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شده ای شناخته گسل کنون تا که بود شده واقع ای منطقه در گلستان استان رامیان، ١٣٩٩ شهریورماه ١٧ لرزه زمین

نگاری لرزه مرکز کاتالوگ از استفاده (با کنون تا ٢٠٠۶ سال از منطقه خیزی لرزه به توجه با است. نیامده در نقشه به آن در

وجود مؤید م تواند که م خورد چشم به خیزی لرزه روند در محسوس شدگ خط به تهران) اه دانش ژئوفیزی موسسه

و ایستگاهها تعداد نبودن کاف از ناش الت مش علت به چه اگر که است ضروری نکته این ذکر ناشناخته باشد. گسل

نظر در با اما است، همراه بزرگ خطاهایی با لرزه ها زمین محل تعیین قطعا منطقه، در لرزه نگاری ۀ شب پوشش بودن ناقص

مقادیر از کمتر و بیشتر مقادیر یعن منف و مثبت خطاهای که دارد وجود احتمال این سفید نوفۀ صورت به خطا این گرفتن

باشند. داشته وجود لرزه ها زمین برای شده تعیین های محل همۀ در مساوی تقریباً طور به جغرافیایی عرض و طول واقع

صورت به را آن ابعاد و گسل راستای و روند لرزه ها زمین رومرکز ان یابی، م نتایج ترسیم هنگام که است ن مم بنابراین

زمین رومرکز طریق از گلستان استان رامیان، ١٣٩٩ شهریورماه ١٧ لرزه زمین مسبب گسل مطالعه این در دهند. نشان کل

است. گرفته قرار بررس مورد قبل لرزه های

نوفه ان یابی، م خیزی، لرزه گسل، ، کانون ساروکار رومرکز،       زمین لرزه، کلیدی: واژه های

مقدمه ١

ای نقشه هیچ در اه هیچ که داده اند رخ گسلهایی روی بر دنیا مختلف نقاط در داده روی مخرب لرزه های زمین از تعدادی

ای لرزه زمین هیچ یا بوده اند لرزه زمین فاقد قرنها که نقاط که بودهایم آن شاهد بارها نیز ایران در نیامده اند. در نمایش به

زمین به توان م موارد این جمله از است. داده رخ آن در مرگباری لرزه های زمین باره ی به بود نشده گزارش نقاط آن در

نقشه تکمیل لذا بوده اند. لرزه های رخداد گونه هر فاقد متوال قرن ٢۵ و ١١ حدود ترتیب به که کرد اشاره بم و طبس لرزه
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اهمیت حائز بسیار داشته اند، خیزی لرزه سابقه خیزی لرزه دیدگاه از که مناطق خصوص به مختلف مناطق فعال گسلهای

گسل بررس به کشوری نگاری لرزه مرکز توسط شده ثبت منطقه خیزی لرزه اطالعات از بهره گیری با مطالعه این در است.

است. شده پرداخته گلستان استان رامیان، ١٣٩٩ شهریورماه ١٧ لرزۀ زمین مسبب

منطقه ساخت زمین لرزه ٢

لرزه های زمین است. گرفته قرار داغ کپه و البرز ساخت زمین لرزه ایالت دو در گلستان استان ساخت زمین لرزه دیدگاه از

(١٩٩٩) یاتس و بربریان باشند م ایالت دو این مشخصۀ هستند سطح گسیختگ با همراه زیاد بزرگای و عمق کم

زمین لرزه هایی پهنه، این در است. محدوده درین باال خیزی لرزه دهنده نشان مطالعه مورد منطقه لرزه های زمین بررس

شود م تلق معمول موضوع بیشتر و ٧ بزرگای با لرزه هایی زمین رخداد و هستند فراوان نسبتاً تا متوسط بزرگای با

گسل این .(٢٠٢١ ، (رشیدی هستند منطقه ساخت زمین ساختارهای مهمترین جمله از خزر گسل (١٣٨٣) پسندزاده شاه

به شیب دارای که معکوس مؤلفه با همراه رد راستالغزچپ سازوکار با متعدد های شاخه صورت به خود خاوری بخش در

استان سطح در پرشمار زمین لرزه های رخداد سبب مذکور گسلهای مختلف قطعات گردد. م مشاهده هستند جنوب سمت

کورخرد، کرند، ور، بال کوه، تکل تپه، مراوه مینودشت، گسل های م توان منطقه مهم گسلهای ر دی از گردیده اند. گلستان

روند دارای گسلها اين .(١٣٩٢ اران، هم و االسالم شیخ از (برگرفته برد نام را زیارت و رادکان ستان، توس بند آق کلیجه،

لرزه زمین کانون سازوکار موضوع در و گزارش ادامۀ در خاورهستند. جنوب باختر‐ شمال تا باختر جنوب خاور‐ شمال

گسلها این سازوكار همچنین نمود. خواهیم برخورد خورند م چشم به لرزه زمین گره صفحات در که روند دو همین به

داغ، كپه ساخت زمین لرزه ایالت در و تراست مؤلفه با همراه رد چپ راستالغز يا راندگ البرز ساخت زمین لرزه ایالت در

گسلها سینماتی مطالعات .(١٣٩٣) اتابای آق و (١٣٨٣) پسندزاده شاه هستند تراست مؤلفه با بر راست لغز امتداد

هست ژئومورفولوژی تحلیل و تجزیه با توافق در که را غالب رد چپ راستالغز لغزش رژیم ی گسل لغزش داده های (از

اوراسیا به نسبت جنوبی خزر حوضه باختری مولفه دلیل به تواند م شرق البرز در رد چپ لغز راستا گسلش دهد. م نشان

شده داده نمایش اجمال به البرز شناخت زمین های حوزه ١ ل ش در . (٢٠١١) اران هم و جوادی فر باشد مرکزی ایران و

اند.

لرزه زمین کانون سازوکار محاسبۀ ٣

Scisola افزاری نرم بستۀ توسط لرزه ها زمین کانون سازوکار محاسبۀ خودکار سامانۀ توسط لرزه زمین این کانون سازوکار

صحت کاربران توسط بایست آن نتایج و دارد قرار آزمایش مرحلۀ در فعال خودکار سامانۀ این البته است. گردیده محاسبه

به شده محاسبه کانون سازروکار با نتایج مقایسۀ و آمده دست به تجربیات به بنا اما گردد. تصحیح نیاز صورت در و سنج

قبول قابل نتایج که دهد م نشان شده انجام کشوری نگاری لرزه مرکز توسط که Isola افزار نرم از استفاده با دست روش

این کولمب تنش محاسبۀ یعن بعدی بخش در که گردید محاسبه زیر لرزه زمین کانون سازوکار اساس این بر باشد. م

داده نشان دست و خودکار روش دو به شده محاسبه کانون سازوکار ٢ ل ش در گرفت. خواهد قرار استفاده مورد نتایج

است. شده

حرکت دارای لرزه زمین این برای خودکار طریقۀ به شده محاسبه کانون سازوکار گردد م مشاهده ل ش در که طوری به

باشد. م لغز شیب مولفۀ با غالب راستالغز
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(چالنکو،١٩٧۴) البرز لرزه زمین ساخت حوزه های :١ ل ش

نگاری لرزه مرکز (پایین) مطالعه، این در خودکار طور به (باال) لرزه زمین برای شده محاسبه کانون سازوکار :٢ ل ش

کشوری

کولمب تنش ۴

به بستگ که ل ش به را مجاور های گسل در بعدی لرزه های زمین بندی زمان است ن مم ایستا لرز هم کولمب تنش تغییر

تسریع یا تاخیر دچار دارد، پسالرزه ای تنش مجدد توزیع همچنین و اولیه گسیختگ مجاورت در گسل نسبی گیری جهت

لرزۀ زمین مورد در کند. م دورتر یا تر نزدی ست ش به را دوم رویداد احتماال لرزه زمین اولین در کولمب تنش کند.

و شناس زلزله الملل بین اه پژوهش خودکار سامانۀ توسط که لرزه زمین گسل صفحات برای کولمب تنش محاسبۀ حاضر

را همجوار گسلهای از ی هیچ لرزه زمین توسط شده ایجاد مثبت تنش که دهد م نشان است شده گزارش زلزله مهندس

مورد در لرزه زمین این رخداد اثر در مطالعه مورد منطقۀ در ر دی گسلهای شدن برانگیخته احتمال لذا و نداده قرار تاثیر تحت
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زلزله الملل بین اه پژوهش خودکار سامانۀ توسط که لرزه زمین گسل صفحات برای کولمب تنش محاسبۀ حاضر لرزۀ زمین

گسلهای از ی هیچ لرزه زمین توسط شده ایجاد مثبت تنش که م دهد نشان است شده گزارش زلزله مهندس و شناس

زمین این رخداد اثر در مطالعه مورد منطقۀ در ر دی گسلهای شدن برانگیخته احتمال لذا و نداده قرار تاثیر تحت را همجوار

لرزۀ زمین لرزه های پس عالوۀ به ، گره صفحۀ دو هر برای شده محاسبه کولمب تنش ۴ و ٣ های ل ش در است. کم لرزه

است. شده مشخص منطقه در بحث مورد

گسل صفحۀ پایین: ، کم صفحۀ باال . گره صفحۀ دو لرزه‐هر زمین برای شده محاسبه کولمب تنش :٣ ل ش

مسالۀ دو هر درک به نیاز دهد م رخ لرزه زمین توال ی ط در که ایستا کولمب تنش و لغزش تغییرات مقایسه

عمودی بندی الیه دارد. رخدادها اطراف پوسته االستی ساختار درباره اطالعات همچنین و لغزش توزیع و گسل هندسه

اختالف به منجر االستی فضای نیم ی از استفاده با شده ایجاد مدل های با مقایسه در م تواند فوقان گوشته و پوسته در

پوسته ای سخت در بعدی سه تغییرات همینطور شود. آن متعاقب ل ش تغییر و آمده دست به لغزش در داری معن

گردد شناخت زمین ساختمان های از ما تفسیر متعاقباً و شده مشاهده کرنش میدان در مهم تفاوت های به منجر م تواند

شده محاسبه لرزه زمین کانون سازوکار برای گره صفحۀ دو م گردد مالحظه که طوری به .(٢٠١٠) بارنهار و لوهمن

باختری خاوری‐جنوب شمال یعن آن بر عمود راستایی دارای ری دی و خاوری باختری‐جنوب شمال راستای ی که است

همخوان باختری خاوری‐جنوب شمال روند که م رسد نظر به منطقه در مشاهده قابل گسل روندهای به توجه با م باشد.

خزر گسل با خوبی همخوان سازوکار این است. گسل صفحۀ صفحه این احتماال و دارد مطالعه مورد منطقۀ با بیشتری

م دهد. نشان
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گسل صفحۀ پایین: ، کم صفحۀ باال . گره صفحۀ دو لرزه‐هر زمین برای شده محاسبه کولمب تنش :۴ ل ش

ان م موقعیت از استفاده با رامیان ١٣٩٩ شهریور ١٧ لرزه زمین مسبب گسل بررس ۵
لرزه ها زمین

معرف رومرکز مختصات در کیلومتر ١٠ حدود در قطعیت عدم گرفتن نظر در با حت مختلف، منابع از منطقه گسلهای نقشۀ

ندارد همراه به بررس مورد لرزۀ زمین رخداد موقعیت در شده شناخته گسل وجود از نشان لرزه ای، رخداد این برای شده

محیط در منطقه در شده ثبت خیزی لرزه و اطراف گسلهای با ارتباط در لرزه زمین موقعیت ( ۴ ل ش در .( ۵ ل (ش

ان م های داده در محسوس شدگ خط به م شود، مالحظه ۶ ل ش در که طوری به شود. م دیده Erath Google

احتماال و م    باشد ناشناخته که خزر گسل تر جنوبی شاخه    های به را آن م توان که م خورد چشم به منطقه در زمین لرزه ها

موقعیت که است ن مم بررس مورد لرزۀ زمین موقعیت خطای گرفتن نظر در با داد. نسبت است نظر مورد لرزۀ زمین مسبب

زمین خوشه های به لرزه زمین این پیوستن احتمال بنابراین شود. جابجا اطراف به کیلومتر ١٠ تا لرزه زمین این رومرکز

موقعیت تدقیق با بحث مورد لرزۀ زمین که است ن مم همچنین دارد. وجود خزر گسل جنوب در شده یل تش لرزه های

به خزر گسل شیب گرفتن نظر در با فرضیه این گردد. منسوب گرگان ساحل دشت در خزر گسل جوانتر شاخه به رومرکز

شاخه با کیلومتر ١٠ حدود تنها مجدد یابی موقعیت انجام بدون فعل رومرکز موقعیت که نکته این و شرق جنوب سمت

لرزه ای زمین خوشه های که م رسد نظر به صورت هر در اما شود. گرفته نظر در واقع به مقرون دارد، فاصله خزر گسل جوان

با ناشناخته گسلهایی یا گسل وجود مبین دارند آن با کیلومتر ٣٠ حدود در فاصله ای که خزر گسل جنوب در شده یل تش

باشند. داشته خزر گسل با مشابه روندی
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Earth Google محیط در منطقه مهم های گسل همراه به نظر مورد لرزۀ زمین و منطقه خیزی لرزه :۵ ل ش

لرزه ها زمین ان م موقعیت های داده بر احتمال گسل عنوان به مفروض خط برازش :۶ ل ش
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