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  تاثیر فشار منفذي سنگ ها بر چکانش زلزله

  لرزه شناسی  - ، دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیکلیال لشنی

 

 چکیده
. تغییرات فشار درون خلل و فرج موجود در سنگ ها می تواند عاملی موثر بر تسریع وقوع  رویداد لرزه اي باشد 

عالوه . گ معموال از طریق حرکت سیال داخل آنها امکان پذیر می باشدتغییرات فشار در درون منفذهاي موجود در سن

بر آن میزان نفوذ پذیري سنگ و استرس وارد بر سنگ عوامل ثانویه اي هستند که در ایجاد وقوع یک رویداد لرزه اي 

زلزله به صورت اثر این عوامل بر وقوع . می توانند نقش اساسی در تسریع یا کند کردن زمان وقوع آن داشته باشند

تزریق سیال در عمق هاي مختلف خصوصا هنگام . انفرادي یا ترکیبی را می توان از نوع چکانشی طبقه بندي نمود

استخراج منابع هیروکربوري و یا آبگیري سدها از عوامل تاثیرگدار بر فشار منفذي الیه هاي زمین می باشند که باعث 

  .چکانش زلزله ها می شود

 

  چکانش،فشار منفذي، تغییر هیدرولوژیکی، لرزه خیزي،تزریق سیال: يکلید هاي واژه

 

On the Pore Pressure Effects of Rocks on Earthquake Triggering   
 

Leila Lashani, M.Sc. in Geophysics  
 

Abstract 
 The pore pressure change inside rock context may help to trigger the earthquakes. The 
movement of water and/or gas inside cracks and joints may prepare enough conditions for 
change of pore pressure. The rate of permeability and stress are the secondary reasons for 
triggering an earthquake faster than its real arise time. Their effects can be studied individually 
and/or compositely. Water injection during gas and oil producing is one of the main ways to 
change pore pressure of rocks. Moreover, increasing the water level of dams may help to change 
pore pressure of surface layer beneath the lake of dam. In both cases, triggering of earthquakes 
is reported. 
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 مروري برعلل چکانش زلزله  1

در این مقاله راه هاي مختلفی . کند زلزله را القا ندمی توا سنگ هاي تشکیل دهنده الیه زمینتغییرات در فشار منفذي 

القا و چکانش به  معموال  واژه هاي . مطرح می کنیمرا به ترتیب اولویت  که در آن نفوذ آب باعث لرزه خیزي می شود،

وقتی که فرایند هیدرولوژیکی  .می باشدزلزله هاي چکانشی  هدف این مقاله بررسیجاي یکدیگر استفاده می شوند، 

براي زلزله هاي القایی، تغییر . استرس ترکیب می شود باعث زلزله می شود اندکیبا ها  فشار منفذي سنگ

زمین لرزه زمانی رخ می دهد که تنش وارد بر سنگ از تنش بحرانی تجاوز . را ایفا می کند اصلیهیدرولوژیکی نقش 

 θگسل در نظر بگیرید با زاویه  یک. است همراه استرس تاثیر مایعات در این شکست با تغییر. شکست رخ دهد نموده و

تنش برشی بر روي گسل برابر و یا بیش از مجموع  τ، حرکت زمانی رخ خواهد داد که σ1با بزرگترین مقدار استرس 

 باشد c ،و قدرت چسبندگی σn و تنش نرمال، μقدرت اصطکاکی، داده شده توسط محصول از ضریب اصطکاك 

  
 (1) τ = C + μσn   
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 ترزاقی،( موثر تنش ازمفهوم استفاده

 در جزء هر، کند می جهات عمل تمام

  :قرارمی گیرد

σ�= σ – αp                       

 مواد برايواحد  به نزدیک α. می باشد

از سه  ستشک القاء ،  1 با شکلمطابق 

کوچکترین استرس  یا و استرس افزایش،

 سمت به موهر دایره سیال فشار با افزایش

 .نرمال

  

 و ،یاصل استرس σ3 کوچکترین کاهش) وسط

 را باال درون خلل و فرج فشار تواند 

زمان  و دلیل محدود بودن در فضا به

 ناشناخته کلی طور به لرزه هاي القایی

   .از بین می رود

آمریکا موید این  راکی هاي کوه حفرات در

 داده رخ کیلومتر 3.6 قعم سیال در 

 استمرار تزریق سیال با مجوز قبلی و به طور کنترل شده و ثبت داده براي مدت طوالنی، ارتباط

 بررسی. )1968، همکاران و هیلی(با وقوع جندین زمینلرزه به خوبی نشان می دهد 

همجنان تا مدتها ادامه  خیزي لرزه دهدکه با خاتمه تزریق سیال، 

 کیلومتري  12 در و ،)2004سی بر و همکاران، 

  .)1997؛ زوباك و هاریس، 

 انتشار دهنده نشان که ارائه دادند 

همزمان تائیدي دیگربر  استخراج و 

) 2000(و تاداکورا و همکاران) 2007

 لرزه به مهاجرت نرخ. تزریق سیال را شناسایی کردند
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استفاده با توان می ترتیب این به .کولن نامیده می شود - موهر شکست

تمام در یکنواخت مایع فشار که آنجا از. درك نمودشکست را  تاثیر استرس بر

قرارمی گیرد ثیرتا تحت  سیال فشار اندازه همانبه  استرس هر رو

 

می باشد درسیال فشارگی انتقال چگوناي از  اندازه  ، ولیس -بیوت 

مطابق ). 2000ونگ، (باشد   نیم واحد از کمتر تواند می سنگ

استرس افزایش، بزرگترین افزایش، استرس واگرائی اول، مورد دو در .طریق امکان پذیر است

با افزایش سوم، حالت در .شکست رخ دهدکه  شود قطع مور دایره

نرمال تنش وکاهش برشی هاي تنش حفظ به است معادل کند این

وسط ،یاصل استرس σ1 بزرگترین افزایش: چپ سمت: مور دایره  شکست 

p موثررا کاهش می دهد تنش که.  

 می تخراجاس و عالوه بر آن، فرآیندهاي  طبیعی و مهندسی ناشی از تزریق مایع

به هاي مهندسی روي نمونه به عنوان مثال .ببرند و بنابراین باعث رخداد زلزله شوند

لرزه هاي القایی و زمین مایع فشار در طبیعی،تغییرات فرآیندهاي براي. 

از بین می رود هیدرولوژیکی فرآیندهاي در محدودیت شناسایی آنها احتماال

حفرات در آب فشار در افزایش بشر دخالت هاي ناشی از لرزه زمین

 تزریق به پاسخ در ظاهرا ، M 5.5 زلزله یک شواهد نشان داده است که 

استمرار تزریق سیال با مجوز قبلی و به طور کنترل شده و ثبت داده براي مدت طوالنی، ارتباط

با وقوع جندین زمینلرزه به خوبی نشان می دهد  خیزي لرزه 

دهدکه با خاتمه تزریق سیال،  می لرزه نشان زمین وعوق و تزریقی

سی بر و همکاران، ( اوهایو در دریاچه ایري ساحل امتداد در سیال تزریق

؛ زوباك و هاریس، 2004بورن هاف و همکاران ، ( است داده رخ آلمان

 خیزي لرزه مهاجرت گزارشی از) 2006( همکاران شاپیرو

 سیال کنترل تزریق. مورد مطالعه می باشد در طول گسل منطقه

2007(عالوه برآن، تالوانی  .نفذي می باشدم فشار افزایش با

تزریق سیال را شناسایی کردند از پس گسلی دیگر طول در مهاجرتی مشابه براي لرزه خیزي

  .کند می گسل را فراهم منطقه در هیدرولیک در نفوذ
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شکست معیار 1 معادله

تاثیر استرس بر) 1925

رو این از و تنش تانسور

 (2) 

بیوت  ضریب  αکه در آن 

سنگ براي اما سست است،

طریق امکان پذیر است

دایره تا کاهش می یابد

کند این می حرکت چپ

 ایجاد براي راه سه 1شکل 

p مایع فشار افزایش: راست

 

عالوه بر آن، فرآیندهاي  طبیعی و مهندسی ناشی از تزریق مایع

ببرند و بنابراین باعث رخداد زلزله شوند

. می توان تمرکز نمود

شناسایی آنها احتماال با. است

زمین مطالعه

شواهد نشان داده است که . امر است

استمرار تزریق سیال با مجوز قبلی و به طور کنترل شده و ثبت داده براي مدت طوالنی، ارتباط). 1966ایوانز، ( است

 و تزریق جالبی را بین

تزریقی تاریخچه سیال

  .یافته است

تزریق به منسوب زلزله

آلمان در KTB گمانه عمق

شاپیرو تحقیقی جالب، در 

در طول گسل منطقه منفذيفشار

با افزایش لرزه خیزي

مهاجرتی مشابه براي لرزه خیزي

در نفوذ محدودیت خیزي،
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 حدي به منفذي فشار ،حالت این در.است دراثر تزریق سیال باال منفذي فشار از ناشی سنگ شکست از دیگر اي نمونه 

 گرمایی زمین هاي درزمینه سنگ نفوذپذیري افزایش از ناشی عمدتا و دهد می رخ کششی شکست که می یابد افزایش

 زمین تواند می و دهد می افزایش را فشار،  تزریق درك اینکه چگونه موثر تنش مفهوم .است) 2007 همکاران، و مایر(

زوباك و ( گازمی باشد و نفت استخراج این موضوع، مستند هاي نمونه بهترین ..را آسان می کند نماید لرزه القایی ایجاد

بزرگی انحراف و  پرواالستیک شکل تغییر که میدهد نشان این مستندات). 1989؛ سگال و همکاران، 2002زینک، 

   .می یابد افزایشچگونه سیال اج استخر تنش ها دور از منطقه 

 ارتباط در لرزه زمین .لرزه شده است موارد باعث زمین از برخی در رسد می نظر به نیز آب سطحی با مخازن کردن پر 

. شود می نامیده لرزه خیزي القایی معموال رو این از فعال محدود نمی شود، مناطقبودن  تکتونیکی به تنها مخازن با

 استرس از کوچکتر بسیاراست که  مگاپاسکال 0.1 مخزن بارگذاري از ناشی هاي تنش که کند می ارهاش) 2002(گوپتا

 مخزن 14 ،2002 سال در .بندي شوند است به عنوان چکانش طبقه بهتر حوادث این که است رو این از واست  زلزله

 سد. باعث آسیب شدند کافی اندازه که به،)2002 گوپتا،( را تجربه کردند 5بیشتر از  بزرگی هایی با زلزله مختلفسد 

و جندین مثال دیگر از این  داشته است 6.2زلزله اي با بزرگی  آبگیري شروع از پس سال 5 زیمبابوه و زامبیا بین کاریبا

با بزرگی  ونچوان چین 2008 زلزله  محرك باعث یک عنوان بهسد  مخزن یک در  آبگیري اخیرا،. نمونه قابل ارائه است

M 7.9  رد شده است) 2009( چن توسط ادعا این چند ،هر )2009کر و استون، (شد.  

 زمین احتمالی هاي نمونه به می توان  لرزه ها، زمین واسطه هیدرولوژیکی  مهندسی حوادث از آمده دست به بینش با

 ممکن خیزي زهلر در فصلی شناسایی. فرآیندهاي هیدرولوژیکی طبیعی اشاره کرد توسط چکانشی ایجاد شده لرزه

 از استرس افزایش قالب در تواند می هم نفوذ این. باشد لرزه زمین در نفوذ هیدرولوژیکی یک دهنده نشان است

  .زیرزمینی است هاي آب تغذیه همراه فشارمنافذ که در تغییر با یا برف باشد و یا ،آب یسطح گذاريبار

را  خیزي لرزه مشخص فصلی ک مدوالسیونی ،)2007اران، بولینگر و همک(در ژاپن  خیزي لرزه فصلی تغییراتبررسی 

 هاي آب تغذیه را به خیزي لرزه فصلی تغییرات اندیگر .و ارائه دادشناسایی  برف سطح از بارگذاري تحال براي

منشاء زمان  موارد، این در ). 2003 ؛ سار و مانگا،2007و  2005کریستینسن و همکاران، ( اند داده نسبت زیرزمینی

کرفت و ( زلزله و میزان بارش بین ارتباط .منفذي است فشار تغییرات از خیزي لرزه و )شارژ(آبگیري  بین یرتاخ

 خیزي لرزه باعث تواند می ازشارژ ناشی فشارمنافذ تغییرات که ایده این از) 1992؛ روت و همکاران، 2006همکاران، 

خیزي را  لرزه پایین به رو مهاجرت یک سنگین باران مدعی اند که )1987(همکاران و کاستین .شود حمایت می کند

 آب فشار تغییرات توسط شده ایجاد  زلزله هاي چکانش متمایز اثر.است  منفذي فشار نفوذ از به دنبال دارد که ناشی

 براي الگو نوع این .دهد می افزایش را زمانو  مکان  فضایی مهاجرت منفذي فشار در موضعی افزایش از حفره ناشی

و   لرزه پس براياي  مشابه ایده عالوه برآن، ). 2005پاروتیدس و همکاران، ( شده است شناخته هاي طبیعی زلزلهج فو

  .)1977نور و بوکر، (است  شده ارائه  لرزه هاي متوالی پس برخی توصیف

 انجام ارتباطاتی چنین بررسی مقاالت از در بسیاري. باعث ایجاد زلزله هاي جدید می شود زلزله از هاي حاصل تنش

تنش هاي ) ب( ،)2007کینگ و همکاران، ( هم لرزه اي استاتیک استرس تغییرات) الف(نقش جمله از است، شده

فرید، ( تنش ها  پسالرزه اي آرامش) ج( و ،) )2007هیل و پریحجین، ( اي لرزه امواج عبور با دینامیکی تولید شده

 براي. کرد خواهند تغییر منفذي با فشار لرزه ها توام با زمین حجمی استرین هاي متوسط، و نزدیک میدان در).2005

تغییر  استرس تغییر متوسط با� فشار درمقیاس هاي ،)نشده شرایط زهکشی( سیال جریان از قبل کوتاه، زمان مدت

 ).2002 کوکو و رایس،(می کند

 در لرزه زمین چکانش. است ناچیز استرس ازتغییرات ناشیپرواالستیک  فشار وتغییرات سیال جریان میدان دور، در

 در لندرز M 7.3 اززلزله دورتر کیلومتر 1250 خیزي لرزه از عبارتند مثالها. پویا است تسلط تنش تحت دور میدان

میازاوا و ( 2003توکاچی زلزله  M8.1 دورتر از زلزله با بزرگی کیلومتر 1400). 1993 همکاران، و هیل( 1992 سال

 راه از چکانش). 2005وست و همکاران، ( 2004 سال در سوماترا M8.0 اززلزله دورتر کیلومتر 11000 ؛)2005موري، 
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رخ ) فاصله را دارند این در دامنه بیشترین سطحی که امواج معموال ( اي لرزه امواج عبور با همزمان اوقات گاهی دور

  ).2008 همکاران، و والسکو( در چکانش پدیدار می شوندو الو  دوموج ریلی هر .می دهد

 این با). 2008 همکاران، و والسکو(باشد  ساختی زمین محیط از جا مستقل همه در است ممکن یچکانش دینامیک

باال  منافذ فشار اغلب آن در که گرمایی زمین هاي سیستم با مناطق در دور چکانش  میدان رسد می نظر به وجود

 مکانیسم. کند  بازي را دور راه از تحریک در مهمی نقش تواند می اتمایع فراوان تر است که) همیشه نه اما(هستند 

لرزه ها می توان استناد  زمین به چکانش آتشفشان فشان و آب زیرزمینی، هاي آب سطح پاسخ توضیح بحث براي مورد

 نشت توسط نرمال گسل هاي در شکست سادگی به خود از نتیجه مشاهدات) 2005( همکاران و مقابل،وست در.کرد

 پس ایجاد در نقشی گونه هر اینکه آیا مایعات شناسایی.دهندمی اي را توضیح  لرزه امواج توسط ایجاد شده برشی هاي

   .نیست دسترس در فشارمنافذ گیري اندازه چون است ،دشوار دارند را چکانش میدان دور یا و هاي متوالی، لرزه ها، لرزه

 نتیجه گیري

 از بیشها حفره آب فشار اگر.تغییرات فشار منفذي می تواند بر لرزه خیزي تاثیر بگذارد در این مقاله دیدیم که چگونه 

 باال پذیري نفوذ .می یابد افزایش نفوذپذیري و دهد می رخ زلزله است، پایین بسیار پذیري نفوذ شود چون بزرگ حد

 زمانی وظرفیت متوسط پذیري نفوذ ینب توازن نتیجه، یک عنوان به. می شود زیرزمینی هاي آب جریان باعث باال آمدن

 زیرا است چالش یک بدست آمد که) 2008(توسط روجستاکزر و همکاران  پوسته به شده مایعات وارد نقل و حمل

 هاي جریان آب و پذیري نفوذ بر موثر فرآیندهاي در درگیر زمانی هاي ومقیاس فضا از اي گسترده شامل طیف

 ایده، این موید تجربی شواهد دیگر. پوسته است نفوذپذیري میانگین با سازگار لحداق فرضیه این.زیرزمینی می باشد

 از ناشی مدت باالي کوتاه دماي و)  2004میکلیت و کوکس، ( باال پذیري نفوذ جریان با مسیرهاي معدنی، ذخایر شامل

  )2005کاماکو و همکاران، ( است عمیق پوسته گذرا در جریان

ها   لرزه زمین اتفاق به قریب اکثریت که می کند یادآوري ما چکانش به و قایی هیدرولوژیکیال زلزله شناسایی در مشکل

 با این حال زلزله هاي. ندارد تسلط زلزله بر وقوع زمین سطح در هیدرولوژیکی تغییرات.باشند می تکتونیکی اصل در

 خواص به بردن پی در را آنها.هیدرولوژیکی مفیدتر است زلزله هاي تکتونیکی وفرآیندهاي دو هر از  چکانش

   .داد قرار استفاده مورد توان خواص می در تغییرات و جریان، زیرسطحی، منفذي فشار و اندازه گیري هیدرولوژیکی
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