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افقیبیشینۀتنشجهتگیریاندازه.2-2
(1959بات،)باتو(1951واالس،)واالستوسطتنشمیدانیکدردلخواهگیریجهتباگسلیکرویبرلغزشاولیهاصول

اتفاقیشینهبآمدهدستبهبرشیتنشامتداددرگسلصفحۀهررویبرلغزشکهدادپیشنهادهمچنینبات.شدنویسیفرمول
Rوسطمتتنشنسبیبزرگایوتنشمیداندرگسلصفحۀجهتبهبرشیتنشجهتکهدادنشانو(باتمعیار)افتدمی

راستاهایتعیینبرایتواندمیاومعادالتکهدادپیشنهادبات.نیستوابستهاصلیتنشهایواقعیبزرگاهایبهولیداردبستگی
تمامتوسطشدهدادهنشانحرکتکهرافرضاین(1974برونیر،وکری)برونیروکری.گیردقراراستفادهموردRوتنش

آنجلیه،)مولفینازتعدادیتوسطآنهاتحلیل.کردنداضافهاستشدهایجادمنفردمشترکتانسوریکتوسط(striae)شیارها
دیگرهایمحدودیتبدونگسلصفحۀهایگیریاندازهوارون سازی.یافتبسطوشددادهتوسعه(1984مایکل،)و(1979

کنیکهایتازمتفاوتیگسترۀباالدراشارهموردمقاالت.استخطیغیرشدتبهفرایندیباتمعیاروتنشبودنهمگنازغیر
خطی.دکننمیاضافهخودروشدرمسالهکردنخطیبرایرافرضیاتیبرخیونمودنداستفادهتنشوارون سازیبرایراعددی
تمام.(1984،مایکل)گردیدانجامهستندمشابهضعیفگسلهایتمامرویبربرشیتنشبزرگاهایکهفرضاینبامسالهکردن

یسازوارونروش.دهنددستبهمتفاوتخطایهایبرآوردباخصوصاًرامختلفینتایجمی توانندمختلفرهیافتهایاین
(misfit)انطباقعدمهایاندازه گیریباایزاویهانحرافدررانوینیرویکرد(1984فورتیث،وگفارت)ایشبکهجستجوی

صفحۀردشدهمشاهدهلغزشجهتوشدهزدهتخمینبرشیتنشبینزاویهعنوانبهمعموالًانطباقعدمزاویۀقبالً.کردمعرفی
درنهکندمیبررسیلغزشجهتدرراخطاهاتنهاضمنیطوربهکاراینکهدادندنشانفورتیثوگفارت.شدمیتعریفگسل
یاخانوادهوشدهمشاهدهلغزشجهتبینکمینهچرخشزاویۀعنوانبهراانطباقعدمزاویۀعوضدرآنها.صفحهگیریجهت

هایروشازهکنهادندبناراروشیفورتیثوگفارتروشمبنایبراسلونگاولوند.کردندتعریفقبولقابلگسلهندسه هایاز
.(1999اسلونگا،ولوند)نموداستفادهگسلیصفحۀتشخیصدرآورانه اینو
بربرشیتنشجهتمحاسبه .شده اندداشتهنگاهواحدطولبابردارهاتمامتنش هابزرگایبودنناشناختهدلیلبهروشایندر

رویشیبرتنش.می گیردانجاماصلیسیستمدرشده،مشاهدهلغزشجهتوبرشیتنشجهتبینزاویههمراهبهصفحه،روی
:شودمینوشتهزیرصورتبهنرمالمشخصۀباصفحهیک

(2)

می شودمالحظه.استوصورتبهمیانهاصلیتنشنسبیاندازه،Rهستند،کمینهوبیشینهاصلیتنش هایبزرگایواینجادر
تنشجهتینبزاویه.استمحاسبهقابلصفحهبربیشینهبرشیتنشجهتنیستندمعلوماصلیتنش هایبزرگایچهاگرکه

:دباشمیمحاسبهقابلزیرشکلبهتطابقعدمزاویۀعنوانبهگسلصفحهداخلدرشدهمشاهدهلغزشجهتوبرشی

(3)

اسلونگا،ولوند)می شوندمحاسبهاصلیتنشراستاهایومحاسبهنتایجسازیوارونفرایندخاللدرزاویهاینکردنکمینهبا
1999).

الحظهمشکلدرکهطوریبه.استمشاهدهقابلهالرزهزمینکانونیسازوکاراساسبرکرنشآهنگمطالعۀنتایج2شکلدر
کرنشآهنگتانسورفشارشیمحورجهتدهندۀنشانکهبردارهایی1شکلدرشدهمشخصهایخوشهوزنیمرکزدرشودمی
صورتریگیمیانگیننوعینتایجازوشدهانجامهالرزهزمینکلیۀبرایشدهانجاممحاسبات.استشدهدادهنمایشباشدمی

کرنشگآهنبردارجهتحاصله،شکلتغییرنتیجهدروشدهآزادانرژیباهالرزهزمینبزرگایرابطۀبهتوجهبا.استگرفته
.استوابستهخوشههردرایلرزهرخدادهایبزرگترینبهبیشترشدهمشاهده

جهت های کوتاه شدگی در خوشه های مختلف لرزه ای-2شکل 

زاآمدهدستبهراستاهایهمینطوروهالرزهزمینکانونیسازوکارهایسازیوارونازآمدهدستبهتنشراستاهای3شکلدر
سریعمحورراستایاینکهرودمیانتظاربهتوجهبا.(2018پوربیرانوند،)استشدهدادهنمایشبرشیامواججدایشسریعمحور

منطقۀدرتنشتوزیعوضعیتتواندمیشکلاینباشد،همسوافقیبیشینۀتنشجهتراستایباپوستهدربرشیامواججدایش
.دهدنشانرامطالعهمورد

دراهدهمشقابلتغییراتشدتبهتغییراتایناما.شودمیدیدهمنطقهدرتنشاصلیراستاهایدرتوجهیقابلتغییرات
بهاثری3شکلدرنیز2شکلدرشدهمشاهدهشکلVالگویازگذشتهآناز.نیستکرنشآهنگاصلیمحورهایراستای

شکستگیعتایتکتونیکیهایتنش.کردجستجوکرنشوتنشهایکمیتماهیتدربایدراتفاوتایندلیل.نمی خوردچشم
نیروهایازخودنوبۀبهحرکاتاینکهگیرندمینشاتتکتونیکیصفحاتحرکتازبلکهنیستندموجودپیشازگسلهایوها

بیانگرکرنشهکحالیدر.باشندمیمتاثرباالییگوشتۀدرهمرفتیحرکاتازنهایتدرواصلیصفحاتبینعظیمتکتونیکی
پیشزاضعیفصفحاتوهاشکستگیوجودصورتدرکهاستطبیعی.تنشهاستایناعمالازناشیدگرشکلیچگونگی
.دهدمیرخهاشکستگیاینراستایدرشکلیدگرموجود،

آن،شناسینزمیساختارهایبینکرنشوتنشتوزیعچگونگیوایرانمختلفمناطقبهتکتونیکینیروهایاعمالنحوه
درکرنشآهنگوتنشاصلیراستاهایحاضرمطالعهدر.استشدهراستالغزوراندگیمختلفحرکتهایایجادموجب

حدودازمطالعه،اینانجامبرای.استگرفتهقراربررسیموردمنطقه،ژئودینامیکمطالعۀهدفبامرکزیالبرزمحدوده
.استشدهاستفادهایلرزهخوشه13قالبدرمنطقه،دردادهرخلرزه هایزمینبرایشدهحلکانونیکاروساز200

پوشیچشمابوکلیطوربهتغییراتاین.دهندمینشانرازیادیتغییراتالبرزدرکرنشآهنگتانسوراصلیراستاهای
رچهاگکهحالیستدراین.دهدمینشانراخوبیمطابقتمنطقهدرگسلهامتقاطعوشکلVکلیروندبااستثتاچنداز

راستاهایتغییراتازکمترتغییراتاینامادهند،مینشانراتوجهیقابلتغییراتالبرزمنطقۀدرنیزتنشراستاهای
صورتمشاهداتتفسیرمورددر.دهدنمینشانمنطقهگسلهایشکلVروندبامشابهتیضمناً وبودهکرنشآهنگ
هالرزهزمینکانونیسازوکارهایمطالعۀازآمدهدستبهکرنشآهنگمحورهایکهکرداشارهنکتهاینبهبایدگرفته
پیشازگسلهایراستایدرشکلتغییراینکهاستطبیعی.هستندمطالعهموردگسترۀدرشکلتغییرچگونگیبیانگر

درموجودپیشازهایگسلبهارتباطیلزوماًشدهاعمالافقیبیشینۀتنشراستایدیگرسویاز.افتدمیاتفاقموجود
افرازۀپدیدمطالعۀبهتوانمیمنطقهدرراستادواینمقایسۀاز.نمایدنمیتبعیتشدهیادروندازلذانداردمنطقه

بهلیدگرشکباشندهمبرمطابقکرتشآهنگوتنشراستاهایکهمناطقیدرکهمعنیاینبه.پرداختدگرشکلی
.هددمیرخشکلیدگرافرازپدیدۀباشدنداشتهوجودهماهنگیاینکهمناطقیدروافتدمیاتفاقمحورهمصورت

داردادامهآنالیتفعنیزاکنونوبودهفعالپیوستهوجواننسبتاتکتونیکیکالبرزساختزمینلرزهایالتتکتونیک
افتهیافزایشجنوببسویکوهزایی هاشدتبرعکسونداردجنوبیمرزشناسی،زمیننظرازو(2006،همکارانوریتز)

برایراایطشرکهاستفازاینوشدهریختهپلیستوسنآمدگیباالفازیکدرالبرزکنونیریختاساسوپایه.است
،جنوبیالبرزبرایکهاستایگونهبهالبرزدرساختاریهایتفاوتهمچنین،.استآوردهفراهمروراندگی هاایجاد

.استجنوببسویغالباگسلهاشیبشمالیالبرزدروبودهشمالبسویعمدتاهاروراندگی
استسالدرمیلیمتر5حدوددرمرکزیالبرزمحدودهشکلتغییرکهداشتبیانتوانمیپیشین،مطالعهنتایجپایهبر

فعالیتباهمسونیزالبرزدرونیشکلتغییر.می دهدرویجنوبیخزرمنطقهنیزواوراسیاومرکزیایرانبلوکبینکه
(2007همکاران،ونظریمثال)شودمیظاهرچپگردراستالغزوراندگیسازوکارهای

تنشصلیابرداردوازحاصلزمینایرانپهنهبرحاکمتکتونیکینیروهایکهداشتبیانتوانمیکلیبطورحال،هردر
وزیعتچگونگیوایرانساختاریهایپهنهبهمذکورنیروهایاعمالنحوه.استهندصفحهوعربیصفحهسویازوارده

اعمالچگونگیحاضرمطالعهدر.استشدهراستالغزیوراندگیحرکتهایایجادموجبساختاریبلوکهایبینکرنش
موردمنطقه،ژئودینامیکمطالعهبررسیهدفبامرکزیالبرزمحدودهدرشدگیکوتاههایجهتوتنشبردارهای

.استگرفتهقراربررسی
خوشه13قالبدرمنطقه،دردادهرخهایزلزلهبرایشدهحلکانونیکاروساز200حدودازمطالعه،اینانجامبرای
.(1شکل)استشدهاستفادهایلرزه
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موقعیت خوشه های لرزه ای در نظر گرفته شده در این مطالعه همراه با نمایش رومرکز -1شکل 
و گسلهای منطقهزمین لرزه های درون آنها
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شدگیکوتاههایجهتگیریاندازه.2-1
ستیکیاالغیرهایپدیدهو(هالرزهزمینمانند)االستیکیهایپدیدهازناشیتواندمیپهنهیکدرشدهآزادکرنش

تنهایبیهایکرنشتئوریازاستفادهباتوانمیراپوستهموادرفتارحال،هردر.باشددوهریاو(ایلرزهغیر)
تقیممسهایروشگروهدوبهکهدارندوجودپوستهکرنشگیریاندازهبرایمتعددیهایروش.نمودتفسیرکوچک

تعیینیستمسنظیرابزارهاییکمکبهتوانمیکرنشگیریاندازهمستقیمهایروش.شوندمیتقسیممستقیمغیرو
.دادانجام(GPS)جهانیموقعیت

مستقیمرغیهایروشنوعازمعینهندسهبااجسامشکلتغییروزمینسطحشواهدازاستفادهباکرنشگیریاندازه
ایلرزهروشاست،برخوردارباالییاهمیتازایصفحهمیانمناطقمطالعهدرکههاروشاینانواعازیکی.است
.ندکمیایفااالستیککرنشسازیآزادوانباشتگیدرایعمدهنقشمناطق،ایندرزالرزههایچشمهوجود.است

درویافتهتجمعپوستههایسنگازمعینیحجمدرکرنشسال،هزارانوهاصدها،دهطیکهصورتاینبه
.شودیمآزادیافتهتجمعکرنشاینکوتاهزمانیکطیدرویکبارهبهرودفراترهاسنگاینتحملازکهشرایطی
تانسورمجموعبالرزه،زمینتعدادیوقوعازناشیvزایلرزهحجمدرونمتقارنکرنشکهدادنشان(1974)کاسترو

:کهطوریبهاستمتناسبانددادهرخحجمایندرTمدتدرکههالرزهزمینآنتمامیگشتاورهای
(1)

MijمتقارنگشتاورتانسورMijآندرکه = M0 (ni dj + nj di)استهالرزهزمین.nوگسلصفحهبرعمودبردار
dاستگسلصفحهرویلغزشبردار.
دگرازبخشیکهاستایلرزهشکلیدگرازایجنبهبیانگرشده،آزادکرنشتانسورهایمولفهازیکهرحال،هردر

دادهنمایشبردارهاییصورتبهشده،گرفتهصورتتحلیلبهمربوطنتایج2شکلدر.دهدمیتشکیلراپوستهشکلی
.نمایندمیبیانایلرزهمختلفهایخوشهدرراشدگیکوتاههایجهتکهاندشده
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