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هدف اين مطالعه بررسي بخش انتهاي شمالي گسل زندان -ميناب در ناحيه فارياب )جنوب شرق زون سنندج -سيرجان( با
استفاده از توموگرافي دو بعدي امواج ريلي است .در اين مطالعه از پسلرزههاي زلزله  ٩اسفند  ،١٣٨٤استفاده شده است .بعد از
اعمال تصحيحات اوليه ،منحنيهاي پاشندگي مد اصلي سرعت گروه امواج ريلي با استفاده از روش فيلتر چندگانه و پردازش در
حوزه فركانس زمان براي مسيرهاي مختلف امواج لرزهاي برآورد شدند ،سپس با استفاده از وارون سازي خطي -دوبعدي تعميم
يافته ديتمار و يانوسكايا ،نقشههاي توموگرافي سرعت گروه براي پريودهاي  ١/٥و  ٢/٥ثانيه بدست آمد .در پريودهاي  ١/٥و
 ٢/٥ثانيه ،يك روند خطي به طول  ١٨كيلومتر در امتداد سيستم گسل زندان-ميناب پاﻻمي ) (MZPدر اين ناحيه مشاهده
ميشود كه به نظر مي رسد ادامه و امتداد گسل زندان-ميناب پاﻻمي باشد .اين گسل رسوبات كم عمق را بريده است و با
وجود اينكه در اين ناحيه ،روي زمين اثر چنداني از آن ديده نمي شود اما در اعماق كم زير سطح وجود دارد.
واژههاي كليدي :گسل زندان -ميناب ،توموگرافي دوبعدي ،موج ريلي ،زون سنندج -سيرجان.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the northern end of the Zendan-Minab fault in the Faryab area
(south-east of Sanandaj-Sirjan Zone) using two-dimensional tomography of Rayleigh-wave. In this study,
aftershocks of the February 28, 2005 Tiab, were used. After applying the initial corrections, the main dispersion
curves of the speed of the group of Rayleigh waves were estimated using multiple filtering methods and
processing in the frequency domain for different paths of seismic waves, then using the generalized linear-twodimensional inversion, Tomography maps of group velocity in periods of 1.5 and 2.5 sec have been achieved. In
periods of 1.5 and 2.5 seconds, a linear trend of 18 kilometers along the Zendan-Minab-Palami fault system
(MZP) in this area is observed, which seems to be the continuation and extension of the Zendan- Minab- Palami
fault.
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 ١مقدمه

امواج سطحي در اثر حضور سطح آزاد تشكيل شده و كاهش دامنه ناشي از گسترش هندسي اين امواج ،بصورت عكس مجذور
فاصله از چشمه ميباشد ،در حالي كه اين نوع كاهش در امواج پيكري ) Sو  (Pبصورت عكس فاصله ميباشد ،بر اين اساس
امواج سطحي بخش طوﻻني تر و پر قدرت تر در نگاشت لرزهاي حاصل از انفجارات و زلزلههاي كم عمق راتشكيل مي دهند
)آدياس  .(١٩٩٩سرعت امواج سطحي در محيط ناهمگن به بسامد موج وابسته است و با افزايش دوره تناوب امواج و افزايش
طول موج ،افزايش مييابد .امواج سطحي داراي طول موج باﻻ ،از عمق زيادتري )داراي سرعت بيشتر( از ساختار زمين عبور
ميكنند و در نتيجه سرعت بيشتري نيز دارند .بررسي چگونگي تغيير سرعت انتشار امواج سطحي با توجه به پريود
)منحنيهاي پاشندگي( ،منجر به يافتن ساختار زمين ميشود )اشتين .(٢٠٠٣
منطقه مورد مطالعه در منتهي اليه جنوب شرق زون دگرگوني سنندج -سيرجان در عرض هاي جغرافيايي  ٢٧/٩تا  ٢٨/٤و
طول جغرافيايي  ٥٦/٦تا  ٥٧/٣قرار گرفته است و از نظر زمين شناسي در مجاورت زاگرس و زون مكران واقع است .اين زون
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٨٣٦

در اثر حركات متعدد كوهزايي كه در طي ادوار مختلف زمين شناسي ،پوسته ايران را تحت تأثير قرار دادهاند ،تشكيل شده
است.
يكي از ساختارهاي مهم زمين شناسي در اين منطقه گسل زندان-ميناب -پاﻻمي است .اين گسل با طول تقريبى ٢٥٠
كيلومتر از درياي عمان در جنوب تا گسل معكوس اصلى زاگرس در شمال امتداد دارد .گسل زندان-ميناب از قطعات گسلى
متعددى تشكيل يافته و به صورت سيستم گسلي است ،روند اين گسل شمالي-جنوبي است و دو واحد زمينساختي ،رسوبي
زاگرس و مكران را از هم جدا مي كند .انتهاي شمالي گسل زندان ميناب در منطقه مورد مطالعه واقع است و بنابراين هدف ما
در اين مطالعه بخش انتهايي اين گسل مي باشد.
 ٢روش تحقيق

در اين مطالعه از دادههاي مربوط به پسلرزه هاي زلزله  ٩اسفند  ١٣٨٤تياب ،كه توسط شبكه موقت محلي پژوهشگاه بين
المللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله ثبت شده ،استفاده شده است )شكل .(١

شكل  .١منطقه مورد مطالعه و دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش را نشان مي دهد .در اين شكل دايرههاي قرمز پسلرزههاي انتخاب شده و مثلث-
هاي مشكي موقعيت ايستگاهها را نشان مي دهد.

شكل  .٢نقشه سرعت گروه موج ريلي براي پريودهاي )راست( ١/٥و )چپ(  ٢/٥ثانيه ،خط چين قرمز امتداد گسل زندان-ميناب و پيكان سفيد نشان
دهنده طول امتداد گسل زندان-ميناب پاﻻمي

٨٣٧

 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧

هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

دادههاي مورد استفاده در اين كار ،پس لرزههاي زلزله  ٩اسفند  ١٣٨٤با بزرگي  Mw= 6.0است كه در محدوده زماني ٩
اسفند  ١٣٨٤تا  ١٢فروردين  ١٣٨٥ثبت شده اند .تعداد  ٤٣٥رويداد كه داراي دقت تعيين محل مناسبي بودند براي پردازش
انتخاب شده و بعد از اعمال تصحيحات اوليه ،يعني اثرات ناشي از پاسخ دستگاهي ،خط مبنا و روند از دادهها حذف ميشوند.
منحنيهاي پاشندگي مد اساسي سرعت گروه موج ريلي با استفاده از روش فيلتر چندگانه و پردازش در حوزه فركانس زمان با
استفاده از بسته نرمافزاري هرمن ) (٢٠٠٢براي مسيرهاي مختلف چشمه -ايستگاه برآورد شدند .بعد از برآورد منحنيهاي
پاشندگي مد پايه ،با استفاده از روش وارون سازي خطي -دوبعدي تعميم يافته ديتمار و يانوسكايا ) (١٩٨٧و يانوسكايا و
ديتمار ) ،(١٩٩٠نقشههاي توموگرافي سرعت گروه براي پريودهاي  ١/٥و  ٢/٥ثانيه بدست آمدند )شكل .(٢
 ٣نتيجه گيري

در پريودهاي  ١/٥و  ٢/٥ثانيه )شكل ،٢الف و ب( ،سرعتهاي متفاوتي در دو طرف خط چين قرمز ديده ميشود .در اين
پريودها كه مربوط به ﻻيه هاي سطحي پوسته هستند )احتماﻻً رسوبات( به خط شدگي واضحي به چشم مي خورد .سرعت در
سمت راست خط چين قرمز حدود  ١كيلومتر بر ثانيه است و در سوي ديگر خط چين در سمت شرق آن سرعت در حدود
 ٢/٢كيلومتر بر ثانيه ميباشد كه مرز مشخصي را ايجاد كرده است اين مرز از قسمت شمالي گسل زندان ميناب شروع ميشود
و حدود  ١٨كيلومتر به سمت شمال ادامه دارد ،انتظار ميرود كه اين خط چين معرف امتداد گسل زندان -ميناب باشد.
غﻼمزاده و همكاران ) ،(٢٠٠٩بر اساس حل سازوكار كانوني پسلرزه هاي زلزله  ٩اسفند  ،٨٤وجود يك ناحيه گسلي راستا لغز،
در امتداد سيستم گسل زندان-ميناب پاﻻمي ) (MZPرا مشاهده كردند اما موقعيت و چگونگي امتداد مشخص نكردند .محتمل
بنظر مي رسد كه به خط شدگيهاي نشان داده شده در شكل  ،٢امتداد گسل زندان-ميناب پاﻻمي باشد .اين روند مويد اين
است كه گسل زندان -ميناب ،كه نقش مهمي در جدايش زون رسوبي زاگرس از منطقه فرورانش مكران دارد ،در زون
دگرگوني سنندج -سيرجان به سمت شمال ادامه يافته و رسوبات نسبتا كم عمق را قطع نموده است .ﻻزم بذكر است كه اين
قسمت آثار سطحي واضحي در سطح زمين از خود نشان نمي دهد.
تشكر و قدرداني :

داده هاي اين پژوهش مربوط به پروژه  ٥١١٩-٣٣٠پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله است ،بنا بر اين
نگارندگان وظيفه خود ميدانند كه از تيم عملياتي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي كه در شرايط سخت ميداني اقدام به
نصب شبكه موقت لرزه نگاري و داده برداري كردند و مسئوﻻن محترم پژوهشگاه براي در اختيار گذاشتن دادهها ،صميمانه
تشكر و قدرداني كنند.
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