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برآورد پارامترهای دینامیکی زمین لرزهها و نرخ گشتاور ژئودتیک در
جنوب و باختر بلوک لوت ،خاور ایران
5

احمد رشیدی*  ،1محمدمهدی خطیب ،2یحیی جمور ،3سیدمرتضی موسوی ،4مجید نعمتی
-9دانشجوي دکتري تکتونيک ،گروه زمينشناسی ،دانشگاه بيرجند
-2استاد گروه زمينشناسی ،دانشگاه بيرجند
-0دانشيار آموزشکده نقشهبرداري ،سازمان نقشهبرداري کشور ،تهران
-3استادیار گروه زمينشناسی ،دانشگاه بيرجند
-5دانشيار گروه زمينشناسی ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان

پذیرش مقاله9015/8/26 :
تأیيد نهایی مقاله9016/9/96 :
چکیده
پارامترهاي دیناميکی بدست آمده از زمين لرزههاي روي داده در باختر و جنوب بلوک لوت (در طی سالهاي  2336تا
 )2395و نرخ گشتاور ژئودتيک بدست آمده ،نشان از باال بودن دگرشکلی لرزهاي و بين لرزهاي و خطر باالي لرزه خيزي
در منطقه است .براساس بررسی بيش از  283نگاشت بسامدي مناسب از  28زمينلرزه روي داده در یک دهه اخير (با
بزرگاي  )MN≥4.5نتایج حاصله عبارتند از :بزرگاي گشتاوري بين  0/7تا  6/3ریشتر ،گشتاور لرزهاي بين 4.16869E+14
) (N.mتا ) ،5.01187E+18 (N.mافت تنش بين  90/13تا  009/38بار ،بسامد گوشه فازهاي  P,Sاز  3/00تا 0/32
هرتز و پهناي شکسته شده پوسته (ابعاد چشمه) از  3/32تا  5/11کيلومتر .بيشترین مقدار افت تنش روي داده در
منطقه  009/38بار ،مربوط به زمينلرزه ریگان ( )2399/39/27است .مقدار افت تنش این زمينلرزه بسيار بيشتر از
ميانگين آن براي  27زمينلرزه دیگر ( 17/1بار) است .مقدار نرخ گشتاور ژئودتيک در منطقه بين 6.00E+16 Nm.yr
تا  7.75E+17 Nm.yrبدست آمد .در دهه اخير در مناطقی که نرخ گشتاور ژئودتيک بيشتر بوده است ،افت تنش
کم تري اتفاق افتاده است .به عبارتی در این مناطق (مناطق با واتنش کند) انرژي به صورت ناگهانی خارج نشده است،
بلکه به صورت آرام و پيوسته آزاد گردیده است .در طی یک دهه اخير براي کل منطقه مورد مطالعه ،نرخ گشتاور لرزهاي
مقدار  7.42557E+17 Nm.yو نرخ گشتاور ژئودتيک مقدار  6.44E+18 Nm.yrمحاسبه شد .براي منطقه مورد مطالعه
رابطه بين ( Mwبزرگاي گشتاوري) و )( Log (m0لگاریتم گشتاور لرزهاي) ،رابطه بين ( Log (m0با ( Srاندازه پهنه
شکسته شده در هر زمينلرزه) ،رابطه بين  Srو ( Ssمقدار لغزش در محل چشمه هر زمينلرزه) و رابطه بين اندازه پهنه
شکسته شده و افت تنش در هر زمينلرزه ( )Stبه ترتيبLog (m0) = 0.643Sr ،Mw = 0.600Log(m0)-5.054 :
 Ss = 0.673St -31.59 ،Sr = 0.013Ss +0.869 ،+15.47بدست آمدند.

واژههای كلیدی :افت تنش ،بزرگاي گشتاوري ،پارامترهاي دیناميکی ،جنوب و باختر بلوک لوت ،نرخ گشتاور
ژئودتيک.
* -نویسنده مسئول31075765200 :

Email: arashidi@birjand.ac.ir
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مقدمه
گستره مورد بررسی بين عرض جغرافيایی ˚ 21تا
 02˚ 03′درجه شمالی و طول جغرافيایی ˚ 56تا
 58˚03′درجه خاوري در قسمت باختر بلوک لوت
و همچنين در ˚ 28تا ˚ 21درجه شمالی و ˚ 56تا
 63˚ 03′درجه خاوري در قسمت جنوب و جنوب
باختر این بلوک قرار دارد (شکل .)9در دهه اخير
(از سال  2336تا  28 ،)2395زمينلرزه با بزرگاي
 MN≥4.5در منطقه روي داده است .گسلهاي
گوک ،بم ،کهورک ،کوهبنان ،راور ،الله زار ،بردسير،
بهاباد ،داوران ،لکرکوه ،ماهان ،ساردوئيه (سربيزان)،
شهداد ،سبزواران مهمترین گسلهاي جنباي

منطقه هستند که مسبب رخداد این زمين لرزهها
بودهاند .در این پژوهش با بررسی پارامترهاي
دیناميکی و بررسی نرخ گشتاور ژئودتيک و گشتاور
لرزهاي در طی یک دهه اخير (از سال  2336تا
 )2395مقدار تنش و مقدار انرژي رها شده در اثر
زمين لرزههاي اتفاق افتاده و ميزان دگرشکلی بدون
لرزه مورد بررسی قرار میگيرد .از آنجا که در منطقه
مورد پژوهش شاهد زمين لرزههاي مخرب بودهایم،
پی بردن به موقعيت مناطق با دگرشکلی تند و
مناطق با دگرشکلی کند و ارتباط آنها با زمين
لرزههاي روي داده از اهداف دیگر این پژوهش است.

شکل  :9شکل شماتيک از پهنههاي ساختاري ایران ،کادر آبی رنگ محدوده مورد مطالعه است که قسمت باختر و
جنوب دشت لوت را شامل میشود.

مطالعه و بررسی ساختگاه ،جهت احداث بناهاي
مهم صنعتی و غيرصنعتی اطالعات الزم فراهم شده
است .از کارهاي مشابه انجام شده میتوان به کار
رحيمی و همکاران ( )9085در برآورد پارامترهاي
چشمه ،ضریب جذب ،پارامتر افت طيفی و  kبا
استفاده از رکوردهاي شتاب نگاشتی زلزله بم

در بخش جنوب و باختر بلوک لوت با وجود رخداد
زمين لرزههاي متعدد ،هنوز شناخت کافی از زمين
لرزههاي منطقه وجود ندارد بنابراین شناخت
ویژگیهاي دیناميکی زمينلرزههاي روي داده در
منطقه و برآورد جنبایی گسلهاي منطقه الزم و
ضروري به نظر میرسد .در این پژوهش براي

23

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،03تابستان  ،9016صفحات 29 ............................................. 03-91

پارامترهاي کينماتيکی مورد نظر از شکل موج زمين
لرزههاي دریافت شده از سایت موسسه ژئوفيزیک
()http://www:irsc.ut.ac.ir
دانشگاه تهران
استفاده شد .با استفاده از نرمافزار سایزن (هاوسکو
و آترمولر )2335 ،شکل موج زمين لرزهها مورد
تجزیه و تحليل قرار گرفت و با بررسی بيش از 283
نگاشت بسامدي قابل قبول ،پارامترهاي مورد نظر
محاسبه گردید .جهت تعيين دگرشکلی لرزهاي و
بين لرزهاي در منطقه مورد بررسی گشتاور لرزهاي
و ژئودتيک محاسبه شد .گشتاور لرزهاي که تا
حدودي ارتباط مستقيمی با مقدار افت تنش دارد
بهترین روش اندازهگيري انرژي لرزهاي آزاد شده در
هنگام رویداد زمينلرزه است .در حالت کلی دو
روش براي بدست آوردن گشتاور لرزهاي وجود دارد:
-9تحليل ویژگیهاي موج لرزهاي که از لرزهنگار
بدست میآید-2 .اندازهگيري ابعاد لغزشی گسل در
صحرا (این روش بيشتر براي زمين لرزههایی که در
گذشته رخ دادهاند قابل استفاده است) .در این
پژوهش از روش اول براي محاسبه گشتاور لرزهاي
در دهه اخير استفاده کردیم .براي تعيين گشتاور
ژئودتيک جهت پی بردن به دگرشکلی بين لرزهاي
از بردارهاي سرعت بدست آمده براي ایستگاههاي
دائمی و موردي  GPSسازمان نقشهبرداري کشور
در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است .با
استفاده از ایستگاههاي موجود ،شبکهبندي مثلثی
منطقه انجام و براساس روابط موجود ،نرخ گشتاور
ژئودتيک محاسبه شد.

( )2330و نعمتی ( )9010در برآورد گسترش
هندسی و پارامترهاي دیناميکی خرد زمين لرزهها
در البرز خاوري اشاره کرد .همچنين روابط تئوري
و تجربی براي محاسبه پارامترهاي چشمه زمين
لرزهها مانند ابعاد چشمه ،راستا ،شيب و جهت
لغزش در پهنه گسلی و ممان نرده اي و همچنين
پارامترهاي دیناميکی آنها مانند افت تنش )(∆σ
توسط داگالس و ریال ( ،)9172تاچر و هنگس
( ،)9170جانسون و مک اویلی ( ،)9173بيکون و
همکاران ( ،)9176تاکر و برون ( ،)9177روتيان و
همکاران ( ،)9178لی و همکاران ( ،)2332استين
و وایسشن ( )2330ارائه شده است .مواردي از
مطالعه نرخ گشتاور ژئودتيک ،زمينشناسی و لرزه-
اي در سایر نقاط جهان و ایران توسط کرمر و
همکاران ( ،)2333آنجليکا و همکاران (،)2390
اسدي سرشار و همکاران ( ،)9081خرمی و
همکاران ( ،)9013طالبيان ( )9019انجام شده
است.
مواد و روشها
براي برآورد دقيق خطر زمينلرزه ،به شناخت
ویژگیهاي فيزیکی و طيفی زمين لرزههاي روي
داده در منطقه و شناخت سهم دگرشکلی لرزهاي و
بين لرزهاي نياز است .با استفاده از محاسبه
پارامترهاي دیناميکی زمين لرزهها و محاسبه نرخ
گشتاور ژئودتيک ،میتوان سهم دگرشکلی لرزهاي
و بينلرزهاي را مشخص کرد .براي این منظور زمين
لرزههاي روي داده در باختر و جنوب بلوک لوت و
دادههاي  GPSموجود در این منطقه جمعآوري و
مورد استفاده قرار گرفت .براي محاسبه پارامترهاي
دیناميکی زمين لرزههاي روي داده در منطقه (28
زمينلرزه با بزرگاي  )MN≥4.5از جمله بزرگاي
گشتاوري ( ،)Mwگشتاور لرزهاي ،افت تنش ،بسامد
گوشه فازهاي  ،P,Sپهناي چشمه دایرهاي و

بحث و نتایج
تعیین پارامترهای دینامیکی زمین لرزههای روی

داده در منطقه :در این قسمت از مطالعه،
پارامترهاي دیناميکی مربوط به زمين لرزهها
(فرکانس گوشه ( fCیا  ،)f0دامنه بخش تخت طيف
( ،)OMشعاع چشمه ( ،)r or Srافت تنش ( Stیا
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 ، )∆σممان لرزهاي ( ،)MOبزرگاي گشتاوري()MW

کوهبنان ،راور ،اللهزار ،بردسير ،بهاباد ،داوران،
لکرکوه ،ماهان ،سربيزان ،شهداد ،ناي بندان،
سبزواران اتفاق افتادهاند .بيشترین بازماند )(RMS
زمانی این زمين لرزهها  3/8ثانيه ،ژرفاي کانونی
آنها از  2/5تا  93کيلومتر و گستره بزرگاي این
زمين لرزهها  MN≥4.5میباشد .در جدول 9
مشخصات این زمين لرزهها آورده شده است.

که پارامترهایی بسيار با اهميت در زمينلرزه
شناسی یک منطقه هستند برآورد میشود .طيف-
هاي بسامدي براي پرتوهاي  Sو  Pزمين لرزهها در
مؤلفههاي خاوري-باختري ،شمالی-جنوبی و قائم
در ایستگاههایی که شکل موج خوبی را ثبت کرده
بودند بررسی شد .زمين لرزههاي مورد نظر بر روي
گسلهاي بسيار جنباي گوک ،بم ،کهورک،

جدول  :9زمين لرزههاي روي داده در جنوب و باختر بلوک لوت با بزرگاي ( MN≥4.5در بازه زمانی تا )2336 - 2395
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تبدیل فوریه ) (FFTاز نگاشتهاي جابجایی بدست
میآیند .همچنين با بکارگيري رابطههاي ریاضی (9
تا  )3میتوان فرکانس گوشه موجهاي  ،P,Sگشتاور
نردهاي )) (M0(dyn.cmو افت تنش (∆σ(dyn.cm-
)) 2را به ترتيب براساس مطالعات استين و وایسشن
( ،)2330برن ( ،)9173هاوسکو ( )2335و ماداریاگا
( )9176برآورد کرد.

در فرآیند برآورد طيف بسامدي ،باید پاسخ
دستگاهی از نگاشت زمين لرزهها برداشته شود
(مادیانو و هتزفلد .)9182 ،پردازشها با برداشتن
پاسخ دستگاهی و ساختن نگاشت جابجایی از
سرعت نگاشتها آغاز شده و سپس طيفهاي
بسامدي براي پرتوهاي  Pو  Sدر مولفههاي خاوري-
باختري ) ،(E-Wشمالی-جنوبی ) (N-Sو قائم )(Z
برآورد شدند .این نگاشتهاي بسامدي با بکارگيري
()9
()2

f c )S = 0.21VS /r , f c )P = 0.21VP /r

M 0 = 4RVS0 /kR 

  7/16 0 /r 3

()0
()3

   (SS ) / r

شده است (شکل  .)2بخش نخست داراي بسامدي
کمتر از  f2است ،که در برخی نمودارها شيبدار بوده
و در برخی دیگر کوچک بوده و ناپدید میشود .این
پيامد دي کانولوشن نامناسب میباشد .بخش دوم و
مهمترین بخش  Ω0بوده که ميان بسامد  f2و
) fc(Corner frequencyجاي داشته و نزدیک به
تخت میباشد (همه بسامدها دامنه تقریبا یکسانی
دارند) .اگر بخش نامبرده کامال تخت نبوده و کمی
شيبدار باشد ،ميانگين دامنه براي آن بخش خوانده
میشود .بخش سوم بخش شيبدار نگاشت می
باشد که ميان بسامدهاي  5/3 (Hz)( fcدر شکل
 )2و  f3جاي دارد .معموال این شيب که ميرایی
بسامدي نگاشت زمينلرزه را نشان میدهد و در هر
گستره لرزه زمينساختی اندازه ویژهاي داشته ،تابع
مدل فيزیکی چشمه انتخابی بود است که حتی می-
تواند از چند بخش تشکيل شده باشد .سرانجام
بخش چهارم و پایانی داراي بسامد بيشتر از  f3بوده
که پيامد دي کانوولوشن پاسخ لرزهنگار میباشد
(نعمتی.)9010 ،

که در این رابطهها ) R(kmفاصله کانونی،
)) SS(Source Slip(cmلغزش در چشمه زمين
لرزهها Ω0(OM) ،لگاریتم دامنه بخش تخت از
نگاشت طيفی و  RϴØدامنه الگوي تابشی
) (Radiation patternزمين لرزهها میباشند (Ø
زاویه جانبی و  Øزاویه قطبی در دستگاه مختصات
قطبی-کروي میباشند) .ميانگين پارامترهاي RϴØ
و  kبه ترتيب برابر  3/3و ( 3/2مادیانو و هتزفلد،
 ،)9182ميانگين ضریب برشی  µبراي پوسته قاره-
اي برابر )( ، 5 × 1011 (dyn.cm-2استين و وایسشن
 )2330و ميانگين سرعت پرتو برشی و فشاري در
گستره به ترتيب ( VP =6.2 km.s ،VS =3.6 km.sدر
این مطالعه) میباشند .در این پژوهش در برآورد
پارامترهاي چشمه مانند الگوي (مادیانو و هتزفلد،
 )9182عمل شده است .براي برآورد پارامترهاي
طيفی مدل ماداریاگا ( )9176به کار برده شده و از
آنها ميانگين گيري صورت گرفته است .یک
نگاشت بسامدي کالسيک جابجائی در مقياس
لگاریتمی از چهار بخش معين در کنار هم تشکيل
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شکل  :2توصيف و الگوسازي طيف یا نگاشت بسامدي یک نمونه پرتو ( Sنگاشت باالیی) و نوفه ) (Noiseزمينه (نگاشت
پایينی) روي مولفه شمالی-جنوبی در یک زمينلرزه .پيکان دوسر اختالف دامنه ميان پرتو و نوفه را نشان میدهد (نعمتی،
.)9010

طيفهاي بسامدي پرتوها  Pو  Sتمام زمين لرزه-
هاي ليست شده در جدول  9در سه مولفه (خاوري-
باختري ،شمالی-جنوبی و قائم) در ایستگاههایی که
شکل موج خوبی داشتند برآورد شد .از ميان آنها
تعدادي به صورت نمونه در شکل  0آورده شده
است .طيفهاي بسامدي این زمين لرزهها (28
زمين لرزه مورد بررسی) در محدوده 3/00 - 0/32
هرتز جاي دارند .اختالف بسامد گوشه یک زمين
لرزه که در ایستگاههاي مختلف برداشت شده است
(هرچند اندک باشد) میتواند پيامد تغييرات
آزیموتی پرتوهایی که به آن ایستگاهها میرسند،
باشد (ساواج9173 ،؛ ماداریاگو9176 ،؛ مادیانو و
هتزفلد .)9182 ،همچنين با نگاهی به شکل  0می-
توان دریافت ،وابستگی زیادي ميان طول نگاشتی
پرتو که براي برآورد طيف انتخاب شده است و شکل

ظاهري طيف دیده نمیشود .به بيان دیگر شکل
طيف تقریبا مستقل از طول نگاشت میباشد .یک
بخش تخت و همچنين یک بخش شيبدار در همه
آنها دیده میشود .هرچه بزرگی زمينلرزه بيشتر
باشد  Ω0بيشتر (رابطه  )2و درازاي بخش تخت
طيف کمتر خواهد بود (چون Corner frequency
کوچکتر خواهد بود) (مادیانو و هتزفلد.)9182 ،
همانگونه که در شکل  0دیده میشود ،بسامد f2
براي همه زمين لرزههاي برداشت شده (که  3نمونه
در شکل  0آورده شده است) با همه دستگاهها
یکسان است .انتظار میرود که دامنه نوفه )(Noise
در بسامدهاي بيشتر از  f3و کمتر از  f2در نگاشتها
بيشتر از دامنه پرتوهاي زمينلرزه ) (Signalباشد.
این روند در نگاشتها به خوبی دیده میشود.
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شکل  :0نمونهاي از طيفهاي بسامدي پرتوهاي  S,Pدر مولفههاي خاوري-باختري (تصاویر سمت راست) ،مولفههاي
شمالی-جنوبی (تصاویر ميانه) ،مولفههاي قائم (تصاویر سمت چپ) براي زمين لرزههاي ،23383009 ،23369238
 23953709 ،23923037که در باختر و جنوب بلوک لوت روي دادهاند .این زمين لرزهها در محدوده بسامدي - 2/30
 3/80هرتز جاي دارند.
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تنش آنها ،که در زمينلرزه شناسی بسيار کاربرد
دارند ،برآورد و بررسی شدند .در جدول 2
پارامترهاي دیناميکی محاسبه شده براي زمين
لرزههاي به کار رفته در منطقه آورده شده است.

بدین ترتيب با بررسی بيش از  283نگاشت بسامدي
مناسب از  28زمينلرزه رخ داده در منطقه در طی
دهه اخير ،پارامترهاي آنها مانند ابعاد چشمه،
گشتاور لرزهاي ،بسامد گوشه پرتوهاي  Pو ،S
بزرگاي گشتاوري و همچنين پارامتر دیناميکی افت

جدول  :2پارامترهاي دیناميکی برآورد شده براي زمين لرزههاي بهينه کانون یابی شده جدول  9با استفاده از نگاشت
بسامدي آنها ( :F0 or Fفرکانش گوشه :OM ،دامنه بخش تخت طيف :Sr or r ،ابعاد چشمه شکستگی :ST ،افت تنش،
 :M0گشتاور لرزهاي :Ss or D ،لغزش در محل چشمه :MW ،بزرگاي گشتاوري).

) 4.16869E+14 (N.mتا )،5.01187E+18 (N.m
افت تنش که در زمينلرزه شناسی بسيار کاربرد

براساس محاسبات انجام شده ،بزرگاي گشتاوري

( )Mwبين  0/7تا  6/3ریشتر ،گشتاور لرزهاي بين
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و کوچکی مساحت آنها و اینکه مرزهاي الیه لرزه-
زا ،سطح زمين و مرز الیه بلورین پایينی را قطع
نمیکنند ،با یک پهنه دایرهاي همسان دانست و
شعاع  rرا به آن نسبت داد ( rدر رابطههاي  0 ،9و
 .)3اما پهنه شکست زمين لرزهها با بزرگی بيشتر از
 5/5را که سراسر ژرفاي الیه لرزهزا را میبرند ،باید
با یک پهنه چهارگوش (به گونهاي که یک ضلع
چهارگوش رخنمون گسلی و ضلع دیگر آن ستبراي
الیه لرزهزا باشد) همسان دانست .در شکل( 3الف)
رابطه بين بزرگاي گشتاوري ( )Mwو لگاریتم
گشتاور لرزهاي () )Log (m0در منطقه رابطه  5و
در شکل( 3ب) رابطه بين لگاریتم گشتاور لرزهاي با
اندازه پهنه شکسته شده در هر زمينلرزه ()Sr or r
آورده شده است (رابطه  .)6همچنين در شکل (3
پ و ت) به ترتيب رابطه بين اندازه پهنه شکسته
شده در هر زمينلرزه و مقدار لغزش در محل چشمه
( )Ssو وابستگی بين مقدار لغزشی که در هر زمين-
لرزه در محل چشمه اتفاق میافتد با افت تنش
( )Stدر منطقه نشان داده شده است (رابطه  7و .)8

دارد بين  90/13تا  009/38بار ،نسبت بسامد
گوشه فازهاي  P,Sاز  3/00تا  0/32هرتز و پهناي
چشمه دایرهاي از  3/32تا  5/11کيلومتر براي این
زمين لرزهها برآورد شد .بيشترین مقدار افت تنش
روي داده در منطقه  009/38بار ،مربوط به زمين-
لرزه ریگان است .این زمينلرزه در تاریخ
 2399/39/27با بزرگی  Mw=6.4بر روي شاخه
جنوبی زون گسلی کهورک اتفاق افتاده است .مقدار
افت تنش این زمينلرزه بسيار بيشتر از ميانگين آن
براي  27زمينلرزه دیگر ( 17/1بار) است .از تقسيم
مجموع گشتاور زمين لرزههاي روي داده در منطقه
بر تعداد سالهاي موجود در کاتالوگ (وارد)9118 ،
نرخ گشتاور لرزهاي بدست میآید .نرخ گشتاور
لرزهاي در این ده سال با توجه به گشتاور لرزهاي
بدست آمده از تحليل ویژگیهاي موج لرزهاي در
منطقه مورد پژوهش مقدار 7.42557E+17 Nm.yr
بدست آمد .براساس پارامترهاي دیناميکی بدست
آمده روابط مناسبی بين تعدادي از پارامترهاي
دیناميکی زمين لرزههاي منطقه بدست آوردیم.
پهنه شکست خرد لرزهها ( )Srرا به دليل بزرگی کم
()5
()6
()7
()8

Mw = 0.600Log(m0)- 5.054
Log (m0) = 0.643Sr + 15.47
Sr = 0.013Ss + 0.869
Ss = 0.673St - 31.59
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شکل  :3الف) رابطه بين بزرگاي گشتاوري ( )Mwو لگاریتم گشتاور لرزهاي () ،)Log (m0ب) رابطه بين لگاریتم گشتاور
لرزهاي با اندازه پهنه گسلی ( )Srدر هر زمينلرز ،پ) رابطه بين اندازه پهنه گسلی و مقدار لغزش هر زمينلرزه در محل
چشمه ( ،)Ssت) رابطه بين مقدار لغزش در هر زمينلرزه و مقدار افت تنش ( )Stدر منطقه مورد مطالعه.

ژئودتيک بدست آمد .نرخ گشتاور ژئودتيک بر
مبناي تانسور نرخ کرنش (استرین) بدست میآید.
با استفاده از بردارهاي سرعت به دست آمده (براي
هر ایستگاه  )GPSمیتوان به تانسور نرخ کرنش (که
نشان دهنده ميزان تغيير شکل است) دست یافت
و با توجه به رابطه (وارد ،)9118 ،رابطه ،1نرخ
گشتاور ژئودتيک را محاسبه نمود.

نرخ گشتاور ژئودتیک در منطقه مورد مطالعه :براي پی
بردن به دگرشکلی بين لرزهاي به محاسبه نرخ
گشتاور ژئودتيک در منطقه پرداختيم .براي این کار
از بردارهاي سرعت بدست آمده براي ایستگاههاي
دائمی و موردي  GPSکه توسط سازمان نقشه-
برداري کشور کار گذاشته شدهاند ،استفاده کردیم.
با استفاده از ایستگاههاي موجود ،شبکهبندي مثلثی
منطقه انجام و براساس روابط موجود نرخ گشتاور

𝑚∑ )𝑇Ṁ = 𝜇𝐴𝐻𝑆 Ԑ̇ = (1/
𝑛𝑀 𝑛=1

()1
ميانگين نرخ کرنش حجمی به صورت خطی با
مجموع تانسور گشتاور لرزهاي  Mnبرابر است .در
فرمول فوق  Ṁنرخ گشتاور ژئودتيک Mn ،تانسور
گشتاور لرزهاي Ԑ̇ ،تانسور نرخ استرین μ ،ضریب
صلبيت الیه االستيک A ،مساحت شبکه و Hs
ضخامت لرزهاي است که استرین االستيک در آن

جمع شده و در هنگام زمين لرزه آزاد میشودT .

نيز تعداد سالهاي مشاهدات ژئودتيکی سرعت
ایستگاهها میباشد .با مقادیر معلوم یا مفروض
 μ,A,Hs,Tو محاسبه تانسور نرخ کرنش (̇ )Ԑمیتوان
پتانسيل لرزهخيزي را درون شبکههاي مثلثی
منطقه تعيين کرد .با توجه به موقعيت ایستگاههاي
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(شکل )5و نرخ گشتاور ژئودتيک براي این مثلثها
محاسبه گردید.

 ،GPSمنطقه شبکهبندي شد .تعداد  29شبکه
مثلثی در سراسر منطقه مورد مطالعه بدست آمد

شکل  :5شبکهبندي مثلثی منطقه مورد مطالعه به همراه گسلها ،ایستگاههاي  GPSو زمين لرزههاي با بزرگاي .Mw≥4.7

میکنيم .براساس مقدار ویژه تانسور کرنش بدست
آمده ،نرخ گشتاور ژئودتيک را محاسبه نمودیم .در
جدول 0بزرگترین مقدار ویژه هر تانسور و نرخ
گشتاور ژئودتيک آورده شده است .مجموع کل نرخ
گشتاور ژئودتيک براي منطقه مورد
مطالعه 6.44E+18 Nm.yrمیباشد.

طبق رابطه  1براي محاسبه نرخ گشتاور ژئودتيک
براي هر مثلث ،نياز به بزرگترین مقدار ویژه تانسور
کرنش داریم .در ابتدا ماتریس نرخ کرنش را به
کمک بردارهاي سرعت حرکت (براساس روش اجزاء
محدود ( ))Finite Elementبراي هر مثلث می-
نویسيم و بزرگترین مقدار ویژه هر تانسور را محاسبه
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جدول  :0مقادیر تانسور نرخ کرنش و نرخ گشتاور ژئودتيک محاسبه شده براي شبکههاي ژئودیناميک منطقه

اي کم است ،دگرشکلی لرزهاي غالب است .هم-
چنين در منطقه مورد مطالعه در مناطقی که
دگرشکلی بين لرزهاي زیاد است مقدار افت تنش
کمتر و در مناطقی که دگرشکلی بين لرزهاي کم و
متوسط است ،افت تنش زیادي اتفاق افتاده است
(شکل.)6

براساس محاسبات انجام شده نرخ گشتاور ژئودتيک
در منطقه پهنهبندي شد (شکل .)6پهنهبندي
صورت گرفته با توزیع فراوانی و بزرگی زمين لرزه-
هایی که در دهه اخير در منطقه روي داده است
همخوانی قابل قبولی دارد .بطوريکه در بيشتر
نقاط منطقه در مکانهایی که دگرشکلی بين لرزه-
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شکل  : 6پهنه بندي نرخ گشتاور ژئودتيک در منطقه مورد مطالعه به همراه مقادیر افت تنش زمينلرزه هاي با بزرگاي
 MN≥4.5در طی یک دهه اخير (.)2336- 2395

بدست آمد .بعبارتی دگرشکلی بين لرزهاي  8/6برابر
بيشتر از دگرشکلی لرزهاي در این منطقه است .این

نسبت نرخ گشتاور ژئودتيک به نرخ گشتاور لرزهاي
در طی ده ساله اخير ( )2336-2395حدودا 8/6
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شهداد ،سبزواران از جمله مهمترین گسلهاي
بسيار جنباي منطقه هستند که مسبب رخداد
زمينلرزه ،در طی دهههاي اخير بودهاند .با بررسی
بيش از  283نگاشت بسامدي مناسب از  28زمين-
لرزه با بزرگاي  MN≥4.5که در دهه اخير در منطقه
روي دادهاند ،پارامترهاي آنها مانند ابعاد چشمه،
گشتاور لرزهاي ،بسامد گوشه پرتوهاي  Pو ،S
بزرگاي گشتاوري و همچنين پارامتر دیناميکی افت
تنش آنها که در زمينلرزه شناسی بسيار کاربرد
دارند ،برآورد و بررسی شدند .براساس محاسبات
انجام شده بزگاي گشتاوري ( )Mwبين  0/7تا ،6/3
گشتاور لرزهاي بين ) 4.16869E+14 (N.mتا
) ،5.01187E+18 (N.mافت تنش بين 13.94
) (Barتا ) ،331.08 (Barبسامد گوشه فازهاي P,S
از ) 0.33 (HZتا ) 3.02(HZو پهناي شکسته شده
پوسته (ابعاد چشمه) از ) 0.42 (Kmتا )5.99 (Km
برآورد شد .بيشترین مقدار افت تنش روي داده در
منطقه (در طی سالهاي 009/38 )2336-2395
بار ،مربوط به زمينلرزه ریگان است .این زمينلرزه
در تاریخ  2399/39/27با بزرگی  Mw=6.4بر روي
شاخه جنوبی زون گسلی کهورک اتفاق افتاده است.
مقدار افت تنش این زمينلرزه بسيار بيشتر از
ميانگين آن براي  27زمينلرزه دیگر ( 17/1بار)
است .دامنه نرخ گشتاور ژئودتيک در منطقه ،بين
 6.00E+16و  7.75E+17است .در دهه اخير در
مناطقی که نرخ گشتاور ژئودتيک بيشتر بوده
است ،افت تنش کمتري اتفاق افتاده است به عبارتی
در این مناطق (مناطق با واتنش کند) انرژي به
صورت لرزه خارج نشده است ،بلکه بصورت به
صورت بیلرزه آزاد گردیده است .نرخ گشتاور لرزه-
اي در این ده سال ( )2336-2395مقدار Nm.y
 7.42557E+17و مقدار نرخ گشتاور ژئودتيک
مقدار ( 6.44E+18 Nm.yrبراي کل منطقه مورد
مطالعه) بدست آمد .نسبت نرخ گشتاور ژئودتيک به

نسبت بيانگر نقش مهم دگرشکلی بين لرزهاي
( )Interseismicدر منطقه میباشد.
بحث و نتیجهگیری
براي بررسی لرزهخيزي یک منطقه و تعيين سهم
دگرشکلی لرزهاي و بين لرزهاي از دو روش لرزه-
شناسی و ژئودتيکی استفاده میشود .روش لرزه-
شناسی که جهت تعيين پارامترهاي ژئودتيکی
مانند تعيين گشتاور لرزهاي و افت تنش استفاده
میشود ،مرتبط با بخش عميقتر پوسته و روش
ژئودتيکی مرتبط با دگرشکلی بخش سطحی زمين
است .ترکيب نتایج حاصل از این دو روش به ما
اجازه میدهد که دگرشکلی لرزهاي را از دگرشکلی
بين لرزهاي تشخيص دهيم .تعيين نوع دگرشکلی
پوسته در مطالعات (کریمر و همکاران2333 ،؛ شن
تو و همکاران9118 ،؛ پاپازاچوس و کيراتزي،
 )9112به خوبی نشان از ارتباط خطر لرزهاي با
مناطق داراي سهم دگرشکلی لرزهاي و بين لرزهاي
است .براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،توزیع
فراوانی و بزرگی زمين لرزههایی که در دهه اخير در
منطقه باختر و جنوب بلوک لوت روي دادهاند ،هم-
خوانی قابل قبولی با دگرشکلی بين لرزهاي دارد.
بهطوري که در بيشتر نقاط منطقه ،در مکانهایی
که دگرشکلی بين لرزهاي کم است ،دگرشکلی لرزه-
اي غالب بوده و افت تنش زیادي اتفاق افتاده است.
پارامترهاي دیناميکی بدست آمده از زمين لرزههاي
روي داده در منطقه نشان از باال بودن دگرشکلی
لرزهاي و بين لرزهاي گسلهاي جنبا و خطر باالي
لرزهخيزي در منطقه است .براساس نتایج حاصله از
دادهها در دهه اخير ،منطقه مورد پژوهش
خطرپذیرترین منطقه از ایاالت لرزه زمين ساختی
ایران است بهطوري که گسلهاي گوک ،بم،
کهورک ،کوهبنان ،راور ،اللهزار ،بردسير ،بهاباد،
داوران ،لکرکوه ،ماهان ،ساردوئيه (سربيزان)،
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شکسته شده و افت تنش در هر زمينلرزه ( )Stبه
ترتيبLog (m0) ،Mw = 0.600Log(m0)-5.054 :

نرخ گشتاور لرزهاي در طی این ده سال حدوداً 8/6
میباشد .این نسبت بيانگر نقش مهم دگرشکلی بين
لرزهاي ( )Interseismicدر منطقه است .بهعبارتی
دگرشکلی بين لرزهاي  8/6برابر بيشتر از دگرشکلی
لرزهاي در این منطقه میباشد .براي منطقه مورد
مطالعه رابطه بين ( Mwبزرگاي گشتاوري) و Log
)( (m0لگاریتم گشتاور لرزهاي) ،رابطه بين Log
) (m0با ( Srاندازه پهنه شکسته شده در هر زمين-
لرزه) ،رابطه بين  Srو ( Ssمقدار لغزش در محل
چشمه هر زمينلرزه) و رابطه بين اندازه پهنه

Ss ،Sr = 0.013Ss +0.869 ،= 0.643Sr +15.47
 = 0.673St -31.59بدست آمدند.

سپاسگزاری

از آقاي مجتبی سعيدیان و سرکار خانم نجمه
جهانشاهی کارشناسان ارشد زلزلهشناسی که در
این پژوهش ما را یاري نمودند قدردانی و
سپاسگزاري میشود.
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