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 چکیده  

فرورانش مکران در جنوب پاکستان، يك بخش  زون  و جنوب  ايران  و    1000شرق  اوراسیا  از مرز صفحات  کیلومتری 

يکی از و  شرق ايران واقع شده  در جنوببخش غربی مکران  عربستان است که در حال فرورانش به زير اوراسیا است.  

خش ساحلی مکران های سريع ناهمسانگردی در بجهت .را به خود اختصاص داده استجهان    1هایکمانپیشبزرگترين  

 (GPS) سرعت میدان  بردار های ها تقريبا منطبق بر جهتغربی تقريبا عمود بر جبهه دگرشکلی مکران است. اين جهت

است. به اين    2عمودی  همساندگرشکلی  دارای    غربی  مکران  بخش ساحلی دهد که به احتمال زياد،  . اين نشان میاست

صورت که پوسته و گوشته نسبت به هم دگرشکلی هماهنگ دارند. در نتیجه به احتمال زياد، در مکران غربی، هرچند در 

 سفر زير صفحه فرورونده هستیم. وشدگی بین صفحه فرورونده و استنيك مقیاس کوچك، شاهد جفت

 

 دگی، زون فرورانش مکرانسرعت، جفت ش میدان جدايش موج برشی، بردارهای کلیدی:  واژه 
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Abstract 

The Makran region of southeastern Iran and southern Pakistan is a 1000 Km section of the 

Eurasian-Arabian plate boundary, where the Arabian oceanic plate subducts beneath the Eurasian 

plate. For the coastal line of Oman stations, the spatial variation of the fast directions is 

approximately similar to the variation of GPS velocity directions. Likely, these indicate the 

identical deformation models of upper crust and upper mantle and the presence of vertically 

coherent deformation of crust-mantle in this region. Also, these results indicate that the dynamics 

of the western MSZ, though in a smaller-scale, is also mainly controlled by the flat-slab 

subduction with a coupling between the subducting slab and the underlying asthenosphere. 
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 مقدمه      1

بررسی بررسی و گزارش شده است.    ،های فرورانشتکتونیکی، به ويژه زونای گوشته در مناطق فعال  ناهمسانگردی لرزه

ب برای درک فرآيند گوشته  بهترين روش  امواج برشی،  امواج  های فرورانش است.  ويژه در محیطهجدايش  برشی رفتار 

امواج    کهی. هنگام تاسهمسانگرد    یطها هنگام عبور از محناهمسانگرد کامالً متفاوت با رفتار آن  یطهنگام عبور از مح

يکی از امواج با    .يابندیجدايش معمود برهم  ، به دو موج شبه برشی  کنندیبرشی در يك محیط ناهمسانگرد حرکت م

( و تاخیر  ϕرسد. پالريته جهت موج سريع )به ايستگاه میديگری    زودتر از موجسرعت بیشتری محیط را طی کرده و  

زمان تأخیر به ضخامت اليه ناهمسانگرد و  .  (1)شکل    ای استپارامتر ناهمسانگردی لرزه(، دو  δtزمانی بین دو موج ) 

هم جهت با جهت جريان   برای امواج دورلرز  عموما جهت سريع ناهمسانگردی  شدت ناهمسانگردی اليه وابسته است.

 (.1999گوشته است )سويج، 

 
. اين جدايش  شودیهای عمود بر هم جدا م با پالريزه  Sبرشی شبه موج  به دو کند یکه از يك محیط ناهمسانگرد عبور م S  برشیموج -1شکل

 (.2009 )شیرر، است در ماده ناهمسانگرد  موج   دو شبه  ناشی از تفاوت سرعت بین

 

( را  ( فرآيند جريان گوشته در زون2009النگ و سیلور  امواج برشی  های فرورانش دنیا  از جدايش  استفاده  بررسی با 

. استثنا اصلی  استبر ترنچ    موازیهای سريع ناهمسانگردی  جهت  ،های فرورانشاکثر زون  در  . آنها نشان دادند کهکردند

زاده و رحیم  ، زون فرورانش کاسکاديا است.را داردهای سريع عمود بر ترنچ  های فرورانش که دارای جهتدر بین زون

رز، پارامترهای ناهمسانگردی را برای بخش غربی مکران و جنوب شرق ( با استفاده از امواج برشی دورل2020همکاران )

سريع ناهمسانگردی تقريبا عمود بر جبهه   هایهای ساحلی، جهتايران بدست آوردند. آنها نشان دادند که برای ايستگاه

همچنین آنها   دگرشکلی در مکران است و گوشته زير صفحه فرورونده را منبع اصلی اين ناهمسانگردی معرفی کردند.

  شدگی وجود دارد. در اين مطالعه به بررسی ورونده و استنوسفر زيرين، يك جفتپیشنهاد کردند که احتماال بین صفحه فر

 میدان  بردار  های( را با جهت 2020زاده و همکاران،  های سريع ناهمسانگردی )رحیمجهت  پردازيم و اين موضوع می  بیشتر

هنگامی    بر اين اساس،   کنیم. مقايسه می  شرق ايرانمنطقه مکران غربی و جنوب  برای  (2019سرعت )خرمی و همکاران،  

دهد که دگرشکلی در  سرعت باشد، اين نشان می  میدان  تقريبا مشابه روند بردارهای   ی های سريع ناهمسانگردکه جهت

عمودی  همسان  اگر دگرشکلی    (.2008)لیجین و همکاران،    استعمودی  همسان  پوسته و گوشته بااليی دارای دگرشکلی  

باشد    های سريع ناهمسانگردیشناسی پوسته بايد به موازات جهتدر يك منطقه شکل بگیرد در اين صورت ساختار زمین

 (. 1999)سويج، 

 

 زون فرورانش مکران 

کیلومتر و  1000شرقی به طول    - که در جهت غربی    استاقیانوسی    -ایمنطقه مکران يك زون فرورانش برخوردی قاره

روع  گسل میناب در غرب ش  مکران از  . (2)شکل    يافته است  کیلومتر گسترش  300جنوبی در حدود    -در جهت شمالی  

  فرورانش   حال   در  عربستان،  صفحه  بخش اقیانوسی  مکران،  شود. درغربی پاکستان ختم میدر جنوب  3ال نچو به گسل اورنا

مکران واقع در جنوب  شود. بخش غربی  خیزی به دو بخش شرقی و غربی جدا میمکران از لحاظ لرزه  اوراسیا است.  زير  به

خیز است. بخش شرقی و  برد ولی بخش شرقی آن يك بخش لرزهای به سر میدر حال حاضر در آرامش لرزهشرق ايران  

دارند.   تفاوت  باهم  لحاظ  از چند  افزايش می( سرعت همگر1غربی مکران  به شرق  از غرب  ( شیب صفحه  2يابد.  ايی 
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های بزمان و  در اثر اين فرورانش کوه  .(1992)بايرن و همکاران،    بخش شرقی است  فرورونده در بخش غربی بیشتر از 

 . (2018)ريگارد و همکاران،  شکل گرفته استهای سلطان در پاکستان تفتان در ايران و کوه

 

 
 . و ساختارهای عمده زون فرورانش مکران ی مرزیهاگسل  -2شکل

 روش تحقیق      2

حرکت مطلق صفحه    های( با جهت2020زاده و همکاران،  ای )رحیمهای سريع ناهمسانگردی لرزهاين بررسی جهتدر   

(APM )4  های  سطح زمین ثبت شده توسط دستگاه  های بردار میدان سرعتکه با استفاده از جهتGPS  نسبت به اوراسیا 

سهم اصلی ناهمسانگردی    (،2020)  زاده و همکارنرحیم.  (3)شکل    شدمقايسه    مدهبدست آ  (2019)خرمی و همکاران،  

در بخش    شودمشاهده می  3به شکلبا توجه  .  را به گوشته بااليی نسبت دادند  غربی  مشاهده شده در سواحل مکران

   GPSمیدان سرعت  بردار  هایو جهتهای سريع ناهمسانگردی  جهت  شاهد همخوانی نسبتا خوب  غربی  ساحلی مکران

در بخش غربی زون  پوسته و گوشته بااليی    دهنده دگرشکلی همسان عمودیتواند نشانامر می. اين  (3)شکل    هستیم

، بین صفحه فرورونده و استنوسفر زيرين  شدگیجفت  در سواحل مکران غربی شاهد  عبارت ديگربه    فرورانش مکران باشد.

  ناهمسانگردی و بردار   انطباق خوبی بین جهت  نیز  به سمت شمال، در ايستگاه کهنوج  .هستیمهرچند در مقیاس کوچك،  

بخش بیشتر انگردی در اين  گیری ناهمسنگاری برای اندازههای لرزه. اگر تعداد ايستگاهخوردسرعت به چشم می  میدان

ادامه  بخش  شدگی بین صفحه فررونده و استنوسفر زيرين تا اين  که جفت  توانستیم بیان کنیمبود با قدرت بااليی می

  سرعت دارای انطباق نیستند   میدان  های ناهمسانگردی و بردارجهت   ،5ی کمان پسحوضه  واقع در   هایهدارد. برای ايستگا

تواند باشد. هرچند بايد در نظر داشت  شدگی بین پوسته و گوشته بااليی در اين منطقه میکه احتماال نشان از عدم جفت

. به همین دلیل برای روشن گرفتندهای سريع ناهمسانگردی در اين منطقه احتماال تحت تاثیر پوسته هم قرار  که جهت

 به بررسی بیشتر در اين منطقه است.  شدن اين موضوع نیاز

 

 گیری نتیجه      3
های سريع ناهمسانگردی  های نزديك به ساحل مکران غربی، جهتبرای ايستگاهدهد  نتايج حاصل از اين بررسی نشان می

استنوسفر شدگی بین صفحه فرورونده و  جفتی  نشان دهنده  احتماال  با جهت حرکت مطلق صفحه همخوانی دارد که
   ها ساير ايستگاه  برایاما    شاهد دگرشکلی همسان عمودی در اين بخش از مکران هستیم.  به عبارت ديگر  زيرين است.

هايی )مقايسه  وجود ندارد. چنین بررسی  مناطق   آنشود که احتماال جفت شدگی در  مشاهده نمی هابین جهتهمخوانی 
بردارجهت پی  میدان  های ناهمسانگردی و  چانگ و همکاران،  ؛  2008لیجین و همکاران،  تر در مورد تبت )شسرعت( 
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تر انجام شده است. به همین دلیل برای بررسی دقیق اين های بسیار و متراکمها با تعداد ايستگاه( و ساير مکان2015
 ت.( اسGPS)سطح زمین سرعت میدان های ثبت ای و ايستگاه های لرزهموضوع نیاز به تراکم زياد ايستگاه 

 

 
حرکت مطلق صفحه   و؛ خطوط قرمز( 2020زاده و همکاران، )رحیم  ای از نتايج حاصل از مدلسازی پارامترهای ناهمسانگردینقشه - 3شکل

 های آبی(.؛ پیکان2019سرعت )خرمی و همکاران، میدان بردار های  جهت حاصل از 
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