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زلزله مهندس و زلزله شناس بین الملل اه پژوهش

وجود به ل ش تغيير مدل سازي و ساختمان زمين شناس ، لرزه  شناس ميان كم رابطه يك ژئودزي تكنيك هاي یده: چ

توجه مورد بسيار نهفته و ناشناخته گسل  هاي داراي مناطق در و وسيع مناطق در استفاده قابليت دليل به ژئودزي م  آورد.

در شد. انتخاب موردی مطالعه عنوان به ایران شمال منطقه ایران، شمال در باال جمعیت پراکنش و تمرکز به توجه با است.

و زمین   ساخت ل ش تغيير بهتر شناخت جهت که ايران سراسری ژئودينامي ه شب براساس ژئودزی گشتاور نرخ مطالعه این

البرز برای را ژئودتی گشتاور باالی نرخ حاصله، نتایج گردید. محاسبه است، شده طراح کشور در طبيع باليای کاهش

به ساختاری زون زیر این نزدی به توجه با م  دهد. نشان غربی و شرق البرز جمله از آن پیرامون مناطق به نسبت مرکزی

البرز در م  دهد نشان مطالعه این محاسبات م  کند. چندان دو را آن لرزه خیزی به ویژه توجه تهران، مانند پرجمعیت شهرهای

است. نشده آزاد زمین پوسته مختلف صفحات تکتونی فشارهای از حاصل انرژی از زیادی مقدار هنوز مرکزی

ایران. شمال البرز، گشتاور، نرخ ، ژئودتی کلیدی: واژه های

مقدمه ١

وقوع به آن در بسياری بزرگ و کوچ زمين  لرزه  های تاریخ، ط در که است زمین ساخت فعال مناطق جمله از ایران شمال

(M6.7) 1825 و (M6.5) 1809 ،(M6.5) 1687 زمین لرزه  های مانند تاریخ متعدد زمین لرزه  های وقوع است. پيوسته

ترود ،(M6 ،1990/01/20) فیروزکوه ،(M7.3 ،1990/06/20) رودبار زمین لرزه مانند بیستم سده زمین لرزه  های و میالدی

در را ایران شمال زلزله خیز مناطق (١٩٨٢ ، ملویل، و (آمبراسیز .(M6.4 ،2004/05/28) بلده ،(M6.5 ،1953/02/12)

، ژئودتی گشتاور نرخ برآورد اینرو از آورده  اند. بحساب هستند، (VIII کمتراز متوسط(شدت شدت دارای که نقاط ردیف

م ذ دهد. قرار ارزيابی مورد ناحيه اين در را امروزی تکتوني فعاليت و لرزه  خيزی پتانسيل متفاوت ديدگاه با که است روش
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کار روش ٢

است. استوار گسل  ها فيزي مشخصات و GPS داده  های مورد در موجود اطالعات مطالعه و جمع  آوری اساس بر کار روش

بیشترین که رسید نتیجه این به و پرداخت انرژی بررس به م  توان ژئودتی گشتاور نرخ از حاصل نتایج تحلیل و بررس در

کرنش نرخ تانسور مبنای بر ژئودتی گشتاور نرخ است. مقدار چه به و منطقه قسمت کدام به مربوط لرزه  ای بین انرژی

هر براي آمده دست به سرعت بردارهاي از استفاده با بنابراین است. GPS ایستگاه  های سرعت بردارهای از آمده بدست

(٢. ١) رابطه به توجه با و یافت دست است) ل ش تغيير ميزان دهنده نشان (كه کرنش نرخ تانسور به مي توان GPS ايستگاه

نمود. محاسبه را ژئودتيك گشتاور نرخ ،(١٩٩۴ ، وارد ١٩٧۴؛ ، (کاسترو

Ṁ = ٢µAHsε̇ = (١/T )
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گشتاور نرخ فوق فرمول در است. برابر Mn لرزه  اي گشتاور تانسور مجموع با خط صورت به حجم کرنش نرخ ميانگين

Hsضخامت و ه شب مساحت A االستيك، اليه صلبيت µضريب کرنش، نرخ تانسور لرزه  اي، گشتاور Mnتانسور ، ژئودتی

ژئودتي مشاهدات سال  هاي تعداد Tنيز م  شود. آزاد زمين لرزه هنگام در و شده جمع آن در االستيك کرنش كه است لرزه  اي

پتانسيل م  توان (ε̇) کرنش نرخ تانسور محاسبه و T، Hs، A، µ مفروض يا معلوم مقادير با م  باشد. ايستگاه  ها سرعت

كرد. تعيين منطقه ژئودینامی ه  های شب درون را لرزه خيزي

لذا شد. استفاده ( کوچ مربع های به منطقه (تقسیم گرید روش از ژئودتی کرنش نرخ محاسبه برای مطالعه این در

مسطحات سرعت گرادیان تانسور کرنش، نرخ محاسبه جهت گردید. تقسیم  بندی مربع گرید ٢١ به پژوهش مورد منطقه

غیر بعدی، دو تانسور این لذا م  باشد، دوران و ل دگرش از ترکیبی سرعت، گرادیان عموماً شد. محاسبه مربع هر برای

بخش و کرنش نرخ معرف تانسور، متقارن بخش کرد. تقسیم غیرمتقارن و متقارن بخش دو به را آن م  توان و است متقارن

. (١٩۶٩ ، (مالورن م  دهد نشان را صلب دوران نرخ آن غیرمتقارن

میزان یا سرعت میدان روی از (deformation) ل تغییرش بعدی دو میدان محاسبه برای Grid-Strain تولباکس

محدوده و قدم تعیین اساس بر ل، تغییرش معین وی ال م  رود. کار به محدوده ی در شده برداشت نقاط جابجایی

MATLAB7 نسخه تحت برنامه این م  آید. دست به محدوده ی در استرین تغییر نرخ صورت به مربع گرید های کلیه

شود مراجعه (٢٠٠٧ ، تزا و (پس به پارامترها تعیین و محاسبات رهیافت فهم برای م  شود. اجرا باالتر نسخه های و

استفاده کرنش نرخ تانسور ویژه مقدار بزرگترین محاسبه برای تولباکس این از مطالعه این در .(١٣٩٩ مختاری، از (برگرفته

گردید.

نتیجه گیری و بحث

منطقه این در است. بیشتر ر دی مناطق به نسبت مرکزی البرز در ژئودتی گشتاور نرخ شده انجام محاسبات براساس

زمین لرزه  هایی آن پیرامون در که طوری به دارند. وجود فعال گسل  های و چین  خوردگ  ها جمله از زمین  ساخت ساختارهای

البرز شمال گسل چون مهم گسله  های دربردارنده منطقه این است. داده روی (M6.3) بلده ١٣٨٣ سال زمین لرزه مانند

انرژی از زیادی مقدار هنوز مرکزی البرز در ژئودتی گشتاور نرخ بودن باال به توجه با م  باشد. مشا گسله شرق بخش و

است. نشده آزاد منطقه این در پوسته مختلف صفحات تکتونی فشارهای از حاصل
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