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  چکیده

شکل کشسان، توزیع لغزش حول یک مقدار مرکزي بیشینه متقارن بوده و بیضیآل در محیط براي یک گسل ایده

توزیع نرخ لغزش در صفحه گسل به . باشداست، ولی در طبیعت این توزیع نه به شکل بیضی بوده و نه متقارن می

عادله ها و مهاي مجاور، شرایط مرزي روي گسلاندرکنش پارامترهاي متعددي از جمله هندسه خود گسل و گسل

خیزي از یک گسل به از طرفی مطالعه این توزیع، نقش مهمی در بررسی انتقال لرزه. رفتاري محیط اطراف بستگی دارد

پاالمی در منطقه انتقال برخورد از زاگرس به مکران  -میناب  -با توجه به واقع شدن گسل زندان . هاي دیگر داردگسل

در این . اي در این منطقه برخوردار استمیتی ویژه جهت تحلیل خطر لرزهمطالعه اندرکنش مکانیکی در این گسل از اه

فضاي کشسان همگن براي منطقه مورد مطالعه اطالعات هندسی گسل و پارامترهاي تحقیق با در نظر گرفتن یک نیم

 GPSمشاهدات در ادامه شرایط مرزي تنش با استفاده از . رئولوژیکی منطقه از منابع مختلف انتخاب و ثابت فرض شد

با . صورت آزاد رها شدندسپس طرفین گسل در راستاي عمود برهم قفل شده و در راستاي مماسی به. محاسبه گردید

با حل اساسی هاي مرزي جهت افراز از روش المان. اعمال شرایط مرزي به سامانه گسلی، نرخ لغزش در آن افراز گردید

-شکل مینرخ لغزش توزیع شده روي گسل به حالت تقریبا  متقارن و بیضینتایج حاصل نشانگر . استفاده گردیداکادا 

- هاي شیبگرد خیلی بیشتر از نرخ لغزشهاي راستهاي لغزشگرد بوده و نرخهمچنین گسل داراي رفتار راست. باشد

   .باشدلغز می
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Abstract 
For  an  idealized  fault,  slip  distributions  are  symmetrical  about  a  central  slip  maximum  and 
follow an elliptical distribution in an elastic material; however, slip distributions  in nature are 
neither symmetric nor elliptical. The distribution of slip along a fault depends on its geometry 
and  that  of  neighboring  structures,  the  remote  boundary  conditions  and  boundary  conditions 
along the fault(s), and the constitutive behavior of the surrounding host rock (Bürgmann et al., 
1994). In fact, an interaction among the mentioned parameters determines the manner of the slip 
distribution on the fault(s). On the other hand, fault slip distributions play an important role in 



  552                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

earthquake  studies.  Because  faults  are  loaded  at  very  slow  rates  in  continental  interiors, 
interactions among them and the resulting slip distribution can give rise to earthquakes on other 
faults after a long period of quiescence and seismicity can migrate from one fault to the other 
(Landgraf et al., 2009). The Zendan-Minab-Palami  fault  in  the transition zone from Zagros  to 
Makran is  the main active fault in  this region. It  is necessary to analyze the seismic hazard in 
this  area  by  considering  the  mechanical  interactions.  In  this  research,  a  slip  partitioning  was 
done  in  this  fault.  First,  an  elastic  and  homogeneous half-space  was  considered  for  the  study 
area.  Then  the  geometric  data  of  faults  were  gathered  from  geological  and  geophysical 
references  including  the  fault  length,  width,  dip,  upper  and  lower  locking  depths.  For  Lame 
coefficients, we used average global values. Then, a displacement gradient tensor that best fitted 
the study area was calculated using GPS data by least squares method. The strain-rate tensor and 
finally stress rate tensor were then estimated using the generalized Hook’s law. It is necessary to 
note  that  the orientation of  the  regional  stress  field was kept  fixed  in modeling  for  all  of  the 
study  area.  The  stress  rate  tensor  acts  as  a  boundary  condition  in  the  model.  As  another 
boundary condition, the faults were locked in a normal direction but they were allowed to slip 
freely in strike and dip directions under the influence of stress boundary conditions. A boundary 
element method called "the displacement discontinuity method" by Okada fundametal solution 
used for slip partitioning. The results showed that the partitioned slips have an elliptical shape. 
Also, they were also symmetric around a central maximum. The modeling results showed that 
the fault in the study area was right-lateral strike slip and reverse dip slip fault. Also, the right-
lateral strike slip rate magnitudes were often greater than the reverse dip slips. 
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  مقدمه    1

صورت  بدون در نظرگرفتن برهمکنش بین یک گسل با هر عامل خارجی، باید توزیع آهنگ لغزش در طول گسل به

دهد که عواملی همچون تحقیقات صورت گرفته نشان می. )1987پالرد و سگال، (شکل باشد متقارن و بیضی

ند دگرشکلی ناکشسان و برهمکنش هاي کشسانی ناهمگن، فرایتغییرشرایط مرزي مثل تنش مناطق دور، ویژگی

- شکل میي مجاور باعث خروج آهنگ لغزش افرازي در طول یک گسل از حالت متقارن بیضی  ها مکانیکی بین گسل

اي بسیار کم است، در مناطق دگرشکلی داخل قاره   ها چون آهنگ بارگذاري گسل. )1994بورقمن و همکاران، (شوند 

ي دیگر شود و با فواصل   ها خیزي از یک گسل به گسلتواند باعث انتقال لرزهمی در این مناطق   ها برهمکنش گسل

رو بررسی ازاین. بیانجامد   ها هاي بزرگ در این گسل لرزه اي به بروز زمینزمانی زیاد پس از طی دوره سکون لرزه

ایران در منطقه برخورد . دارداي و افراز آهنگ لغزش براساس آن در چنین مناطقی، اهمیت ویژه   ها برهمکنش گسل

-این منطقه شاهد زمین. اي است ساختی عربستان و اوراسیا قرار دارد و دچار تغییرشکل داخل قارههاي زمینصفحه

هاي مختلف مطالعه اندرکنش مکانیکی مابین گسل. هاي تاریخی و دستگاهی متعدد بزرگ و ویرانگري بوده استلرزه

در این تحقیق آهنگ  .اي برخوردار استخیز از اهمیت ویژهخ لغزش و تعیین مناطق لرزهدر این منطقه جهت افراز نر

شده از   پاالمی با درنظرگرفتن برهمکنش مکانیکی و براساس آهنگ تنش استخراج -میناب  -لغزش در گسل زندان 

  .افراز شده است GPSمشاهدات 

 

  سازيروش مدل    2

با توجه به اینکه . بعدي استفاده شده است مرزي سه  سازي به روش المان مدلدر این تحقیق براي افراز لغزش از 

در این    ها سازي حرکت گسل گسلش با ناپیوستگی در جا بجایی همراه است لذا روش ناپیوستگی جا بجایی براي مدل

اي در ستطیلی صفحههاي مصورت نابرجایی به   ها در مدل المان مرزي گسل .)1976کراچ ، (سازي انتخاب شد  مدل

هاي توان با روشها را می نابرجایی یا لغزش روي المان. شوندتحت عنوان المان شناخته می   همگن   فضاي کشسان نیم
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-جایی، با اعمال شرایط مرزي مناطق دور یا با اعمال جابهمتعددي شامل اعمال تنش، کُرنش یا تانسور گرادیان جابه

در  1مطابق شکل . امکان استفاده از شرایط مرزي ترکیبی نیز وجود دارد. هاي دیگر ایجاد کرد جایی یا تنش روي المان

براي  2مطابق شکل . شودمختصات متفاوت استفاده می   بعدي از سه دستگاه هاي مرزي سه روش المانسازي به مدل

در نقطه مرکزي هر زیرالمان  هایی تقسیم و شرایط مرزي مشخص کردن شرایط مرزي، سطوح هر گسل به زیرالمان

شوند که هم شرایط مرزي اولیه سازي چنان برآورد می ها با مدل هاي گسلش نسبی در زیرالمانمؤلفه .شودمشخص می

برهمکنش یک المان که شامل یک  .مشخص شده در مدل صدق کند و هم انرژي کرنش در محدوده مدل کمینه شود

سازي  اي منطقه با حل دستگاه معادالت خطی مدلها و دگرشکلی زمینه المان گسل یا بخشی از یک گسل است با دیگر

جاي کل سطح المان فقط در نقطه شود که شرایط مرزي بهدر این روش، تقریب از این واقعیت ناشی می .شودمی

 .دست یافتتري نیز توان به نتایج دقیقبا بیشتر کردن تقسیمات المان می. )3شکل( شودمرکزي آن اعمال می

شدگی، شیب، راستا، میزان جداشدگی یا پارامترهاي هندسی مورد استفاده در مدل اکادا شامل طول، عرض، عمق قفل

این مدل در واقع با توجه به . آهنگ لغزش، مختصات نقطه ابتدایی گسل و همچنین مختصات نقاط مشاهداتی است

ل یا آهنگ لغزش را به میدان جابجایی یا میدان سرعت هندسه گسلش و فیزیک منطقه مورد بررسی، نابرجایی گس

  .کندناشی از آن تبدیل می

   
هاي مختصات مورد استفاده در   دستگاه .1شکل 

بعدي  هاي مرزي سه سازي به روش المان مدل

  .)1994گمبرگ و الیس، (

نمایش پارامترهاي ورودي مورد  .2شکل 

ي ها سازي به روش المان استفاده در مدل

  .)1994گمبرگ و الیس، (بعدي  مرزي سه

 

سازي به روش  جهت مدل .3شکل 

هاي مرزي مجموعه شرایط مرزي  المان

- در نقاط مرکزي هر المان مشخص می

  ).1994گمبرگ و الیس، (شود 

  GPSافراز آهنگ لغزش با استفاده از مشاهدات     3

هاي اسکالر ناورداي مستقل از سیستم یک سري کمیت) 4شکل ( GPSنخست با استفاده از مشاهدات در این تحقیق 

، )7شکل (، جهت و نرخ فشارش )6شکل (جهت و نرخ کشش محاسبه شده ). 7تا  6اشکال (مختصات محاسبه شد 

دهنده تغییر حالت تغییر شکل در در منطقه مورد مطالعه نشان) 9شکل (و نرخ اتساع ) 8شکل (جهت و نرخ دوران 

پاالمی با  - میناب  -شناسی گسل زندان در ادامه با استفاده از شواهد زمین. باشداگرس به مکران میمنطقه انتقالی از ز

  ).5شکل (هاي متعدد جهت افراز نرخ لغزش در نظر گرفته شد هندسه

  
مورد استفاده براي توزیع نرخ  GPSمشاهدات  .4شکل 

  پاالمی –میناب  –لغزش در صفحه گسل زندان 

توپوگرافی و زمین ساخت ساده شده منطقه مورد مطالعه  نقشه .5شکل 

در محل اندرکنش صفحه هاي زمین ساختی نوبیا، سومالی، عربستان و 

سازوکار ژرفی زمین لرزه ها در منطقه مورد مطالعه از به همراه  .اوراسیا

  2005تا  1976کاتالوگ هاروارد در بازه زمانی 



  554                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

از آهنگ تنش  .استفاده شد   گسل در این) نابرجایی(براي توزیع آهنگ لغزش  دامرزي با حل اساسی اکا  از روش المان

در محدوده منطقه مورد  )2006بایر و همکاران، ( برگرفته از مرجع GPSهاي اي و دائم ایستگاهحاصل از مشاهدات دوره

هاي اصلی تنش در سراسر توجیه محور. مرزي استفاده شد  منظور تعیین شرط مرزي تنش براي مدل المان بررسی به

جایی، منظور محاسبه تانسور آهنگ تنش نخست تانسور گرادیان جابه به .منطقه مورد بررسی ثابت فرض شده است

نتایج  .یافته، تانسور آهنگ تنش محاسبه شدسپس تانسور آهنگ کرنش و درنهایت با استفاده از قانون هوك تعمیم

دهند که توزیع نرخ لغزش روي گسل به هندسه گسل وابسته نشان می) 12 تا 10اشکال (حاصل از افراز نرخ لغزش 

دار و اگر شیب) 10شکل (درجه لحاظ شود رفتار گسل صرفا امتدادلغز بوده  90است به نحوي که اگر شیب گسل برابر 

اي رخ داده هلرزهنگاهی به سازوکار ژرفی زمین). 12و  11شکل (گرفته شود داراي مولفه معکوس نیز خواهد شد 

   ).5شکل (کند دار بودن گسل را تایید میشیب

    
  نرخ و جهت فشارش در منطقه مورد مطالعه .7شکل   نرخ و جهت کشش در منطقه مورد مطالعه .6شکل 

    
  نرخ و جهت اتساع در منطقه مورد مطالعه .9شکل   نرخ و جهت دوران در منطقه مورد مطالعه .8شکل 

  
  لغزنرخ لغزش شیب) ب  نرخ لغزش امتداد لغز) فال

  درجه 90متر در سال با زاویه شیب پاالمی برحسب میلی -میناب  - نرخ لغزش افراز شده روي صفحه گسل زندان  .10شکل 

  
  لغزنرخ لغزش شیب) ب  نرخ لغزش امتداد لغز) الف

 5شدگی درجه و عمق قفل 45متر در سال با زاویه شیب پاالمی برحسب میلی -میناب  - نرخ لغزش افراز شده روي صفحه گسل زندان  .11شکل 

  کیلومتر
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  لغزنرخ لغزش شیب) ب  نرخ لغزش امتداد لغز) الف

شدگی درجه و عمق قفل 45متر در سال با زاویه شیب پاالمی برحسب میلی - میناب  - نرخ لغزش افراز شده روي صفحه گسل زندان  .12شکل 

  ومترکیل 10

  گیري نتیجه    4

هـا بـا   عنوان ابزاري کارا جهت توزیع نـرخ لغـزش گسـل   هاي مرزي را بهها قابلیت روش المانسازينتایج حاصل از مدل

صـورت  نشانگر توزیـع لغـزش بـه   هاي لغزش توزیع شده با این روش نرخ. دهداستفاده از شرایط مرزي مناسب نشان می

کـل گسـل مـذکور، نـرخ لغـزش      در . باشدپاالمی می -میناب  -معکوس در گسل زندان  لغزگرد و شیبامتدادلغز راست

گـرد معـروف   عنوان گسل امتـدادلغز راسـت  خاطر این گسل بهبه همین. باشدگرد بیشتر از نرخ لغزش معکوس میراست

لغـزش  . تقـارن دارد شکل و مدهد که در این گسل نرخ لغزش افرازي حالت بیضیسازي انجام شده نشان میمدل .است

-هـا بـه زیرالمـان   با تقسیم گسل. لغز معکوس بر رفتار گسل مورد مطالعه حاکم استگرد و لغزش شیبامتدادلغز راست

دهنـد  نتایج حاصله نشان مـی . هاي لغزش دست یافتیمتري از نرختر در این تحقیق  به توزیع دقیقهایی با ابعاد کوچک

درجـه لحـاظ شـود     90هندسه گسل وابسته است به نحوي که اگر شیب گسل برابر که توزیع نرخ لغزش روي گسل به 

نگاهی به سازوکار ژرفی . دار گرفته شود داراي مولفه معکوس نیز خواهد شدرفتار گسل صرفا امتدادلغز بوده و اگر شیب

  .کنددار بودن سطح گسل را تایید میهاي رخ داده شیبلرزهزمین
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