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   چکیده

در شمالغرب  2012اگوست  11در   Mw=6.4, Mw=6.5ورزقان با بزرگیهاي -پس از وقوع زلزله هاي دوگانه اهر

ماه مورد تجزیه و تحلیل قرار  5در این مطالعه پسلرزه هاي ثبت شده در طول . ایران، پسلرزه هاي زیادي رخداده است

ابتدا با استفاده از داده پسلرزه ها یک مدل سرعتی براي ناحیه تعیین گردید سپس پسلرزه ها بصورت . گرفته است

وزیع پسلرزه هاي ت.  مجددا مکانیابی شدند  HypoDDتکرخدادي و همچنین با استفاده از روشهاي نسبی از جمله  

کیلومترمربع را پوشش  10×25مجددا مکانیابی شده، یک زون لرزه اي پیچیده اي را معرفی میکند که در سطح حدود 

ورزقان یک فعالیت ثانویه اي که سه ماه بعد از زلزله هاي اصلی با وقوع یک پسلرزه -در سري پسلرزه هاي اهر. میدهد

نرخ رخداد پسلرزه ها از نظر   2012بعد از وقوع این پسلرزه در هفتم نوامبر . نسبتا بزرگ آغاز شده، مشاهده میشود

کیلومتر است و عمق آنها به سمت  20تا  3عمق غالب پسلرزه ها . تعداد و بزرگی بطور قابل مالحظه افزایش یافته است

میدهد که فعالیت لرزه اي  ورزقان نشان-بررسی پسلرزه هاي زمینلرزه اهر. شمالغرب گسل فعال شده، کاهش می یابد

  .از سمت شرق به سمت غرب مهاجرت نموده است 

 

 ورزقان، زلزله دوگانه، پسلرزه، مهاجرت پسلرزه - اهر :کلیدي هاي واژه

  

Aftershock analyses of doublet Ahar-Varzghan earthquakes, 2012 

 
Mehdi Rezapour 

Institute of Geophysics, University of Tehran, E-mail:Rezapour@ut.ac.ir 

Abstract 

The doublet Ahar-Varzghan shocks (Mw 6.5, 6.4) occurred, on 2012 August 11, in northwestern 
Iran.  In  this study  the occurred aftershocks during five months was analyzed. First  the crustal 
velocity  model  was  determined  using  the  aftershocks  data,  then,  the  recorded  aftershock 
sequence  was  relocated  by  applying  single-event  and  multi-event  locating  programs.  The 
general  pattern  of  relocated  aftershocks  defines  a  complex  seismic  zone  covering  an  area  of 
approximately 25×10km2. The Ahar-Varzghan aftershock sequence shows a secondary activity 
which started on November 7, approximately 3 months after the main shocks, with a significant 
increase  in  activity,  regarding  both  number  of  events  and  their  magnitude.  This  stage  was 
characterized by a seismic zone that propagated to the west of the main shocks. The dominant 
depth range of the aftershocks is from 3 to about 20 km, and the focal depths decrease toward 
the western part  of  the  fault. This  study  shows  that  the  aftershock activity has been migrated 
toward the western part of the active fault segment. 
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  مقدمه    1 

 زیاد است لرزه خیزي و تغییرشکل با ناحیه اي و هیمالیا -زایی آلپ کوه کمربند از بخشی ایران فالت غربی شمال پهنه

). 2003همکاران،  و حسامی(شده است  واقع جنوب در کوههاي زاگرس و شمال در قفقاز تراستی کمربند دو بین که

کوتاه . اوراسیا است و عربستان صفحه مایل همگرایی از ناشی نقاط ایران دیگر همانند ناحیه این در فعال زمین ساخت
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گسل شمال تبریز . ترکیه و راندگی در قفقاز است-لغزش امتداد لغز در فالت ایراناین همگرائی بصورت  شدگی ناشی از

ورزقان ساختار تکتونیکی - کیلومتر از ناحیه زلزله هاي دوگانه اهر 60جنوبشرق و با فاصله حدود -با امتداد شمالغرب

ر دو حرکت راندگی و شواهد زمین شناسی و حل مکانیسم کانونی زلزله ها، وجود ه). 1شکل(اصلی منطقه است 

بر ) 2004(ورنات و همکاران ). 2002، طالبیان و جکسون 1992جکسون (گسلش امتدا لغز در ناحیه را نشان میدهد 

جنوب بین قفقاز و رشته کوه زاگرس - میلیمتر در سال در راستاي شمال 14اساس مطالعات ژئودتیکی، کوتاه شدگی 

ساله را  300-250با مطالعه لرزه خیزي تاریخی براي منطقه دوره بازگشت ) 2006(مسون و همکاران . پیشنهاد نمودند

اکثر زلزله هاي . میلیمتر در سال گسل شمال تبریز است 8پیشنهاد نمودند که در توافق با حرکت راستگرد حدود 

حسامی و  ،1999بربریان و یتس (رخداده در ناحیه مورد مطالعه داراي عمق کم و همراه با رخنمون سطحی هستند 

 ). 2003همکاران 

 

 .خطوط تیره گسلهاي فعال را نشان میدهد. نقشه لرزه خیزي منطقه مورد مطالعه -1شکل

دوایر توخالی سبز و قرمز رنگ موقعیت . عالئم شش ضلعی توخالی بیانگر موقعیت رومرکز زمینلرزه هاي تاریخی هستند

را نشان میدهند ) به بعد 1963(و دوره دوم ) 1963- 1900(رومرکز بترتیب زمینلرزه هاي دستگاهی دوره اول 

و بیشتر را نشان میدهند که مکانیسم کانونی آنها رسم  6همچنین دوایر توپر قرمز رنگ رومرکز زلزله هاي با بزرگی 

  .ورزقان را نشان میدهد-ستاره قرمز رنک موقعیت زلزله اهر. گردیده است

کشته، خسارتهاي زیادي به منطقه  330با بجا گذاشتن بیش از  2012سال ورزقان در -وقوع زلزله هاي دو گانه اهر

ورزقان -با مطالعه داده تداخل سنجی و مدلسازي شکل موج براي زلزله هاي اهر) 2014(کوپلی و همکاران . وارد نمود

. اي دوگانه استمکانیسم هاي امتداد لغز و معکوس پیشنهاد نموده و اعتقاد دارند که دو گسل مجزا  مسبب زلزله ه
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با مدلسازي امواج سطحی براي زلزله اول مکانیسم امتداد لغز اما با شیب کمتر پیشنهاد ) 2015(دونر و همکاران 

عالوه برداده ثبت شده در ایستگاه هاي لرزه  نگاري محلی و منطقه اي از داده ثبت ) 2015(قدس و همکاران. نمودند

در این . اده نموده و منطقه مورد مطالعه را از دید ژئودینامیکی بررسی نمودندشده در یک شبکه لرزه نگاري موقت استف

  .ماه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد 5مطالعه پسلرزه هاي ثبت شده در مدت حدود 

  

  داده و روش تحقیق    2

ي تبریز متعلق به موسسه با استفاده از زمان رسید فازهاي ثبت شده در هشت ایستگاه شبکه لرزه نگار مطالعه  نیدر ا

ژئوفیزیک دانشگاه تهران، یک ایستگاه لرزه نگاري متلعق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، و 

جهت مکانیابی مجدد . همچنین سه ایستگاه لرزه نگاري متعلق به کشور آذربایجان، پسلرزه ها مجددا مکانیابی شدند

مراکز زلزله شناسی داخلی و . ه از داده پسلرزه ها تعیین گردید مورد استفاده قرار گرفتیک مدل سرعتی که با استفاد

اکثر مراکز زلزله شناسی و محققین . ورزقان گزارش نموده اند- خارجی موقعیتهاي متفاونی براي زلزله هاي دو گانه اهر

. دوم هم مکانیسم معکوس پیشنهاد نموده اند براي زلزله اول مکانیسم امتداد لغز با شیب نزدیک به قائم و براي زلزله

توزیع سطحی پسلرزه ها بر خالف آنچه معموال در گسلهاي امتداد لغز تقریبا قائم بصورت نوار باریک می باشد در زلزله 

همچنین توزیع سطحی پسلرزه ها . کیلومتر گسترده است 10کیلومتر و عرض حدود  25ورزقان در محدوده بطول -اهر

کیلومتري دارد که میتواند ناشی از خطاي مکانیابی باشد یا اینکه  3- 2ن سطحی شکست یک فاصله حدود از رخنمو

بررسی زمانی و مکانی پسلرزه هاي . قطعه گسل مسبب زلزله استدرجه براي  80بیانگر یک شیب به مراتب کمتر از 

شده و به مرور به سمت غرب آن  ورزقان نشان میدهد که فعالیت لرزه اي از قسمت شرق گسل فعال شروع-اهر

این مطالعه نشان میدهد که عمق پسلرزه ها از سمت شرق به طرف غرب بتدریج کم ). 2شکل(مهاجرت نموده است 

میشود و میتوان نتیجه گرفت که شکست صورت گرفته در زلزله اهر ورزقان یکطرفه و از قسمت شرق گسل شروع شده 

  . است شمالغرب گسترش یافته- و به سمت غرب

  
پسلرزه هاي ) a. به تفکیک بازه زمانی متفاوت. HypoDDتوزیع سطحی پسلرزه هاي مکانیابی شده با استفاده از روش نسبی  -2شکل

بازه  زمانی )  c   201211070626تا  201208141402بازه زمانی ) b 201208141402تا  2012081223رخداده در بازه زمانی 

مربعهاي قرمز رنگ، دوایر آبی رنگ و مربع هاي سبز رنگ موقعیت رومرکز پسلرزه ها را در سه .   201212312329تا  201211070626

دوایر . ستاره توپر و دایره مشگی توپر به ترتیب رومرکز زلزله اول و دوم را نشان میدهند. بازه مشخص شده در شکل را نشان میدهند

 .می باشد 5ی بزرگتر یا مساوي مشگی توخالی بیانگر موقعیت پسلرزه هاي با بزرگ

  نتیجه گیري  3

وقوع این . ورزقان نشان داد که در مطالعات برآورد خطر نباید تنها به مطالعات آماري اکتفاء نمود- وقوع زلزله هاي اهر

با وقوع زلزله ها نشان داد که گسل اهر که در آن وقوع زلزله نسبتا بزرگی ثبت نشده داراي پتانسیل خیلی باالئی بوده و 

در این مطالعه با جمع آوري اطالعات . ورزقان خسارت جانی و مالی شدیدي بر منطقه وارد شد-زلزله هاي دوگانه اهر

ماه بروشهاي  5ثبت شده در ایستگاه هاي مختلف جهت پوشش آزیموتی خوب، پسلرزه هاي ثبت شده در طول 

توزیع سطحی . شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتمجددا مکانیابی  HypoDDتکرخدادي و استفاده از روش نسبی 

ورزقان یک -در سري پسلرزه هاي اهر. پسلرزه هاي مجددا مکانیابی شده، یک زون لرزه اي پیچیده اي را معرفی میکند

 عمق. فعالیت ثانویه اي که سه ماه بعد از زلزله هاي اصلی با وقوع یک پسلرزه نسبتا بزرگ آغاز شده، مشاهده میشود
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بررسی پسلرزه . کیلومتر است و عمق آنها به سمت شمالغرب گسل فعال شده، کاهش می یابد 20تا  3غالب پسلرزه ها 

خطاي . ورزقان نشان میدهد که فعالیت لرزه اي از سمت شرق به سمت غرب مهاجرت نموده است-هاي زمینلرزه اهر

یف هنوز خیلی زیاد است و در خصوص منطبق نشدن مکانیابی پسلرزه ها در این مطالعه بخاطر پوشش ایستگاهی ضع

توزیع سطحی پسلرزه ها با شکست سطحی مشاهده شده و یا موقعیت قطعه گسلهاي مسبب زلزله هاي اخیر بطور 

شاید مطالعات بعدي با استفاده از داده هاي ثبت شده در ایستگاه هاي شبکه لرزه نگاري . قطعی نمیتوان اظهار نظر کرد

  .ی بعضی از ابهامات از جمله آنچه ذکر شد را حل کندمتراکم موقت
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