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 عبختبر ِیتٛعفز، ٔٙحٙی پبؽٙذٌی، عزعت ٌزٜٚ، أٛاج عغحی، سٖٚ ساٌزط: َا کلید ياشٌ

 چکیده
خٟت ٔغبِعٝ عبختبر ِیتٛعفز  2013تب  2010ی ٞب عبَدر عَٛ  (INSN)ایغتٍبٜ ثب٘ذ پٟٗ ؽجىٝ ّٔی ِزسٜ ٍ٘بری ایزاٖ  10اس دادٜ ٞبی 

)سٖٚ( ساٌزط اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. ٘مؾٝ ٞبی ِزسٜ خیشی فالت ایزاٖ حبوی اس آٖ اعت وٝ ثیؾتزیٗ ا٘زصی آساد ؽذٜ در فالت ایزاٖ، در سٖٚ  ٔٙغمٝ

ی تزاعتی در ایٗ ٔٙغمٝ در اثز حزوبت ٘غجی ٍٕٞزا ثیٗ دٚ ثّٛن عزثی ٚ اٚراعیب ٞب ٌغُی ساٌزط ٚ  خٛردٜافتذ. وٕزثٙذ چیٗ ساٌزط اتفبق ٔی

ٔزس عغحی ٔؾخقی ثزای وٕزثٙذ ٌغّی ٚ چیٗ خٛردٜ  ٌٛ٘ٝ چیٞؽذٜ وٝ ایٗ حزوبت اس دٚرٜ سٔیٗ ؽٙبعی وزتبعٝ ؽزٚع ؽذٜ اعت. تؾىیُ 

. ثزای ٔغبِعٝ ایٗ عبختبرٞب، ٔب عزعت ٌزٜٚ ٚ ثبؽذ یٔٔؾخـ ٕ٘ٛد ٚ عبختبر پٛعتٝ در ٔٙبعك ٔختّف ایٗ سٖٚ ٔتفبٚت  تٛاٖ یٕ٘ساٌزط 

ی  ٔؤِفٝی پبؽٙذٌی، ثب آ٘بِیش ٔذ ثٙیبدی ٞب یٔٙحٙ. ٓیا دادٜی ٔختّف را ٔٛرد ثزرعی لزار ٞب ٍ٘بؽتحی ٘بحیٝ ای ی پبؽٙذٌی أٛاج عغٞب یٔٙحٙ

ثب٘یٝ حبفُ ؽذٜ اعت. ثب ٔعىٛط عبسی  60تب  2( در پزیٛدٞبی CPS 3.30زْ افشار )٘ Surf98لبئٓ أٛاج رایّی ثب اعتفبدٜ اس وذ ثز٘بٔٝ ٘ٛیغی 

ویّٛٔتز ثذعت آٔذ. ٘تبیح ثذعت آٔذٜ، ٚخٛد عبختبر  60ی پبؽٙذٌی، ٔذَ ته ثعذی عبختبر عزعتی ٔٛج ثزؽی تب حذاوثز عٕك ٞب یٔٙحٙ

وبرسیٗ( ثٝ -، لیزGHIRٔیبٍ٘یٗ ضخبٔت پٛعتٝ اس عٕت غزة ساٌزط )ایغتٍبٜ  وٝ یعٛری ٔتفبٚت در سٖٚ ساٌزط را تبییذ ٕ٘ٛد. ثٝ تٛعفزیِ

ویّٛٔتز،  40±3ثٝ تزتیت  SHGR ،GHIR  ٚNASNٞبی عیزخبٖ(، افشایؼ ٔیبثذ. عٕك ٔزس ٔٛٞٛ در سیز ایغتٍبٜ-عٕت ؽزق ساٌزط )سٖٚ عٙٙذج

ی ثزخٛرد ٚ تقبدْ دٚ ثّٛن عزثی ٚ ایزاٖ ٔزوشی در عَٛ  دٝی٘تویّٛٔتز ٔحبعجٝ ؽذٜ اعت. ایٗ افشایؼ ضخبٔت در  55±3ویّٛٔتز ٚ  3±41

 .ثبؽذ یٌٔغُ ٔعىٛط افّی ساٌزط 

 مقدمه
ای در تزیٗ ٚ خٙجبتزیٗ پٟٙٝ ٞبی ثزخٛرد لبرٜٞیٕبِیب ٚ یىی اس خٛاٖ-یی آِپوٜٛ سارا٘ذٌی ساٌزط، ثخؾی اس وٕزثٙذ -٘ٛار چیٗ خٛردٜ

ویّٛٔتز اس خٙٛة ؽزق تزویٝ تب ٌغُ ٔیٙبة در خٙٛة ایزاٖ أتذاد دارد.  1500، وٝ در حذٚد (Snyder and Barazangi, 1986)رٚی سٔیٗ اعت. 

ی ؽٕبِی ففحٝ عزثغتبٖ ٚ ثز رٚی پی عًٙ دٌزٌٛ٘ی پزوبٔجزیٗ لزار ٌزفتٝ اعت. اس دیذٌبٜ عبختٕب٘ی، ؽىُ ٌیزی آٖ ثب ٝ یحبؽ ساٌزط در

ی  ففحٝحزوت ٍٕٞزای ٔذاْٚ ففحٝ عزثغتبٖ در خٙٛة غزة ٚ ایزاٖ ٔزوشی در ؽٕبَ ؽزق، وٝ خٛد ٘بؽی اس حزوت ثٝ عٛی ؽزق ؽٕبَ ؽزق 

(. ساٌزط اس دیذٌبٜ سِشِٝ خیشی ثغیبر فعبَ 1( )ؽىُ ؽٕبرٜ 1995؛ ثزثزیبٖ 1994، ٔزتجظ اعت )عّٛی ثبؽذ یٔٚراعیب عزثغتبٖ ٘غجت ثٝ ا –آفزیمب 

ی  ٌغتزٜدر  ا٘ذ ذٜیرعدرفذ سٔیٗ ِزسٜ ٞبی ایزاٖ، وٝ تٛعظ ؽجىٝ ٞبی خٟب٘ی ثٝ ثجت  50. ثیؼ اس ثبؽذ یٔی ایزاٖ  ٔٙغمٝ ٗیشتزیخ سِشِٝٚ 

 (1998ایی ٚ ٕٞىبراٖ ساٌزط رٚی دادٜ اعت. )ٔیزس
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ویّٛٔتزی  15تب  8در  ٔعٕٛالًٞبی ثشري در ساٌزط ِزسٜوٝ سٔیٗ دٞذ یٔخیشی در ساٌزط اس ٘ٛع وٓ عٕك اعت ٚ ٔغبِعبت لجّی ٘ؾبٖ ِزسٜ

 .زدیٌ ی٘ؾئت ٔفٛلب٘ی پٛعتٝ سٔیٗ )سٖٚ ِزسٜ سا( 

 

 
 (Allen et al., 2004) ي ايراسیا: وقشٍ تًپًگرافی ي تغییر شکل حاصل از َمگرایی دي بلًک عربی 1شکل 

 

 ٗیتز ٟٔٓؽٙبعبیی عبختبر پٛعتٝ ٚ ِیتٛعفز ثٝ دِیُ فزاٞٓ ٕ٘ٛدٖ اعالعبت اِٚیٝ ثزای تحمیمبت صئٛفیشیىی ٚ سٔیٗ ؽٙبعی، یىی اس 

. ٔغبِعٝ ؽٛد یٔٔٛضٛعبت در سِشِٝ ؽٙبعی در چٙذ دٞٝ اخیز ثٛدٜ اعت. ایٗ ؽٙبعبیی ثٛعیّٝ دادٜ ٞبی ٔختّف سِشِٝ ٍ٘بری در عغح سٔیٗ ٔیغز 

ثب غٝ أٛاج عغحی ثٝ دالیُ سیبدی خبیٍبٜ ٚیضٜ ای در عّٓ سِشِٝ ؽٙبعی دار٘ذ. ثعضی اس ایٗ دالیُ عجبرتٙذ اس دأٙٝ سیبد أٛاج عغحی در ٔمبی

رٚیذاد ٚ  رٚ ٔزوشثٝ خقٛؿ سٔب٘ی وٝ فبفّٝ ثیٗ  ٞب ٍ٘بؽتأٛاج پیىزی ثز رٚی روٛرد ِزسٜ ای ثجت ؽذٜ، ؽٙبعبیی راحت ایٗ أٛاج ثز رٚی ِزسٜ 

 ٌیز٘ذٜ سیبد ثبؽذ؛ ٚ وبٞٙذٌی وٓ ایٗ أٛاج در ٔمبیغٝ ثب أٛاج حدٕی.

 مطالعات انجام شده قبلی
ی الیٝ ای، پبؽؼ دار٘ذ؛ ِذا در ایٗ ؽزایظ عزعت فبس ثب عزعت ٌزٜٚ ٔتفبٚت خٛاٞذ ٞب ظیٔح٘ٙذ ی ٘بٍٕٞٗ ٕٞبٞب ظیٔحأٛاج رایّی در 

ی وؾغبٖ سٔیٗ ثز حغت عٕك، ٞب ؽبخـی اثشاری ثزای تعییٗ دلیك تغییزات  ٔثبثٝ. إٞیت پبؽؼ ٔٛج ریّی ثٝ (Aki & Richards 1980)د ثٛ

ی پبؽٙذٌی أٛاج عغحی، اعالعبت ٔفیذی اس عبختبر پٛعتٝ ٚ ٌٛؽتٝ فٛلب٘ی ٞب یٙحٙٔی پبؽؼ ٔعغٛف عبختٝ اعت.  ٔحبعجٝتٛخٝ را ثٝ ٔغئّٝ 

أٛاج ریّی  ٍٕٞٗ زیغ. در ٔٛرد یه ٘یٓ فضبی ٍٕٞٗ، عزعت أٛاج رایّی ثٝ ثغبٔذ ثغتٍی ٘ذارد أب در یه عبختٕبٖ الیٝ ای ٚ عبسد یٔٔیغز 

. پبؽٙذٌی أٛاج عغحی )اِٚیٗ رعیذٞبی ٔزثٛط ثٝ ٔٛج عغحی ثب پزیٛد ثّٙذ( ثٝ راحتی لبثُ ؽٙبعبیی دٞٙذ یٔحبِت پبؽٙذٌی اس خٛد ٘ؾبٖ 

ی تزٗ ییپبی وٕتز در الیٝ ٞبی ثبالتز وٝ عزعت ٞب ٔٛجعَٛ  وٝ یحبِٚ در  وٙٙذ یٔٞغتٙذ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ عزعت أٛاج ثب عٕك افشایؼ پیذا 

ثٝ عزعت ٔٛج  عٕذتبً. پبؽٙذٌی أٛاج عغحی ؽٛد یٔٚ در ٘تیدٝ پبؽٙذٌی ایدبد  وٙٙذ یٔثب عزعت پبییٗ  دار٘ذ حزوت ٕ٘ٛدٜ ٚ تِٛیذ أٛاج رایّی

 . (Aki and Richards, 1980)ثزؽی ٚ عپظ ثٝ عزعت ٔٛج حدٕی ثغتٍی دارد. اِجتٝ ٚاثغتٍی وٛچىی ٘یش ثٝ چٍبِی ٔحیظ دارد 

ا٘دبْ ؽذ ٚ اِٚیٗ تخٕیٗ اس ضخبٔت پٛعتٝ  1984در عبَ  Dehghani  ٚMarkisٔحبعجٝ ضخبٔت پٛعتٝ ثزای ایزاٖ ثزای اِٚیٗ ثبر تٛعظ 

 ضخبٔت پٛعتٝ در لیز، ساٌزط ٔزوـشی، در  2003ٚ دیٍــزاٖ در عبَ   Hatzfeldثٛدٜ اعت.  1986در عبَ  Snyder   ٚBarazagiدر ساٌزط تٛعظ 
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ی پبؽٙذٌی ٞب یٔٙحٙی تبثع ٌیز٘ذٜ ٚ ٞب هیتىٙعٕك ٔٛٞٛ را ثب اعتفبدٜ اس  2008ویّٛٔتز تخٕیٗ سد. ٘قزآثبدی ٚ دیٍزاٖ در عبَ  46±2حذٚد 

رحیٕی ٚ دیٍزاٖ ثب اعتفبدٜ اس  1392در عبَ ؛ ٚ ویّٛٔتز ٔحبعجٝ ٕ٘ٛد 43را  GHIRأٛاج عغحی ٔحبعجٝ ٕ٘ٛد وٝ عٕك ٔٛٞٛ در ایغتٍبٜ 

 عغحی ثٝ ٔحبعجٝ عبختبر عزعتی فالت ایزاٖ پزداختٙذ.پبؽٙذٌی أٛاج 

 روش تحقیق
خٟت  (2013تب  2010ی ٞب عبَعبَ ) 3در عَٛ  (INSN)ایغتٍبٜ ثب٘ذ پٟٗ ؽجىٝ ّٔی ِزسٜ ٍ٘بری ایزاٖ  10در ایٗ ٔغبِعٝ، اس دادٜ ٞبی 

ٍ٘بری ٞبی ِزسٜعغحی اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. ٔٛلعیت ایغتٍبٜ ی پبؽٙذٌی أٛاجٞب یٔٙحٙٔغبِعٝ عبختبر ِیتٛعفز ٔٙغمٝ )سٖٚ( ساٌزط ثب اعتفبدٜ اس 

INSN  ُٕ٘بیؼ دادٜ ؽذٜ اعت.  2ٚ ٔٛرد اعتفبدٜ در ایٗ ٔمبِٝ تٛعظ ؽى 
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سٖٚ ساٌزط( لزار -در ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغبِعٝ )غزة ایزاٖ ٞب آٖوٝ رٚ ٔزوش  5/2ی سِشِٝ ٞبی ٔحّی ثب ثشرٌبی ثیؾتز اس ٞب ٔٛجوّیٝ ؽىُ 

ٚ اعتفبدٜ   ٔؤِفٝٔیبٖ ٞز عٝ  ٞب یعبسخٕع آٚری ؽذٜ ٚ ثعذ اس یه عزی تقحیحبت اِٚیٝ ؽبُٔ: تقحیحبت دعتٍبٞی، یىغزی یىغبٖ  ا٘ذ ٌزفتٝ

ای اعتفبدٜ             ٞبی فزوب٘غی ٔختّف ثذعت آٚردیٓ. اِجتٝ تٛخٝ ؽذ تب اس روٛردٞبی ِزسٜی پبؽٙذٌی در ثبسٜٞب یٔٙحٙفیّتزٞبی ٔٙبعت، س ا

ی ٔجتٙی ثز تجذیُ فٛریٝ ثزای ثذعت آٚردٖ عزعت ٌزٜٚ ٚ فبس                    ٞب رٚػدر ثیؾتز ؽٛد وٝ ٘غجت عیٍٙبَ ثٝ ٘ٛفٝ ثبالیی داؽتٝ ثبؽٙذ. 

 ؽٛد یٔوٝ ٔتٕزوش ثز یه ثغبٔذ ٔزوشی ثب ٔمبدیز ٔختّف اعت؛ ٚ فیّتز چٙذٌب٘ٝ ٘بٔیذٜ  وٙٙذ یٔفیّتز ٔیبٖ ٌذری اعتفبدٜ  أٛاج عغحی، اس

(Udias, 1999; Landisman et al., 1969) . پظ اس ثٝ دعت آٚردٖ ٔٙحٙی پبؽٙذٌی عزعت ٌزٜٚ ثب اعتفبدٜ اس رٚػ فیّتز ٕ٘ٛدٖ عیٍٙبَ، ٔذ افّی

ی ٔختّف را ٔٛرد ثزرعی                ٞب لبئٓ ٍ٘بؽت ٔؤِفٝی پبؽٙذٌی أٛاج عغحی ٞب یٔٙحٍٙبؽت اعتخزاج ٕ٘ٛدیٓ. عزعت ٌزٜٚ ٚ أٛاج رایّی اس ٘

وٝ در غبِت ٘زْ افشار   Surf98٘ٛیغی ی لبئٓ أٛاج رایّی ثب اعتفبدٜ اس وذ ثز٘بٔٝ ٔؤِفٝی پبؽٙذٌی، ثب آ٘بِیش ٔذ ثٙیبدی ٞب یٔٙحٙ. ٓیا دادٜلزار 

Robert Herrmann's Computer Programs in Seismology  یب ثٝ اختقبر ٚCPS 3.30  ثب٘یٝ ٔحبعجٝ ؽذٜ اعت. ثزای  60تب  2در پزیٛدٞبی

اس رٚػ پزداسػ أٛاج عغحی در حٛسٜ فزوب٘ظ اعتفبدٜ ؽذ. ٔٙحٙی پبؽٙذٌی أٛاج عغحی ثٝ عزعت ٔٛج ثزؽی حغبط ٞغتٙذ  ٞب دادٜپزداسػ 

ی پبؽٙذٌی، ٔذَ ته ثعذی عبختبر ٞب یٔٙحٙی تعییٗ عبختبر سیزعغحی ٚ صرفبی عٕك ٔٛٞٛ، ٔفیذ ثبؽٙذ. ثب ٔعىٛط عبسی ثزا تٛا٘ٙذ یٔٚ 

ویّٛٔتز ثذعت آٔذ. ٔٙحٙی پبؽٙذٌی أٛاج عغحی اثشار ٔٙبعجی ثزای تعییٗ ٔیبٍ٘یٗ عزعت ٔٛج ثزؽی  60عزعتی ٔٛج ثزؽی تب حذاوثز عٕك 

ای اس ٔٙحٙی پبؽٙذٌی ٔٛج عغحی ٕ٘ٛ٘ٝ 3. ؽىُ (Takeuchi & Saito, 1972)یبٖ دٚ ایغتٍبٜ ِزسٜ ای اعت در ٔحذٚدٜ ٌغتزدٜ ای اس صرفبی ٔ

 .دٞذ یٔرا ٘ؾبٖ  GHIRٔحبعجٝ ؽذٜ، در ایغتٍبٜ 
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 GHIR: مىحىی پاشىدگی مًج سطحی در ایستگاٌ 3شکل 

 نتایج

 CPS 3.30 (2013)ثب اعتفبدٜ اس ثز٘بٔٝ وبٔپیٛتزی  ٞب ٍٙبَیعثعذ اس یىغزی تقحیحبت ٚ فیّتز ٕ٘ٛدٖ  أٛاج عغحیٔٙحٙی پبؽٙذٌی 

ٔحبعجٝ ٌزدیذ؛ عپظ ٔذَ عزعتی عبختبر سیزعغحی در سیز ٞز ایغتٍبٜ ِزسٜ ٌبری ثذعت آٔذ. ٘تبیح حبفُ اس خغتدٛی ٔذَ عزعتی پٛعتٝ در 

( ٚالع در سٖٚ ِزسٜ سای ساٌزط ٔٛرد ثزرعی 52.986 °ٚ عَٛ خغزافیبیی 28.285 °)عزك خغزافیبیی GHIRوبرسیٗ -سیز ایغتٍبٜ ِزسٜ ٍ٘بری لیز

لزار ٌزفت. در ٔٛرد ثخؼ ثبالی ٔذَ عبختبر عزعت ثزؽی، یه الیٝ رعٛثبت ثب عزعت پبییٗ در ثخؼ ثبالی ٔذَ ٚ سٖٚ ٌذر اس پٛعتٝ ثٝ ٌٛؽتٝ 

ویّٛٔتز، آؽىبرا لبثُ  41±3ٔؾخقی در صرفبی . ثب تٛخٝ ثٝ ٔذَ عزعتی در ایغتٍبٜ لیز، ثٝ دِیُ تغییز ٘بٌٟب٘ی عزعت ٔٛج ثزؽی ٔزس ثبؽذ یٔ

 4. ؽىُ رعذ یٔویّٛٔتز ثز ثب٘یٝ  5/4آٖ را ثٝ عغح ٘بپیٛعتٍی ٔٛٞٛ ٘غجت داد. عزعت ٔٛج ثزؽی در ٌٛؽتٝ ثٝ  تٛاٖ یٔٔؾبٞذٜ اعت، وٝ 

 .دٞذ یٔٚ تغییزات آٖ ثب عٕك را  ٘ؾبٖ   GHIRٔیبٍ٘یٗ ٔذَ عزعتی ٔٛج ثزؽی ٔحبعجٝ ؽذٜ در ایغتٍبٜ 

 

 

 GHIRی سرعت مًج برشی محاسبٍ شدٌ در ایستگاٌ َا مدلمیاوگیه  :4شکل 

 

( ثب تٛخٝ ثٝ 52.808ٚ عَٛ خغزافیبیی  32.799دختز )عزك خغزافیبیی -ٚالع در سٖٚ ِزسٜ سٔیٗ عبختی ارٚٔیٝ ،NASNدر ایغتٍبٜ ٘بئیٗ، 

ویّٛٔتز ثز ثب٘یٝ ثزآٚرد ؽذٜ  4/4ویّٛٔتز ٚ عزعت ٔٛج ثزؽی در ٌٛؽتٝ  55±3٘تبیح حبفُ اس ٔٙحٙی پبؽٙذٌی ٔیبٍ٘یٗ عتجزای پٛعتٝ در حذٚد 

 اعت.

(، در 48.801ٚ عَٛ خغزافیبیی  32.108)عزك خغزافیبیی  SHGRی پبؽٙذٌی أٛاج عغحی در ایغتٍبٜ ؽٛؽتز،  ٞب یٔٙحٙپظ اس آ٘بِیش 

( 47.346ٚ عَٛ خغزافیبیی  32.092)عزك خغزافیبیی  SNGEویّٛٔتزی ٚ در ایغتٍبٜ عٙٙذج  40±3ٔٙغمٝ غزة ساٌزط، عٕك ٔٛٞٛ در حذٚد 

. ٘تبیح آ٘بِیش ذیٕ٘ب یٔٚ ٌشارؽبت پیؾیٗ اس ٔٙغمٝ ساٌزط ٘تبیح حبضز در ایٗ پزٚصٜ را تبییذ  ٞب پضٚٞؼٔحبعجٝ ؽذ.  53±3صرفبی ٔٛٞٛ در حذٚد 

وبرسیٗ( ثٝ -، لیزGHIRعٕت غزة ساٌزط )ایغتٍبٜ  وٝ ٔؾخـ اعت ٔیبٍ٘یٗ ضخبٔت پٛعتٝ اس ٕٞبٖ عٛرآٚردٜ ؽذٜ اعت.  1در خذَٚ ؽٕبرٜ 

عیزخبٖ(، افشایؼ ٔیبثذ؛ ٚ ایٗ افشایؼ ضخبٔت ثٝ دِیُ فزٚرا٘ؼ پٛعتٝ الیب٘ٛعی ففحٝ عزثی در راعتبی ٌغُ -عٕت ؽزق ساٌزط )سٖٚ عٙٙذج

 ٘یش ثٝ آٖ اؽبرٜ ؽذٜ ثٛد. 2010ٚ  2006ی ٞب عبَٚ ٕٞىبراٖ در   Paul. وٝ در ٔغبِعبت پیؾیٗ ثبؽذ یٔی ایزاٖ ٔزوشی  ففحٝافّی ساٌزط ثٝ سیز 
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 وتایج بدست آمدٌ حاصل از مطالعٍ در مىطقٍ زاگرس: 1جديل 
 (km/sec)سرعت مًج برشی در گًشتٍ فًقاوی  (km)  عمق مًًَ طًل جغرافیایی عرض جغرافیایی مىطقٍ کد ایستگاٌ

GHIR 285/28 وبرسیٗ-لیز N 986/52 E 41 5/4 

SNGE 092/35 عٙٙذج N 346/47 E 53 2/4 

SHGR 108/32 ؽٛؽتز N 801/48 E 40 2/4 

NASN ٗ799/32 ٘بئی N 808/52 E 55 4/4 
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