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  چکیده

این منطقه علیرغم حضور در محل تقاطع سه . منطقه نائین در پهنه لرزه زمینساختی ایران مرکزي واقع شده است 

 محدودي تعداد .سامانه گسلی از نظر لرزه خیزي رویداد بزرگ و شدیدي را در دویست سال اخیر تجربه نکرده است

هاي  ناحیه در ایستگاههاي لرزه نگاري ثبت شده است که دلیل بر غیرفعال بودن گسل هاي  5کمتراز هاي  لرزه زمین

به روش هاي پالریته همزمان موج با نسبت بنابراین سعی شده است با حل سازوکارهاي کانونی . همجوار آن نیست

گویی  گامی در جهت پاسخزي شکل موج دامنه هاي موج هاي پیکري،  وارون سازي تانسور گشتاور لرزه اي و شبیه سا

  .اي تکتونیکی منطقه برداشته شوده به پیچیدگی

  :ما نشان می دهد که سازوکارهاي کانونی منطقه در سه دسته کلی قابل طبقه بندي هستند هاينتایج بررسی

سازوکارهاي  - 3 ؛سازوکارهاي کانونی راستالغز با مولفه کششی - 2 ؛ي راستالغز سازوکارهاي کانونی فشاري با مولفه - ١

 . ی نائینغربدر جنوب از نوع فشاري و راستالغز کانونی 

  

  ، لرزه زمینساخت نائین، گشتاور لرزه اي، سازوکار کانونی، پالریته موج، نسبت دامنه رون سازيوا :هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Naeen region is located in the central part of Iran. However, it is located among three fault 
systems but doesn’t experiment large earthquakes since two hundred years ago. The tectonics 
complexity of this region needs more studies so that in this paper we have solved focal 
mechanisms based on tree methods. These methods are polarity of first motion P-waves and 
amplitude ratio, simultaneously, and moment tensor inversion based on waveform modeling.  
Our results show that most of the focal mechanisms in the area of Naeen can be categorized in 
tree types as follow: 1- Reverse focal mechanism with strike slip component; 2- Strike slips 
focal mechanisms with extension component; 3- compressional and strike slip mechanisms in 
southwestern of Naeen region.   

 

Keywords: Amplitude Ratio, Focal mechanism, Moment tensor inversion, Polarity, 
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  مقدمه    1

هاي  هاي شمالی جاي دارد و در بخش عرض 33º تا 32.5ºطول شرقی و   53.5ºتا  º53ورقه نایین در موقعیت 

ویژگی اصلی این منطقه، حضور . نایین قرار می گیرد 1:  250000ي تحت پوشش چهارگوش  شمالی محدوده
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هاي  سازوکار گسیختگی گسل. باشد ي لرزه خیزي و ساز وکارهاي متفاوت می هاي فعال با درازاي باال، تاریخچه گسل

نرخ کرنش ژئودتیک پایینی را نشان طور که این پهنه  همان. اند ایران مرکزي بیشتر راندگی تا راستالغز شناسایی شده

هاي پوسته در  این کوتاه شدگی سبب چرخش بلوك ).2005 ماسون،( باشد خیزي منطقه نیز پایین می دهد، لرزه می

بر  این دگرریختی چرخشی حول محور نزدیک به قائم تاگسل راستالغز راست. هاي ساعت شده است جهت عکس عقربه

هاي کواترنر این  اي، فعالیت مجدد گسل هاي پوسته این چرخش بلوك. )2004ر و جکسن، واک( انار تداوم دارد دهشیر و

علیرغم نبود لرزه خیزي باال و زمینلرزه هاي بزرگ، این منطقه در محل  .بخش از ایران مرکزي را سبب شده است

اي تکتونیکی زیاد در این به دلیل ناشناخته ه). 1شکل (برخورد سه سامانه گسلی با روندهاي مختلف واقع شده است 

ناحیه، حل سازوکارهاي کانونی براي زمینلرزه هاي متوسط به منظور شناسایی گسل هاي فعال در این منطقه حائز 

  . اهمیت می باشد

  

 
موقعیت شهرستان نایین با دایره زرد رنگ . نقشه لرزه خیزي منطقه نایین براساس کاتالوگ مرکز لرزه نگاري کشوري، دانشگاه تهران .1شکل 

   .مشخص شده است

  

تاتار و ( Pدر سالیان اخیر به منظور حل سازوکار کانونی از روش هاي متنوعی شامل پالریته اولین حرکت موج 

، نسبت دامنه امواج پیکري، وارون سازي تانسور ) 2011؛ ایمانیشی، 2005؛ یمینی فرد و همکاران ، 2003همکاران ، 

  . صورت گرفته است) 2012؛ سوکوس ، 2008زاهرادنیک ،(گشتاور لرزه اي و شبیه سازي شکل موج 

  

 

  روش تحقیق    2

و نسبت دامنه امواج، شبیه سازي شکل موج و  Pپژوهش حاضر از روش هاي همزمان پالریته اولین رسید موج در 

منطقه نائین استفاده شده  4وارون سازي تانسور گشتاور لرزه اي براي حل سازوکارهاي کانونی زمینلرزه هاي بزرگتر از 
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لمللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله و تلفیق آن با داده به همین منظور از داده هاي باند پهن پژوهشگاه بین ا. است

  . هاي کوتاه دوره، بلند دوره و باند پهن موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استفاده شده است

استفاده گردد و نسبت دامنه ها نیز به طور معمول براي ایستگاه هایی که  Pgبراي قرائت پالریته سعی شده ازفاز 

در این روش اولین گام مکانیابی دقیق است تا زاویه پیش سمت بر . هستند قرائت شده است آشکاري Sداراي فاز 

  . اساس آن بدست آمده و مولفه هاي افقی ایستگاه هاي استفاده شده در قرائت دامنه ها حول آن چرخانده شود

پارامترهاي چشمه از نرم افزار در روش وارون سازي تانسور گشتاور و شبیه سازي شکل موج به منظور دستیابی به 

براي ایجاد تابع گرین در وارون سازي از مدل ساختار سرعت لرزه اي پوسته پژوهشگاه بین . ایزوال استفاده شده است

  . بهره گرفته شده است) IIEES(المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 

  

  گیري نتیجهبررسی و     3

و به طور کلی به سه ) 2شکل (در شمال شرقی و جنوب غربی واقع شده اند  اکثر حل هاي بدست آمده در این منطقه

  :دسته کلی قابل طبقه بندي هستند 

  

 
سازي شکل موج و  ها بر اساس مدل نمایش سازوکارهاي کانونی حل شده در این مطالعه؛ سازوکارهاي کانونی قرمز رنگ بیانگر حل .2شکل 

هاي  گسل. سازوکارهاي آبی رنگ بیانگر حل سازوکارهاي کانونی به روش همزمان پالریته و نسبت دامنه است. برگردان تانسور گشتاور هستند

سازمان  1/100000هاي  هاي سبز و زرد رنگ از نقشه ، و گسل)1382حسامی و همکاران، (هاي فعال ایران  لقرمز رنگ از نقشه گس

  .شناسی کشور در این منطقه اقتباس گردیده است زمین

  

  

هاي  این دسته سازوکارهاي کانونی به وفور در مناطق و پهنه :ي راستالغز  سازوکارهاي کانونی فشاري با مولفه - 1

 .ی نسبت دادشرقجنوب  –ی غربهاي شمال  هایی با روند توان به گسل اکثر آنها را می. خورند ن به چشم میمختلف ایرا
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چون اکثر سازوکارهاي کانونی در انتهاي گسل دورونه و محل تغییر : سازوکارهاي کانونی راستالغز با مولفه کششی  - 2

هاي برشی  هاي راستالغز در پهنه عالوه بر آن، مهمترین گسل. اند، تفسیر آنها دشوار است ناگهانی روند گسلی واقع شده

هاي  ي و گسلهاي کششی ، فشار با چندین کیلومتر طول و عرض وجود دارند که داراي ساختارهاي متنوعی از حوزه

هایی با مولفه کششی و در راستاي عمود بر جهت  همواره در راستاي جهت تنش بیشنه گسل. همیوغ و ناهمیوغ هستند

ها در منطقه مورد بررسی نیز انتظار اینگونه  با توجه به این مدل. هاي فشاري وجود دارد هایی با مولفه بیشینه تنش، گسل

ها کامال منطبق بر روندهاي سازوکارهاي  روندهاي مشخص شده براي این گسل. داردتنوع در سازوکارهاي کانونی وجود 

ساختی منطقه به صورت  ها به خاطر شرایط زمین هایی از این گسل باشد که امکان دارد قسمت کانونی حل شده می

 . پنهان بوده و فاقد اثر سطحی باشد

شامل دو سازوکار فشاري و  ی نایینغربانونی در جنوب سازوکارهاي ک: ی نائینغربسازوکارهاي کانونی در جنوب  - 3

هاي مسبب آن را گسل قم زفره یا دهشیر نمی توان درنظر گرفت و  به دلیل مکان قرارگیري آنها، گسل. راستالغز هستند

  .سیرجان ارتباط دارند  - ي سنندج  بیشتر به پهنه
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