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 چكيده 

روش هاي . دستيابي به وضعيت تنش نوزمينساختي در دو دهه اخير در مناطق گوناگون اهميت زيادي پيدا كرده است
ا به منظور باال بردن دقت و سنجش ميزان هر كدام از روش ه. مختلفي در راستاي دستيابي به تانسور تنش نوشته شده است

داده هاي  Pدر اين مطالعه سعي شده با استفاده از تكنيك كريجينگ محورهاي . عدم قطعيت ارزياب هاي مختلفي دارند
يابي شده و  و موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران درون) CMT(سازوكار كانوني حل شده توسط مراكز معتبر دانشگاه هاروارد 

روش استفاده در اين مطالعه موسوم به روش بازگشتي با استفاده از سازوكارهاي . اساس آنها جداسازي انجام پذيرد سپس بر
  .ها استكانوني زمينلرزه

جنوب استان اصفهان منطقه گذار زاگرس مركزي به ايران مركزي . منطقه مورد مطالعه جنوب استان اصفهان بوده است
جهت تنش بيشينه شمالي جنوبي با راستاي   .ين قسمت احتمال آشفتگي تنش وجود داردازينرو در ا. محسوب مي شود

N01 10 با زاگرس  نتايج بدست آمده و مقايسه آن. و رژيم زمينساختي در اين منطقه فشاري راستالغز بدست آمده است
  .زاگرس به ايران مركزي است بيانگر چرخش پادساعتگرد تنش بيشينه در گذار

  

  تنش نوزمينساختي، كريجينگ، تانسور تنش، تنش بيشينه، فشاري راستالغز و رژيم زمينساختي :هاي كليديواژه
 

Modern tectonic stress state between deforming and hard zone. 
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Abstract 
One of the most evident effects of stress release in the crust are tectonic earthquakes. Due to the large amount of 
existing earthquake focal mechanisms from regional studies and the steadily increasing number of CMT 
solutions made routinely public by e.g. the Global CMT Project. Many methods are written about stress tensor 
using inversion of earthquake focal mechanisms. Any method has some special assessment for calculating 
uncertainty. We have studied southern Isfahan region as transferring zone between central Zagros and Central 
Iran.  Data used are focal mechanism solving by CMT and geophysical center of Tehran University. The modern 
stress state deduced from data analyses shows N01 10 E trending maximum stress axis and confirms a 
compressive mechanism with strike slip component (transpressive). 
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  مقدمه    ١
راكنده شده اي ، به نظر مي رسد دگرشكلي ليتوسفر قاره اي در عرض حداكثر چند صدكيومتر پدر مقياس تكتونيك صفحه

شناسان و  اين مهم زمين). ٢٠٠٩شبانيان، (اين بلوك دگرشكل بين دو بلوك تقريبا غير لرزه اي محصور شده است . است
پژوهشگران علوم زمين را عالقمند به مدل هاي تكتونيكي مربوط به اين حالت هاي گذار در بين بلوك هاي مرزي و درون 



 ٣٨                                                                                                                              اختي در حالت گذار بين دو بلوك دگرشكل و صلبتنش نوزمينس

. يل حركت ورقه عربي به سمت اوراسيا در شمار لرزه خيز ترين ورقه هاي جهان استبلوك ايران به دل. صفحه اي كرده است
روش هاي زيادي در راستاي . از پارامترهايي كه در دو دهه اخير زياد مورد استقبال قرار گرفته است حل وضعيت تنش است

روش براي  اين. لغزهاي مربوطه است هاي گسلي و خش كارگيري صفحه ها به روش يكي از اين. اين موضوع صورت گرفته است
روش ديگر استفاده از ). ٢٠١٠و شبانيان،  ١٩٩٥، بليه و زباك، ١٩٧٥آنجليه، (به دست آوردن تنش قديمي و حال حاضر است 

؛ كقه گيلهارديس و مرسيه، ٢٠٠٢آنجليه،(ها براي به دست آوردن تنش عهد حاضر است  لرزه هاي سازوكار كانوني زمين داده
  .مورد بررسي قرار گرفته است در اين مقاله تنش عهد حاضر ).١٩٨٧

در اين حالت گذار انتظار آشفتگي . اصفهان جنوبي را مي توان به عنوان مرز بين زاگرس مركزي و ايران مركزي در نظر گرفت
روش وارون  از اهداف مهم اين مطالعه بدست آوردن وضعيت تنش نوزمينساختي با استفاده از. تنش پيش بيني مي شود

سازوكار كانوني كه بيشتر آن در جنوب غرب اصفهان واقع شده است در اين  ٢١در مجموع . سازوكار كانوني زمينلرزه ها است
به روش تانسور گشتاور (سازمان هايي كه اين سازوكارها را حل نموده اند عبارتند از دانشگاه هاروارد . منطقه حل شده است

  .نشان داده شده است) ١شكل (به روش شبيه سازي شكل موج كه در  )IRSC(يك دانشگاه تهران و موسسه ژئوفيز) مركزوار
  

        
  )ب)                                                                                        (الف(

پراكندگي داده هاي . دانشگاه هاروارد CMTفيزيك دانشگاه تهران و سازوكارهاي كانوني حل شده در استان اصفهان توسط موسسه ژئو -الف  .١شكل
باشد و جدا كردن چند پهنه متفاوت براي حل تانسور تنش امكان پذير  ي دقت در جنوب غرب اصفهان مي  موجود در استان اصفهان كه نشان دهنده

  .نمي باشد

  
  روش تحقيق    ٢
 باي كيتكتون ميرژ و تنش جهت آوردن بدستي برا. كننديمي رويپ راست دست قاعده ازي كانوني سازوكارها مشخصات  

هاي حركتي گسله  برگردان داده .كرد ليتبد برنامهي برا ازين مورد فرمت به را ها داده نيا ستيبايمي بازگشت روش از استفاده
لغزش  - ١: كه عبارتند از )١٩٩٢يه، و كقه گيلهارديس و مرس ١٩٩١مرسيه، (ها بر پايه فرضياتي استوار است  در همه روش

بردارهاي لغزش روي صفحات  -٢دهد  لغز در روي صفحه گسلي در جهت تنش برشي بيشينه حل شده رخ مي مربوط به خش
جايي روي گسله نسبت به  جابه -٤دهنده صفحات گسلي همگن هستند و  مواد تشكيل - ٣گسلي مستقل از همديگر هستند 

  .گيرد ونه تغيير شكل خميري و چرخشي صورت نميگ طول گسله محدود و هيچ
 نسبت تنش،  عنوان بردارهاي اصلي تنش و ديگري به 3σو  2σو  σ1تانسور تنش شامل چهار پارامتر كه سه تا از آنها 

ي هر منطقه بوده ساخت نيزميت دارد كه بيانگر رژيم كار رفته اهم نسبت تنش در تفسير روش معكوس به. است 

 .و مقاديري بين صفر و يك دارد



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                                ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                         ٣٩

سه ارزياب مهم در روش پيشرو به منظور ميزان پايداري تانسور تنش حل شده در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است 
  :گردد تعريف مي) ٢٠٠٢(كه به صورت زير بر اساس آنجليه 

كه يك ارزياب مهم در تعيين تانسور تنش به شمار مي رود همان زاويه ناهمخواني بين داده هاي  ،αزاويه برشي لغزشي، 
  . واقعي و داده هاي شبيه سازي شده در روش برگردان است

به دليل اينكه دامنه تنش برشي بيشينه . كند بعد از انجام روش برگشتي سه ارزياب مهم راست آزمايي نتايج را امكان پذير مي
،max ، به تانسور تنش وابسته است ارزياب مناسب براي تخمين مقدار مولفه تنش برشي لغزشي ،*  نيست بلكه نسبت ،

τ
max اين مقدار نرمااليز شده . استω تغيير مي كند و به صورت رياضي با كاهش ميزان  ١و  -١د كه بينناميده مي شو

اين مقدار به عنوان معياري مناسب براي ارزيابي پايداري تانسور تنش به روش بازگشتي به صورت . ناهمخواني افزايش مي يابد
  .بهترين انطباق ١٠٠بدترين انطباق و  - ١٠٠شود درصد بيان مي

، مناسبترين τبراي تنش برشي . گنجانده شده است αو  τج اينورژن دو پارامتر ديگر يعني به منظور آناليز جزئي تر نتاي

τارزياب 
max  اين مقدار سطح . را در بر ميگيرد ١تا  ٠معروف است و مقاديري بين  است كه اين مقدار نرمااليز شده به

زاويه لغزش برشي ). بيشترين تنش برشي( ١٠٠و ) هيچ تنش برشي(ده را نشان مي دهد كه مقدار صفر تنش برشي نرمااليز ش
  .بيانگر بيشترين ناهمخواني است ١٨٠بيانگر بهترين انطباق و  ٠تغيير مي كند كه  ١٨٠تا  ٠، از α،)زاويه ناهمخواني(

ي  ه همين منظور منطقه مورد مطالعه را در محدودهب. است Pپهنه بندي منطقه بر اساس وضعيت زمين شناسي و محور هاي 
 ١٠زيرا از طرفي احتمال خطاي مكان يابي حداقل . در نظر گرفتيم ٥٤- ٤٩.٥و طول جغرافيايي  ٣٤.٥- ٣١عرض جغرافيايي 

ور شايان ذكر است درون يابي جهت مح. كيلومتر است و ثانيا تغييرات وضعيت تنش در يك پهنه خيلي نمي تواند زياد باشد
تغييرات محور هاي فشارشي در . بر اساس روش كريجينگ كه از بهترين روش ها به شمار مي رود صورت گرفته است Pهاي 
بندي است ولي به علت تمركز داده ها در  قسمت براي منطقه قابل تقسيم ٤با توجه به اين شكل . شود مشاهده مي. ب.١شكل

  . شخص شده حل شده استيك ناحيه از نقشه ، تانسور تنش براي قسمت م
صفحه به درجه  ١٠پس از چهار مرحله و استفاده نكردن از تنها   accωبا انجام تست هاي مختلف در اينورژن و باال بردن 

  .باشدبيانگرنتايج هر مرحله به صورت كمي مي ٢و شكل  ١جدول . بر اساس نقشه تانسور تنش جهاني رسيديم Aكيفيت 


