 
t , n ,12
 2 y1,2 (a) sin  

()19

 n,12
Pn2 (cos  ) 
) 2 y3,2 (a

sin 

uˆ12 (a, )  2 
 Pn2 (cos  ) 
n2 
t , n ,12
)  y1,2 (a





-3آنالیز حساسیت
در اين تحقیق ،هدف از آنالیز حساسیت بررسي
پارامترهای مدل برای برآورد اختالف میدان جابجايي هم
لرزه گسلي است .برای انجام اين آنالیز نیاز به يک گسل
مشخص ميباشد .يک گسل شبیهسازیشده با مشخصات
جدول ( )1را در نظر گرفته و به بررسي تغییرات اختالف
میدان جابجايي حاصل از دو مدل نیم فضا و کروی تحت
تغییر در پارامترهای موردنیاز دو مدل ميپردازيم .برای
اين کار از رسم يک پروفیل طولي بر اساس فاصله از مرکز
گسل استفاده کرديم ،در شکل ( )2اختالف میدان
جابجايي در دو مدل نیم فضا و کروی رسم شده است.





n ,32
uˆr32 (a,  )  2 y1,1
) (a) Pn1 (cos 

()19

n 1

()18

 n ,32
 Pn1 (cos  ) 
y
(
a
)

  3,1


uˆ32 (a, )  2 
Pn1 (cos  ) 
n 1 
t , n ,32
  y1,1 (a) sin  

()21

uˆ32 (a,  )  0

جدول  -1مشخصات گسل مرجع
میزان لغزش

شیب

عمق

عرض

طول

عرض جغرافیايي

طول جغرافیايي

شیب

امتداد

)(deg

)(km

)(km

)(km

)(deg

)(deg

2

2

99/9

8/3

9

21

28/11

99/39

)(m

الف

ب
شکل  -2اختالف میدان جابجايي برای گسل مرجع و گسلي تحت افزايش طول الف :در حالت امتدادلغز و ب :در حالت شیبلغز
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حال با روابط ذکرشده فوق برای گسلهای مختلف
درصورتيکه زلزله رخداده باشد و يا حرکتي ايجاد شود،
ميتوان با داشتن اطالعات موردنیاز به محاسبه جابجايي
در آن منطقه پرداخت.

مدلسازی میدانهای جابجايي هم لرزه گسلي در محیط های االستیک ...

همانطور که از شکل ( )2مشاهده ميشود در هر دو
حالت امتدادلغز و شیبلغز يک پروفیل طولي 111
کیلومتری از اختالف میدان جابجايي دو مدل کروی و نیم
فضا در گسل مرجع و گسلي با طول  91کیلومتر و باقي
پارامترها يکسان با گسل مرجع ،رسم شده است .با توجه
به نمودارهای ترسیمشده در شکل ( ،)2با افزايش طول
گسل از  21کیلومتر به طول  91کیلومتر اختالف میدان

جابجايي در دو مدل نیم فضا و کروی افزايشيافته است.
پارامتر دومي که تحت تغییر قرار ميگیرد ،مقدار عمق
گسل ميباشد .در شکل ( )3اختالف میدان جابجايي
حاصل از مدل نیم فضا و کروی از گسل مرجع و گسلي با
عمق  21کیلومتر و باقي پارامترها يکسان با گسل مرجع را
در يک پروفیل طولي  111کیلومتری رسم کردهايم.

الف

ب
شکل  -3اختالف میدان جابجايي برای گسل مرجع و گسلي تحت افزايش عمق الف :در حالت امتدادلغز و ب :در حالت شیبلغز

با توجه به پروفیل رسم شده در شکل ( )3مشاهده
ميشود در هر دو حالت امتدادلغز و شیبلغز اختالف میدان
جابجايي دو مدل کروی و نیم فضا در گسل مرجع و گسلي
با عمق  21کیلومتر و باقي پارامترها يکسان با گسل مرجع،
ترسیمشده است .با توجه به نمودارهای رسم شده در شکل
( )3ميتوان به اين نتیجه دستيافت که با افزايش عمق
گسل از  8/3به  21کیلومتر ،اختالف میدان جابجايي در دو
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مدل نیم فضا و کروی تحت تأثیر قرارگرفتهاند .پارامتر بعدی
که موردبررسي قرار ميدهیم میزان لغزش ميباشد .در
شکل ( )1اختالف میدان جابجايي حاصل از مدل نیم فضا و
کروی در گسل مرجع و گسلي با میزان لغزش  11متر و
باقي پارامترها يکسان با گسل مرجع را در يک پروفیل
طولي  111کیلومتری رسم کردهايم.

اس
ب
شکل  -1اختالف میدان جابجايي برای گسل مرجع و گسلي تحت افزايش میزان لغزش الف :در حالت امتدادلغز و ب :در حالت شیبلغز

با توجه به نمودارهای ترسیمي در شکل ( )1مشاهده
ميشود با افزايش میزان لغزش گسل از  2متر به  11متر،
اختالف میدان جابجايي در دو مدل نیم فضا و کروی در
هر دو حالت امتدادلغز و شیبلغز افزايشيافته است.
پارامتر چهارمي که بررسي ميکنیم عرض گسل ميباشد
با تغییر در عرض گسل مقدار  w  sin تغییر ميکند،

به اين منظور عمق گسل نیز تغییر ميدهیم .شکل ()9
اختالف میدان جابجايي حاصل از دو مدل کروی و نیم
فضا را برای گسل مرجع و گسلي با عرض  91کیلومتر و
باقي پارامترها يکسان با گسل مرجع را در يک پروفیل
طولي  111کیلومتری رسم کردهايم.

الف
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الف

مدلسازی میدانهای جابجايي هم لرزه گسلي در محیط های االستیک ...

ب
شکل  -9اختالف میدان جابجايي برای گسل مرجع و گسلي ب افزايش عرض الف :در حالت امتدادلغز و ب :در حالت شیبلغز

با توجه به شکل (( )9الف و ب) افزايش اختالف میدان
جابجايي در دو مدل کروی و نیم فضا را با افزايش عرض
گسل از  9به  91کیلومتر ميتوان مشاهده نمود .پارامتر
آخر زاويه شیب سطح گسل با سطح افق ميباشد .اختالف

میدان جابجايي حاصل از دو مدل کروی و نیم فضا را برای
گسل مرجع و گسلي با زاويه شیب  93درجه و باقي
پارامترها يکسان با گسل مرجع را در يک پروفیل طولي
 111کیلومتری رسم کردهايم.

الف

ب
شکل  -9اختالف میدان جابجايي برای گسل مرجع و گسل با افزايش زاويه شیب الف :در حالت امتدادلغز و ب :در حالت شیبلغز
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اس

با توجه به نمودارهای شکل ( ،)9با کاهش زاويه شیب
به  93درجه ،افزايش اختالف میدان جابجايي در دو مدل
کروی و نیم فضا در دو حالت امتدادلغز و شیبلغز ديده
مي شود .در زوايای شیب میانه نسبت به زوايای باال و
پايین اختالف میدان جابجايي بیشتری ديده ميشود .با
توجه به تغییر پارامترهای مدل بهصورت تکتک ،ميتوان

جدول  -2بازه اختالف میدان جابجای در حالت امتدادلغز

اختالف میدان جابجايي

)(m

میزان لغزش

شیب)(deg

عمق)(km

عرض)(km

طول)(km

8/3

9

21

9

21
21

قائم

افقي

)(m

-1/199~ 1/191

-1/289~ 1/129

2

99/9

-1/199~ 1/192

-1/289~ -1/119

2

99/9

8/3

-1/199~ 1/191

-1/333~ 1/111

2

99/9

11/3

8

-1/189~ 1/1199

-1/119~ 1/112

3

99/9

8/3

9

21

-1/118~ 1/191

-1/189~ 1/121

2

99/9

11/3

9

21

-1/129~ 1/131

-1/139~ 1/1119

2

91

9/3

9

21

است و به دنبال آن پارامترهای عمق گسل ،زاويه شیب
گسل و عرض گسل و در آخر طول گسل بر اختالف میدان
جابجايي تأثیرگذارند .با ويژگيهای در نظر گرفتهشده
برای گسل شبیهساز مشاهده ميشود افزايش عمق باعث
کاهش اختالف میدان جابجايي شده است.

با مشاهده جدول ( ،)2بازه اختالف میدان جابجايي در
دو مدل کروی و نیم فضا را برای حالت گسل امتدادلغز
ميبینیم .با توجه به جدول ( )2ديده ميشود با افزايش
میزان لغزش اختالف میدان جابجايي افزايشيافته و اين
پارامتر تأثیر بیشتری نسبت به پارامترهای ديگر داشته

جدول  -3بازه اختالف میدان جابجای در حالت شیبلغز

اختالف میدان جابجايي

)(m

میزان

لغزش)(m

شیب)(deg

عمق)(km

عرض)(km

طول)(km

99/9

8/3

9

21

8/3

9

21

8

21
21

قائم

افقي

-1/391~ 1/391

-1/299~ 1/199

2

-1/381~ 1/391

-1/281~ 1/129

2

99/9

-1/129~ 1/112

-1/312~ 1/199

2

99/9

11/3

-1/993~ 1/999

-1/111~ 1/139

3

99/9

8/3

9

-1/291~ 1/299

-1/199~ 1/199

2

99/9

11/3

9

21

-1/391~ 1/388

-1/311~ 1/132

2

91

9/3

9

21

با توجه به جدول ( ،)3بازه اختالف میدان جابجايي در
حالت شیبلغز با تغییر تکبهتک پارامترهای مدل دچار
تغییر شده و اين تغییر در پارامتر میزان لغزش بیشتر از
پارامترهای ديگر بوده و به دنبال آن عمق گسل ،زاويه
شیب و عرض گسل و طول گسل به ترتیب تأثیر بر روی
اختالف میدان جابجايي دارند.

 -6نتیجهگیری
با استفاده از نتايج اختالف میدان جابجايي حاصل از
دو مدل کروی و نیم فضا ،آنالیز حساسیتي در پارامترهای
مدل انجام ميدهیم .اين پارامترها را با توجه به میزان
تأثیرشان در اختالف میدان جابجايي دو مدل بررسي
ميکنیم .نتايج حاصل از اين آنالیز نشاندهنده حساسیت
باالی پارامتر میزان لغزش و کمترين حساسیت مربوط به
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آنها را ازنظر حساسیت شناسايي و رتبهبندی کرد .جدول
( ،)2تغییرات بازه اختالف میدان جابجايي دو مدل کروی
و نیم فضا را با تغییر تکبهتک پارامترهای موردنیاز مدل
برای حالت امتدادلغز نشان ميدهد .جدول ( )3نیز همین
تغییرات را برای حالت شیبلغز نشان ميدهد.

 با.پارامتر طول در اختالف میدان جابجايي دو مدل است
) به ترتیب1(  جدول،توجه به نتايج حاصل از اين تحقیق
کاهش حساسیت اختالف دو مدل نسبت به هر پارامتر
.تهیهشده است
 حساسیت اختالف دو مدل نسبت به پارامترهای گسل-1 جدول

نام پارامتر

ردیف

میزان لغزش

1

عمق گسل

2

شیب گسل

3

عرض گسل

1

طول گسل

9
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... مدلسازی میدانهای جابجايي هم لرزه گسلي در محیط های االستیک

) میزان لغزش بیشترين تأثیر را1( با توجه به جدول
در اختالف میدان جابجايي بین دو مدل کروی و نیم فضا
 اين نتايج به اين معني ميباشد که هرچه میزان.دارد
لغزش بیشتر شود مدل کروی اولويت بیشتری نسبت به
 به همین.مدل نیم فضا در برآورد میدان جابجايي دارد
 تأثیر را در،ترتیب پارامترهای بعدی با توجه به اولويتشان
اختالف میدان جابجايي بین دو مدل کروی و نیم فضا
 هر، در اينجا ميتوان اين نکته را مطرح کنیم.ميگذارند
جا اختالف از دقت میدان جابجايي که از طريق دادههای
 بیشتر شود بايد مدل کروی،مشاهداتي بهدستآمده
.جايگزين مدل نیم فضا شود

