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   چکیده

هاي فراوان و  وجود گسل. بشر را تحت تاثیر قرار داده است ترین بالیاي طبیعی است که زندگی یکی از پر مخاطره  زلزله

اي ناحیه را  هایی بهتر براي پتانسیل لرزه درپی مخرب طی سالهاي گذشته، نیاز به ارزیابی هاي بزرگ و پی وقوع زلزله

ي بعدي به عنوان یک مساله جدي باقی  زلزله تعیین مکان و زمان وقوع زلزلهي  به دلیل رفتار پیچیده .کند گوشزد می

ها در  مدت زلزله با این حال، اطالعات ژئودزي به عنوان ابزاري جدید و پرکاربرد براي شناخت رفتار کوتاه. مانده است

اي بین نرخ کرنش و  رابطه ما از یک رویکرد آماري استفاده کردیم که. نواحی فعال تکتونیکی بکار گرفته شده است

ي شمال شرق ایران  خیزي ناحیه ي نرخ کرنش ژئودتیک در مقایسه با لرزه بررسی سابقه. کند بزرگاي زلزله برقرار می

هاي آینده  توان براي تعیین نواحی مستعدتر براي وقوع زلزله دهد که از داده هاي نرخ کرنش ژئودتیک می نشان می
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Abstract 
Earthquake  is  one  of  the  most  dangerous  natural  disasters  that  have  affected  the  human  life. 
Presence  of  many  active  faults  all  over  the  NE  Iran  and  occurrence  of  frequent  large  and 
devastating  earthquake during  the past  years highlight  a need  for  better  estimation of  seismic 
potential  in  the  region.  When  and  where  will  be  occurred  the  next  seismic  event  remains  a 
serious problem due to earthquake’s complex behavior. Recently information from geodesy has 
been used as a new and useful  tool  for  recognition earthquake’s short-time behavior  in active 
tectonic regions. We use a statistical approach in which a connection linking the total strain rate 
and the magnitude of earthquake. The analysis of the background strain rate in NE Iran and the 
comparison with seismicity may indicate  that  the record of geodetic strain rate may provide a 
sufficient tools for assessment regions more prone to the next earthquake. 
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  مقدمه 1

اي و یکی از بزرگترین مناطق تغییر شکل از نوع همگراست که در محل  هاي برخورد بین صفحه لایران یکی از مح   

همگرایی بین ) GPSبراي مثال (ژئودتیک  اطالعات). 2004آلن و همکاران (اوراسیا  قرار دارد  –برخورد صفحه عربی 

و  یخیتار يزیخ لرزه ،یشناس نیدر مطالعات زم .برآورد کرده است میلیمتر در سال 25 – 22در حدود را دو صفحه 

 یابیبه ارز توان یها، م از زلزله یو تعداد کاف نیکامال مع يها از گسل یداشتن اطالعات اریبا در اخت یشناس لرزه نهیرید
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 یختگیگس ي ، نرخ لغزش، نحوه غالبا نامشخص بودن هندسه. افتیدست  هیناح کی يها زلزله نرخ يبرا یقبولقابل 

 ا،یاکثر نقاط دن يبرا. آشکار نشود یها به خوب زلزله يکه اطالعات آمار شود یباعث م ،يزیخ لرزه عیگسل و توز

باشد،  ازیها مورد ن خطر زلزله لیتحل يکه برا يا به اندازهرا  یبرآورد قابل قبول ،یشناس لرزه نهیریو د یخیتار يزیخ لرزه

به طور مثال طبس تا بیش از دو هزار سال پیش، در مستندات تاریخی،سابقه لرزه خیزي . )2007وارد، ( کند یفراهم نم

به کاتالوگ  هاي آماري متکی از طرفی روش. ایم در این منطقه بوده 1357ندارد اما شاهد وقوع زلزله اي مخرب در سال 

براي . هاي دستگاهی نیز نمی تواند راهبرد موثري جهت برآورد خطر زلزله در ناحیه مورد مطالعه باشد مدت زلزله کوتاه

برآورد نرخ کرنش و (هاي ژئودتیک  و داده) نرخ لغزش(شناسی  هاي زمین هاي متکی به داده جبران این موضوع روش

  .الهاي اخیر مورد توجه قرار گرفته استها راه مناسبی است که در س گسل) لغزش

  

 روش تحقیق    2

درجه، کاتالوگ  39تا  32 نیب ییایو عرض جغراف 62تا  50 ییایمحدود به طول جغراف يا هیدر گام اول با انتخاب ناح   

 نیکاتالوگ ب نیا یزمان ي بازه. شده است استخراجدانشگاه تهران  کیزیموسسه ژئوفنگاري  شبکه لرزه تیها از سا زلزله

در گام  .است  Mn=1.5بزرگتر از  يزرگا، با ب زلزله 45939درنظر گرفته شد که شامل  2014تا  2006يها سال

افزار  نرمموجود در ) 1974(گاردنر و نوپوف  یمکان - یزمان يها پنجره تمیموجود به کمک الگور يها لرزه پس ،يبعد

zmap در ثبت  موقت  ي شده  نصب یمحل يها ستگاهیشدن ا مل اضافهع نیانجام ا لیاز دال یکی. است حذف شده

 خطر لیدر مطالعات تحل ).2010 ،یجنتل(شده است  انیب ،يا لرزه يها خوشه ای یاصل يها بعد از زلزله يها لرزه پس

 دی، با)ها لرزه و پس ها لرزه شیپ(وابسته  يدادهایحذف رو يلذا برا گرندیکدیمستقل از  ها دادیاست که رو نیفرض بر ا

شد که پس از حذف  افتی يا لرزه ي خوشه 11190ها،  داده يرو زدایی خوشهبا انجام عمل  .شود زدایی خوشهکاتالوگ 

ها با زمان  زلزله یروند تجمع یپس از حذف حوادث وابسته، بررس .ماند یمستقل باق دادیرو 32618وابسته،  يدادهایرو

شکل (نداشته است یمحسوس رییمنطقه تغ نیروند ثبت حوادث در ا) 2014-2006(ها  سال نیکه در ا دهد ینشان م

 نیا. ستیپوشش آن ن شدن ادیشدن و ز کم ایاز مشکالت موجود در شبکه  یاطالعات ثبت شده ناش گرید انیبه ب. )1

از  ياریبس در. ردیمدنظر قرار گ دیبا رانیمناطق ا يزیخ مربوط به لرزه يها یاست که در بررس ینکات نیتر جزء مهم

از کار ( ينگار لرزه ي شبکه راتییاز تغ یبلکه ناش یکیزیف ي دهیپد کیشدن تعداد حوادث نه  و کم شدن ادیموارد، ز

. است... ) و  تالیجیاطالعات از آنالوگ به د يآور جمع يها روش رییتغشبکه و  ي توسعه ایها  از دستگاه یافتادن برخ

پس ). 2شکل ( شده است نییتع zmapافزار  روش حداکثر انحنا موجود در نرم کامل بودن آنها به کمک يسپس بزرگا

 يها لیدر تحل Mcاز  شیب يحد بزرگا اعمال شده است و تنها بزرگا يدر رو يلتریحد کامل بودن، ف يبزرگا نییاز تع

  . بماند یباق دادیرو 14163موجب شد تا  لتریف نیاعمال ا. مورد استفاده قرار گرفته است يبعد

 
  . با بزرگاي بیش از) بعد از حذف حوادث وابسته(تعداد تجمعی رویدادهاي اصلی . 1 شکل
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ي مورد مطالعه ها در محدوده آنالیز کامل بودن داده. 2 شکل  

 

در  2011تا  2005هاي  به طور میانگین طی سال GPSهاي  هاي سرعت ایستگاه از طرفی با در دسترس بودن داده

براي این منظور، ناحیه شمال شرق ایران به . ي نرخ کرنش ژئودتیک پرداخت توان به محاسبه ل شرق ایران میشما

و تکتونیک ناهمگن  GPSهاي  با توجه به توزیع غیریکنواخت ایستگاه. بندي شد کیلومتر تقسیم 15*15هاي  سلول

در این روش هر ایستگاه . ژئودتیک استفاده شد ي نرخ کرنش اي براي محاسبه شبکه - دهی فاصله منطقه، از روش وزن

  . دشو دهی می اش تا مرکز هر سلول به صورت زیر وزن ي فاصله وسیله به

)1(  

 
هاي مجاور  یک مقدار ثابت است که چگونگی تاثیر ایستگاه و  است ستگاهیمرکز هر مربع تا ا نیب ي فاصله dکه در آن 

براي اینکه مقادیر نرخ کرنش مستقل از جهت باشند از  .)1984منکه، ( کند ول را تعیین میبر نرخ کرنش مرکز هر سل

  ).2003کریمر و همکاران، (شود  زیر استفاده می  رابطه

)2(  

  
 يا لرزه دادیهر رو يبزرگا نیبنابرا. میکرد یابی درون يا لرزه دادینرخ کرنش را در محل رومرکز هر رو ریدر ادامه مقاد   

ي  هاي نرخ کرنش ژئودتیک، به سه دسته با درنظرگرفتن داده .مرتبط شد رویداددر رومرکز  آن مقدار نرخ کرنش به

ها در  ، چگالی فراوانی زلزله)yr 9-10 *45-30-1(و باال ) yr 9-10 *30 -15-1(، متوسط )yr 9-10 *15 -0-1(پایین 

  ).3شکل(هاي متفاوت براي هر دسته محاسبه شد  بزرگی

  
  .در نظر گرفته شده است  هاي با بزرگاي  زلزله. هاي نرخ کرنش متفاوت ها در دسته فراوانی نسبی بزرگاي زلزله .3 لشک

1-
yr 9-10  * SR  
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 گیري نتیجه    3

ي شمال شرق ایران محاسبه شده و  براي ناحیه GPSهاي سرعت  در این مقاله مقادیر نرخ کرنش با استفاده از داده   

ها  که چگالی فراوانی زلزله) 1(با توجه به شکل . یابی شده است هاي این ناحیه درون در رومرکز زلزله مقادیر نرخ کرنش

بیشتر در  5هاي باالي  توان این چنین استنباط کرد که زلزله دهد، می هاي متفاوت نشان می ي نرخ کرنش را در دسته

ي نرخ  بهتر مشخص شدن این موضوع نقشه براي. شوند دهند که با نرخ کرنش متوسط مشخص می نواحی رخ می

شود  همانطور که مشاهده می. آورده شده است) 4(ي مورد مطالعه در شکل  ناحیه 5هاي باالي  کرنش به همراه زلزله

هاي نرخ کرنش ژئودتیک و تلفیق نتایج آنها با  نقشه  لذا تهیه. ها در مناطق با نرخ کرنش متوسط قرار دارند بیشتر زلزله

ایانی خواهد شناسی در بهبود ارزیابی خطر زلزله براي یک ناحیه کمک ش شناسی و زلزله حاصل از مطالعات زمین نتایج

  .کرد

 

 
 .ي نرخ کرنش متوسط قرار دارند ها در ناحیه اکثر زلزله .Mn5.0هاي بیشتر از  ها و زلزله ي نرخ کرنش ژئودتیک به همراه گسل نقشه .4 شکل
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