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   چکیده

در چهار ایستگاه لرزه   2004هایی که از سال براساس زلزلهدر این مطالعه، لرزه زمینساخت و لرزه خیزي استان یزد 

عالوه بر آن با تدوین الگوریتم هاي مناسب، . نگاري کوتاه دوره این استان ثبت شده است، مورد بررسی قرار می گیرد

تگاه، فاز پیکري قرائت گردید که با ترسیم منحنی هاي زمان عبور فازهاي قرائت شده در هر ایس 1164زمان رسید 

متوسط سرعت موج تراکمی و برشی در پوسته باالئی به ترتیب . سرعت امواج پیکري محاسبه شده است

Vpg=6.25km/s  وVsg=3.67km/s متوسط سرعت موج تراکمی و برشی در مرز مشترك . محاسبه شده است

اساس کاتالوگ هاي  بر. بدست آمده است Vsn=4.76 km/sو Vpn=8.07km/s) ناپیوستگی موهو( پوسته و گوشته 

که   در این استان گزارش شده است ریشتر 3با بزرگی بیش از  زمین لرزه 590موجود در یکصد سال گذشته  بیش از 

  . اکثر آنها در محدوه شرق و جنوب شرق استان به وقوع پیوسته اند

  

  .یزد  لرزه خیزي، پوسته، شبکه لرزه نگاري :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
This study, Local events of Yazd region has been recorded with four seismic stations of Yazd 
network  since  2004.  In  this  study  seismicity  of  Yazd  province  have  investigated  based  on 
seismological bulletins since 1900. Moreover, crustal velocity structure is determined based on 
travel time curves of nearly 268 local earthquakes were recorded in Yazd seismic network. Our 
results  showed  that  the  average  velocities  are  as  follow:    Vpg  =6.25km/s,  Vsg  =3.67km/s, 
Vpn=8.07km/s  and  Vsn=4.76  km/s.  This  study  shows  that  268  earthquakes  are  happened  with 
magnitude greater than 3 during past four years and nearly 590 earthquakes have occurred last 
century within Yazd province.  
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  مقدمه    1

ها براساس مدل نسبتا درست  تعیین محل وقوع زلزلهشناخت وضعیت چشمه هاي لرزه زا ، یکی از عوامل مهم براي 

تعیین سرعت امواج در پوسته می تواند موقعیت کانون هاي . پوسته زمین می باشدسرعت انتشار موج در محیط پوسته 

مرکزي فالت بخشدر استان یزد موقعیت با توجه به . د زمان هاي رسید اصالح کندزلزله را حتی بعد از بازخوانی مجد
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، استان هابر اساس آخرین گزارش. ایران ، ضروري به نظر می رسد که لرزه خیزي این منطقه مورد بازنگري قرار گیرد

درجه طول  78/57- 8/52عرض شمالی و  درجه 1/35 -  6/29در محدوده کیلومتر مربع  128811با مساحت  دیز

شرق به استانهاي خراسان رضوي و خراسان سمنان، از  از شمال به استاناستان یزد  .شرقی در ایران مرکزي قرار دارد

ه هاى گوناگونى بژوهشپ  .شود محدود میو فارس اصقهان  هاي ز مغرب به استانکرمان و ا جنوب به استانجنوبی، از  

در ایران و نواحى پیرامون آن صورت گرفته است براساس سطح داده ها و پوسته گذشته بر روى  چند سالویژه در 

هاى در بررسی. هاى گوناگونى در راستاى تحلیلى سرچشمه هاى لرزه زا  ارائه شده استهاى ساختارى دیدگاهشناخت

در جهت شناخت جدیدتر بر اساس داده هاى تاریخى و باستانى، دستگاهى و زمین شناختى سعى شده است تحلیلى 

  . نخواهد بودنهائی تر پیشنهاد شود اگر چه هرگز تحلیلى افزون

 

  روش تحقیق    2

ایران مرکزي به دلیل تحوالت ساختمانی گوناگونی که پشت سر گذاشته است ساختمان زمین شناسی بسیار پیچیده 

ه پهنه لوت، طبس و یزد قابل تقسیم این ناحیه بوسیله سیستم هاي گسلی راستالغز راستگرد دست کم به س. اي دارد

کلمرد و در ادامه آن هورست  -را می توان بر سیستم گسلی کالشانه  مرز میان دو قطعه طبس و یزد). 1شکل (است

حد غربی پهنه یزد بر سیستم گسلی دهشیر منطبق است و گسل مذکور در این محدوده جدا . کوه بنان منطبق دانست

در ایران نیز مانند سایر کمربندهاي کوهزایی فعال .سیرجان از ایران مرکزي است -ندجکننده پهنه زمین ساختی سن

جها ن جوانترین چین خوردگی ها یا ساخت هاي فرایشی، نهشت هاي کواترنر زیرین را درگیر نموده و نمایان ساخته 

ي فرایشی است و از این رو بخش سازند هزار دره در ایران مرکزي نماینده جوانترین چین خوردگی ها یا ساخت ها. اند

وضعیت لرزه خیزي گستره یزد را )  1(شکل ). 1358و 1367پدرامی،  ( باالیی آْن متعلق به کواترنري زیرین است

خطوط گسلی . گستره استان یزد با خط مشکی تیره از استانهاي همجوار تفکیک شده است) 1(در شکل. نشان می دهد

بررسی نقشه لرزه خیزي هشتادوپنج سال اخیر . غالب آنها در شکل مشخص شده است با رنگ قرمز همراه با سازوکار

عالوه بر . و طبس فعالترین مناطق استان می باشند)  انتهاي گسل کوهبنان( نشان می دهد که منطقه عمومی بهاباد 

الحظه فعالیت لرزه اي می آن رویدادهاي لرزه اي منطقه غرب یزد در ادامه گسل دهشیر از مناطق با توانمندي قابل م

  . باشد

 

 

 

 

 

 

  .سال گذشته 85لرزه خیزي منطقه یزد در  ):1(شکل
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زمان رسید فازهاي چهارگانه فوق براي زمینلرزه هاي مختلف ) 2000اودیاس، (هندسه مسیر موج در پوسته با توجه به 

چهار ایستگاه لرزه نگاري مورد . قته استکه در ایستگاههاي لرزه نگاري شبکه یزد ثبت شده اند، مورد استفاده قرار گر

مشخصات و مختصات .  مهریز، سدرآباد، بافق و چکچکنظر که تقریبا در مرکز استان یزد واقع شده اند عبارتند از 

بنابراین ابتدا با قرائت زمان رسید فازها در شبکه لرزه نگاري . ارائه شده است) 1(جغرافیائی این ایستگاهها در جدول 

نحنی هاي زمان عبور براي این فازها در منطقه رسم و سرعت این امواج به ترتیب براي ایستگاه هاي مهریز، یزد، م

 . سدرآباد، بافق و چکچک به دست آمد

  

.مشخصات ایستگاههاي شبکه لرزه نگاري یزد  ):1(جدول   

Name 
  Station 

Code  Latitude N  
Longitude 

E   

Mehriz MEH 31.3902 54.613 

Sadrabad SAD 31.9136 53.686 

Bafgh BAF 31.5902 55.567 

Chekchek CHK 32.2442 54.407 

 

نتایج محاسبه سرعت انتشار فازهاي لرزه اي تراکمی و برشی در گستره مهریز، بافق، سدرآباد و چکچک در استان یزد 

 Vpg=6.25km/sباالئی به ترتیب  متوسط سرعت موج تراکمی و برشی در پوستهنشان می دهد که ) 2(مطابق جدول

( است در حالیکه متوسط سرعت موج تراکمی و برشی در مرز مشترك پوسته و گوشته  Vsg=3.67km/sو 

  .بدست آمده است Vsn=4.76 km/sو Vpn=8.07km/s) ناپیوستگی موهو

Travel time curves of Sadrabad station
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Travel time curves of Mehriz station

0

50

100

150

200

0 200 400 600 800 1000 1200

Distance(km)

T
im

e
(s

)

Pg Pn Sg Sn

 

  .بور فازهاي لرزه اي در ایستگاه مهریزمنحنی زمان ع: 4شکل  .منحنی زمان عبور فازهاي لرزه اي در ایستگاه سدرآباد: 5شکل

Travel time curves of Chekchek station
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Travel time curves of Bafgh station
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  .منحنی زمان عبور فازهاي لرزه اي در ایستگاه بافق: 6شکل  .منحنی زمان عبور فازهاي لرزه اي در ایستگاه چکچک :7شکل

اودیاس، (شده است  معرفی) 1(که به صورت رابطه   Pnو   Pgبراي محاسبه عمق ناپیوستگی موهو  از هندسه مسیر انتشار فازهاي لرزه اي 

  :، استفاده نموده ایم)2000

)1( 
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eqMoho Hh  

مطابق ستونهاي سوم و   Pnو   Pgبه ترتیب سرعت هاي محاسبه شده براي فازهاي لرزه اي 2و  1)  1(در رابطه 

به ترتیب بیانگر متوسط عمق زمینلرزه ها و مقدار عرض از مبدا   و  eqHپارامترهاي . می باشند) 2(چهارم جدول 

مقدار عرض از مبدا نیز . کیلومتر منظور شده است 15در این مطالعه متوسط عمق زمینلرزه ها . خط برازش هستند

Apn  بنابراین با توجه به مطالب فوق ، مقدار عمق مرز ناپیوستگی . استاستخراج شده ) 2(از ستون دوم جدول

براي ایستگاه سدرآباد به دلیل .  ارائه شده است) 2(موهو براي ایستگاههاي شبکه یزد محاسبه و در ستون آخر جدول 

  . ، تعیین عمق ناپیوستگی مرز موهو میسر نمی باشد  Pgعدم محاسبه سرعت فاز لرزه اي 

 

  .سرعت انتشار موج هاي لرزه اي و عمق ناپیوستگی موهو در گستره  شبکه لرزه نگاري یزد  ):2(جدول      

Station     Apn(Sec)  B =1/Vpn Vpg (km/s) Vpn (km/s) Vsg (km/s) Vsn (km/s) Depth (Km) 

MEH 6.240 0.123 6.25 8.13 3.7 4.9 38 

SAD 6.156 0.124 * 8.03 * 4.78 * 
BAF 4.888 0.125 6.26 8.02 3.63 4.69 32 

CHK 5.830 0.123 6.24 8.11 3.67 4.66 36 

   

  گیري نتیجه    3

بررسی نتایج محاسبه شده براي عمق ناپیوستگی موهو بیانگر آن است که ضخامت پوسته در گستره استان یزد نمی 

مطالعه در پهنه ایران مرکزي قرار گرفته این موضوع با توجه به اینکه منطقه مورد . کیلومتر باشد 40تواند بیشتر از 

  .است قابل توجیه است که با نتایج سایر روشهاي ژئوفیزیکی و زمین شناسی گذشته همخوانی دارد
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