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چکیده
ما با استفاده از تصاوير بالارو 7و پايینرو 2ماهواره  Envisatو بکارگیري فنهاي تداخل سنجي راداري چندديافراگمي 3و تداخل سنجي راداري
معمولي 4براي زلزله  2003بم تغییرشکل هم لرزهاي 5را در دو راستاي خط ديد ماهواره 6و مسیر آزيموتي 1بدست آورديم و سه مولفه متعامد میدان
جابجايي را از اين اندازهگیريهاي ژئودتیک استخراج کرديم .سپس براي بدست آوردن هندسه گسل و توزيع لغزش 8روي صفحه گسل ،اين مولفهها
را ،با استفاده از روش بهینه سازي الگوريتم ژنتیک و مدل تحلیلي نیم–فضاي الاستیک اکادا معکوس کرديم .ما فهمیديم که بیشترين لغزش در حدود
 2/5متر درامتداد  30کیلومتري گسیختگي بم ،تقريبا در عمق  4 ~ 5کیلومتري سطح زمین رخ داده است و گشتاور لرزهاي  M0با معکوس سازي
 6 / 7 1018 N.mبدست آمده است که يک حادثه با دامنه  6/5ريشتر را ارزيابي میکند ،همچنین ما  %68سطح اطمینان     را براي
پارامترهاي مدل از طريق معکوس سازي و بکار بردن روش آماري  bootstrapتخمین زديم.
واژگان کلیدی :زلزله بم ،تلفیق معکوسسازي ،توزيع لغزش ،تداخل سنجي راداري معمولي ،تداخل سنجي راداري چندديافراگمي

 نويسنده رابط
1 Ascending
2 Descending
3 Multiple-Aperture Interferometry
4 Conventional Interferometry
5 Co-seismic
6 Line Of Sight
7 Azimuth offset
8 Slip distribution

751

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره پنجم ،شماره ،2آبان ماه 7314

استخراج میدان جابجایی سه بعدی و یافتن توزیع لغزش زلزله  3002بم،

استخراج میدان جابجايي سه بعدي و يافتن توزيع لغزش زلزله  2003بم...

 -1مقدمه
زلزله بم  6/5ريشتري در  26دسامبر  2003در بخش
جنوب شرقي ايران واقع در استان کرمان بوقوع پیوست.

شرقي توسط  USGSتخمین زده شده است (شکل  .)7که بر
اثر اين زلزله  %50ساختمانها تخريب شدند و بیش از هزاران
نفر جان خود را از دست دادند.

موقعیت اولیه اين زلزله  29 004شمالي و 58 337
/
/

شکل  -7تصوير رنگي منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد که از سايت  http://www.flashearth.comتهیه شده است .ساز و کار کانوني ()Beach Balls
نمايش دهنده مکانیزم مرکزي زلزلههايي است که توسط پردازشهاي  ) /http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search( USGSبه دست آمده است.
تعدادي از گسلهاي فعال جنوب شرقي ايران که توسط  IIEESتهیه شده است با خطوط سیاه نمايش داده شدهاند .مستطیلهاي سیاه چارچوب
تصويربرداري رادار در مدارهاي بالارو و پايینرو را که در اين مقاله از آن استفاده شده است ،نشان ميدهد.

مطالعات زيادي در زمینه بررسي پارامترهاي منبع زلزله و
بررسي لغزش صفحه گسل زلزله بم انجام پذيرفته است.
 Funningو همکاران ( ،)2005از مشاهدات ماهواره Envisat
براي ساختن میدان جابجايي سه بعدي زلزله استفاده کردند.
آنها موقعیت و توجیه صفحه گسل و همچنین توزيع لغزش را
از طريق اينترفرومتري راداري 7و شیفت پیکسلي 2بدست
آوردند و براي تخمین عدم قطعیت از تکنیک Monte Carlo
استفاده کردند [ Peyret .]7و همکاران ( ،)2001توسط
مشاهدات اينترفرومتري راداري ،شیفت پیکسلي و مشاهده
ترازيابي به صورت جداگانه و ترکیبي پارامترهاي منبع را در دو
مرحله بدست آوردند و از روش نزديکترين همسايگي(NA) 3
براي يافتن پارامترهاي منبع زلزله استفاده کردند [Motagh .]2
و همکاران ( ،)2006با تلفیق ديتاي رادار ماهواره  Envisatو
ديتاي ترازيابي توزيع لغزش روي صفحه گسل را بدست آوردند
[ Bo Hu .]3و همکاران ( ،)2072توسط تلفیق ديتاي
1 InSAR Interferometry
2 Pixel Offset
3 Neighbourhood Algorithm
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اينترفرومتري راداري و چند ديافراگمي میدان جابجايي سه
بعدي را بازسازي کردند [.]4
در اين تحقیق ما از ديتاي  Envisatاستفاده کرديم و آنها را
با استفاده از تکنیکهاي تداخل سنجي راداري معمولي و
تداخل سنجي راداري چندديافراگمي پردازش کرديم و با
تلفیق اين دو دسته مشاهده میدان جابجايي سه بعدي روي
سطح زمین را به دست آورديم .علاوه بر اين پارامترهاي منبع
اين زلزله را آنالیز کرديم تا بر اساس اين پارامترها میزان لغزش
بر روي صفحه گسل را تعیین کنیم .همچنین با تلفیق تکنیک
 Bootstrapو الگوريتم  Geneticعدم قطعیت پارامترهاي به
دست آمده را بررسي کرديم.

 -3دیتا و روش شناسی
 -1-2دیتای SAR

ماهواره  Envisatدر مدار بالارو با زاويه آزيموتي  3درجه و
در مدار پايینرو با زاويه آزيموتي  715درجه از منطقه

()7

مسیر

تصوير قبل
زلزله

تصوير بعد
زلزله

فاصله
زماني

بالارو

2003-77-76

2004-02-21

705
روز

23/01
درجه

پايینرو

2003-72-03

2004-02-77

10
روز

22/10
درجه

 -2-2روش
Envi

ما تصاوير  SARبدست آمده را توسط نرم افزار
 SARscapeپردازش کرديم و جابجايي را از يک بعد به دو بعد
در دو راستاي خط ديد ماهواره و مسیر آزيموتي گسترش
داديم.
 -1-2-2تداخلسنجی راداری معمولی
ابتدا روي ديتاي خام  Envisatعمل فوکوسینگ انجام
پذيرفته و ديتاي  SLCبدست ميآيد .پس از آن بین دو تصوير
تناظريابي انجام شده و تصوير اينترفروگرام با همدوسي 7بالايي
تولید میشود ،اثر توپوگرافي از تصوير فاز اينترفرومتري توسط
مدل ارتفاعي رقومي10 ،SRTM 2متري حذف میگردد .سپس
براي کاهش نويزهاي فاز ،اينترفروگرام تفاضلي توسط روش
 Goldsteinفیلتر شده [ ]5و اينترفروگرام تخت شده را با
استفاده از روش  )MCF( Minimum Cost Flowآنرپ 3کرديم
و سپس آن را توسط مدل ارتفاعي رقومي زمین مرجع مي-
کنیم و درنهايت جابجايي در راستاي خط ديد ماهواره را در دو
راستاي بالارو و پايینرو بدست ميآوريم.
 -2-2-2تداخلسنجی راداری چند دیافراگمی



) sin(sq 
4

جدول  -7ديتاي ماهواره  Envisatمورد استفاده در اين مقاله
زاويه
تابش

4



4 x



back  

در اين روابط  xمیزان جابه جايي در راستاي ماهوارهλ ،
طول موج θ ،زاويه کجبیني رادار و  αپهناي زاويهاي آنتن
است.
با محاسبه اختلاف فاز بین دو اينترفروگرام تولید شده،
جابجايي در راستاي امتداد-مسیر را بدست آورديم []1 ,6
همچنین براي کاهش نويز از فیلتر گذرپايین مربعي 1111
استفاده کرديم .رابطه ( )2جابهجايي در راستاي حرکت ماهواره
را نشان ميدهد:
2
MAI 
x
() 2
l

 -2مدلسازی
حجم بالاي ديتاي اينترفروگرام معمولي و چند ديافراگمي
باعث بیشتر شدن زمان محاسبات شده به اين دلیل براي
مدلسازي محدوده را کوچکتر در نظر گرفتیم ،ديتاها داراي
همبستگي 5پايین را حذف کرديم و ديتاها را به صورت
دوبعدي  21 21نمونهبرداري کرديم ،همچنین بر اساس
همدوسي هر ديتا ،به آن وزني اعمال کرديم و میدان جابهجايي
سه بعدي را به همراه ماتريس وريانس بدست آورديم.

 -1-3مدلسازی جابجایی الاستیک

6

در مسئله معکوس سازي به يافتن پارامترهاي جابجايي در
عمق توسط ديتاي ژئودتیک ميپردازيم .معمولا از يک صفحه
مستطیلي با اندازه محدود که میتواند در جهات امتداد-لغز 1و
شیب-لغز 8بلغزد ،براي مدلسازي جابجايي ناشي از زلزله
استفاده میشود ( مدل تحلیلي اکادا ) [ .]8ما از روش بهینه

در بخش بعدي پردازش اينترفرومتري چند ديافراگمي نیز
برروي تصاوير بالارو و پايینرو دوبهدو اعمال میشود و
تغییرشکل در راستاي امتداد مسیر بر اساس پروسه زير-
ديافراگمي 4بدست ميآيد .بر اساس تکنیک پردازش تقسیم-
پرتو دو تصوير ،اينترفروگرام روبه جلو و رو به عقب ،ايجاد
میشود .فاز محاسبه شده براي دو اينترفروگرام را به صورت
رابطه ( )7ميتوان نشان داد [:]6

سازي الگوريتم ژنتیک و مینیمم کردن   T براي يافتن
محتملترين جواب اولیه براي پارامترهاي مدل استفاده کرديم
[.]1
سپس با استفاده از آنالیز آماري  residual bootstrapو با
محاسبه گشتاورهاي اول و دوم هر پارامتر به منظور افزايش
يکتايي جواب پارامترهاي مدل را بهمراه فواصل اطمینانشان

1 coherence
)2 Digital Elevation Model (DEM
3 Unwrap
4 Sub-aperture

5 correlation
6 Elastic dislocation modeling
7 Strike-slip
8 Dip-slip
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تصويربرداري کرده است .در جدول  7ديتاهاي رادار استفاده
شده در اين تحقیق نشان داده شده است.

)



sin(sq 

4 x

forward  

استخراج میدان جابجايي سه بعدي و يافتن توزيع لغزش زلزله  2003بم...

در سطح اطمینان     بدست آورديم [ .]70بدين منظور
ما براي ساختن ماتريس وريانس-کوريانس ديتاها از تجزيه
چولسکي7

   LL 
T

و ماتريس همدوسي استفاده

کرديم ،و بردار باقیماندههاي وزندار را براي بهترين مدل فیت
شده توسط    L1 d obs  d cal بدست آورديم.
سپس به صورت تصادفي از بردار  εنمونهبرداري با جايگزيني
انجام داديم و به ديتاي محاسبه شده به صورت
 d   d cal  L  اضافه کرديم و روند معکوسسازي را
براي يافتن بهترين پارامترهاي مدل و چگالي احتمال اين
پارامترها 500 ،بار تکرار کرديم [.]77

جابهجايي را نشان ميدهد .در اينترفروگرام بالارو بخش غربي
گسل ديده نميشود ولي در بخش شرقي همان سیگنالهاي
متقارن ديده ميشود.
در شکل  3تغییر شکل در راستاي حرکت ماهواره براي دو
مدار بالارو و پايینرو به دست آمده که  30سانتيمتر جابه
جايي را به در دو طرف گسل نشان ميدهد .بخش بالايي و
گوشه راست گسل به دلیل وجود شهر بم و براوات داراي
ناهمبستگي است.

 -2-3مدل لغزش هملرزهای
AZ
LOS

در اين بخش ما توسط گسسته سازي صفحه گسل به ريز-
گسل و حل لغزش براي هر قطعه مدل واقعيتري از لغزش را
بدست ميآوريم .توزيع لغزش روي صفحه گسل با هندسه
ثابت در يک مسئله خطي تخمین زده میشود .تقريب گسسته
به شکل ماتريسي رابطه ( )3میتواند نوشته شود [:]73 ,72

(الف)

LOS

U  G S

()3

AZ
(ب)

که  Uبردار جابجايي  n  1است G ،ماتريس n  m

توابع گسسته گرين است و  Sبردار لغزشهاي ناشناخته
 m  1است ،که میتواند شیب لغز ،امتداد لغز ،يا جابجايي
بازشدگي 2باشد .معکوسسازي با اضافه کردن يک اپراتور
هموارسازي به سیستمي که در بالا تشريح شد انجام ميپذيرد
تا مانع تشکیل مدلهاي لغزش نوساني ،که داراي معناي
فیزيکي نیستند ،بشود .روند هموارسازي با بکار بردن اپراتور
لاپلاسین 3انجام ميشود .در نهايت معادلات لغزش به صورت
معادله ( )4ميشود [.]73

S i 0 
()4

شکل  -2اينترفروگرامهاي جفت تصوير مدار بالارو (الف) و جفت
تصوير مدار پايینرو (ب)

AZ
LOS

U  G 
0    2  S  subject to
  k  

(الف)

 -4نتایج
اينترفروگرام رپ شده در شکل  2براي دو مدار بالارو و
پايینرو نشان داده شده است .در اينترفروگرام پايینرو
تغییرشکلهاي متقارن در هر دو سمت گسل به صورت چهار
حلقه ديده ميشود و جنوب شرقي گسل بیشترين بخش
1 Cholesky decomposition
2 opening
3 Laplecian operator
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LOS

AZ
(ب)

شکل  -3جابهجاييها در مسیر آزيموت جفت تصوير مدار بالارو (الف)
و جفت تصوير مدار پايینرو (ب)

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ،دوره ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره ،2آﺑﺎن ﻣﺎه 1394

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪار ﻣﺎﻫﻮاره ،ﻣﺸﺎﻫﺪه  LOSﺑﻪ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﺣﺎل
آﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  MAIﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ در راﺳﺘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ-
ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ ][15 ,14؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات و در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻮاره و زاوﻳﻪ ﻣﻴﻞ رادار
در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ،ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻣﻴﺪان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﺮد .در ﺷﻜﻞ)4اﻟﻒ-پ( ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ در
راﺳﺘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ در راﺳﺘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  2ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل و ﻓﻮاﺻﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﻜﻮس ﺳﺎزي ﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺪان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در ﺷﻜﻞ)4ت-ج(
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺪل و
دﻳﺘﺎ در ﺷﻜﻞ) 4چ-ح( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﺑﻢ ﻛﻪ از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻟﺎﺳﺘﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺰ  bootstrapﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺼﺎت x
ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺴﻞ
)درﺟﻪ(

ﻣﺨﺘﺼﺎت y
ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺴﻞ
)درﺟﻪ(

ﻃﻮل ﮔﺴﻞ
)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(

ﻋﺮض ﮔﺴﻞ
)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(

ﻋﻤﻖ
ﮔﺴﻞ
)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(

زاوﻳﻪ Strike
)درﺟﻪ(

زاوﻳﻪ Dip
)درﺟﻪ(

زاوﻳﻪ Rake
)درﺟﻪ(

ﻟﻐﺰش
)ﻣﺘﺮ(

ﮔﺸﺘﺎور ﻟﺮزهاي
)(N.m

58/365
±0/004

29/037
±0/002

10/5±0/3

5/5±2/7

4±1/01

356/8±0/9

82/9±3/9

-179/8±0/007

2/04±0/64

6/755849e+018

)اﻟﻒ(

)ت(

)چ(

)د(

)ز(

)ب(

)ث(

)ح(

)ذ(

)ژ(

)پ(

)ج(

)خ(

)ر(

)س(

ﺷﻜﻞ  -4ﻣﻴﺪان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ در راﺳﺘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ )اﻟﻒ-پ( .ﻣﻴﺪان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و آﻧﺎﻟﻴﺰ  bootstrapدر راﺳﺘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ )ت-ج( .ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺸﺎﻫﺪات
اﻳﻨﺘﺮﻓﺮوﻣﺘﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﻨﺪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺪه ﻣﺪل ﻟﻐﺰش ﺛﺎﺑﺖ در راﺳﺘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ )چ-خ( .ﻣﻴﺪان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزي ﮔﺴﻞ در راﺳﺘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ )د-ر( .ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از
ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻳﻨﺘﺮﻓﺮوﻣﺘﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﻨﺪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺪه ﻣﺪل ﻟﻐﺰش ﻣﺘﻐﻴﺮ در راﺳﺘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ )ز-س(.
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براي اينکه پارامتر هموارسازي ) (kرا براي مدل لغزش
انتخاب کنیم ،ارتباط بین جمع مربعات باقیمانده وزندار7
) (WRSSو ناهمواري را در شکل  5پلات گرفتیم [,3
 .]76هر ديتاي نقطهاي روي منحني يک اجراي مدل
معکوس لغزش متغیر با استفاده از پارامتر هموارسازي

احتمال را براي هر يک از اين پارامترها بدست آورديم .نتايج
معکوسسازي در تلفیق مشاهدات به يک گسل امتدادلغز به
طول  70کیلومتر و عمق  4کیلومتر اشاره میکند.

مختلف را نشان میدهد .اين منحني ارتباط ،مقدار 2102
را بعنوان مقدار بهینه پیشنهاد میکند که ما براي بدست
آوردن نتايج از آن استفاده کرديم.

2 102

WRSS

Rough
شکل  -5انتخاب پارامتر ness
هموارسازي براي مدل لغزش متغیر با در نظر
گرفتن جمع مربعات باقیمانده وزندار بعنوان تابعي از ناهمواري

مدل توزيع لغزش روي صفحه گسل هملرزهاي با معکوس
مشاهدات بدست آمده از تلفیق ديتاي  MAIو  LOSدر شکل
 6نشان داده شده است .مدل جابجايي سه بعدي بهترين فیت
براي مدل لغزش در شکل( 4د-ر) نشان داده شده است ،و نیز
باقیمانده متناظر بین مدل و ديتا در شکل( 4ز-س) نشان داده
شده است.

 -5بحث و نتیجهگیری
تکنیک تداخلسنجي راداري با دريچه مصنوعي در
مناطقي که ديتاي ژئودتیکي زمیني کافي موجود نیست،
روشي است که جابجايي در راستاي يک بعد را فراهم میکند.
در اين مقاله براي زلزله  2003بم اين تکنیک را از يک بعد به
دوبعد گسترش داديم و میدان جابهجايي سه بعدي را بر اساس
آن بازسازي کرديم و پارامترهاي گسل را بدست آورديم .ما
براي رويه معکوسسازي ديتاها از دو مرحله استفاده کرديم در
گام اول با استفاده از الگوريتم ژنتیک پارامترهاي منبع را برآورد
کرديم و در گام دوم براي يکتاتر کردن جوابها از الگوريتم
 bootstrapاستفاده کرديم و سطح اطمینان و تابع چگالي
1 Weighted residual sum of squares
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شکل  -6توزيع لغزش متغیر براي بهترين مدل فیت شده زلزله بم
توسط گسستهسازي گسل به زيرگسلهاي  7در  7کیلومتر .بیشترين
لغزش در حدود  2/5متر در عمق  4-5کیلومتري به دست آمده است.

بر اساس نمودارهاي بدست آمده در آنالیز  bootstrapدر
شکل  1ما  %68سطح اطمینان را براي پارامترهاي مدل به
دست آورديم .ما مشاهده ميکنیم که پارامتر شیب 2گسل
داراي دو قله است که حالتي غیرمتقارن را براي آن ايجاد کرده
است ولي کمترين قله خارج از سطح اطمینان قرار ميگیرد.
همچنین پارامتر لغزش 3داراي پهنه گستردهتري نسبت به
مابقي پارامترها است.
ما همچنین پارامترهاي بدست آمده مدل را در مقابل
يکديگر پلات کرديم (شکل  )1و براي ارزيابيهاي کمي و ديدن
ارتباط بین پارامترها از آنها استفاده کرديم .اکثر پارامترهايي که
در پلات پراکندگي به صورت خوشههاي بسته بدست آمدهاند
همانهايي هستند که در نمودار هیستوگرام به صورت قلههاي
نسبتا باريک ظاهر شدهاند بعنوان مثال عرض جغرافیايي 4مرکز
گسل با انحراف معیاري در حدود  0 / 002درجه برآورد شده
است.

1 Dip
2 Slip
3 Latitude

)Slip (m

)Rake (degree

)Rake (degree

)Length (Km

)Dip (degree

)Dip (degree

)Strike (degree

)Strike (degree

)Depth (Km

)Depth (Km

)Lat (degree

)Lat (degree

)Lon (degree

)Lon (degree

ﺷﻜﻞ  -7ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮔﺴﻞ زﻟﺰﻟﻪ  2003ﺑﻢ و ﭘﻠﺎتﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  500ﺑﺎر روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮس-
ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻟﻴﺰ  bootstrapﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮامﻫﺎ ﺗﺎﻳﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ  %68ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺧﻂ ﺳﺒﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﭘﻠﺎتﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

)Width (Km

)Width (Km

)Length (Km

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ،دوره ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره ،2آﺑﺎن ﻣﺎه 1394

Density
Function
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سپاسگزاری
( بهEuropean Space Agency) از آژانس فضايي اروپا
دلیل فراهم کردن تصاوير زلزله بم نهايت تشکر و سپاسگذاري
.را داريم

به هر حال بین برخي از اين جفت پارامترها در پلات
 مثلا میتوان نوعي ارتباط،پراکندگي همبستگي قوي وجود دارد
، عمق و لغزش،خطي و نمايي را بین پارامترهاي عمق و عرض
.عرض و لغزش ديد
 بر اساس تلفیق دو دسته،ما همچنین مدل توزيع لغزش
 بر.ديتا و يافتن میدان سه بعدي را براي زلزله بم بررسي کرديم
 بیشترين لغزش در لايهي میاني شکننده6 اساس شکل
 کیلومتري سطح زمین رخ داده است و در لايه هاي کم4 ~ 5
 که نمونهاي از،عمق پوسته مقدار لغزش بسیار کاهش مييابد
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