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 چکیده  

  Mn=5.7با بزرگای    زمینلرزهتحت تاثیر دو    1398اسفند    4ترکیه در نزديکی شهر قطور در تاريخ  -منطقه مرزی ايران

 ،Mn=5.9     .های بزرگتر، در گزارشهای اولیه   زمینلرزهمراکز لرزه نگاری دو کشور بجز در  و پس لرزه های آن بوده است

ی دستیابی به دقت باالتر در مکانیابی، اطالعات لرزه  ها را با گپ های آزيموتی باال گزارش کرده اند. برا  زمینلرزهمکان  

( AFADمديريت بحران و حوادث ترکیه)  ( و مرکزIRSCای مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران)

دگی  پس از برهم نهی با الگوريتم اختالف زمانی دوگانه، مکانیابی مجدد گرديد. نتايج بدست آمده نشاندهنده کاهش پراکنن

  زمینلرزه  RMSمیانگین  مقدار    است.ها و انطباق بهتر آنها با روند گسل باشکاال به عنوان گسل مسبب    زمینلرزهمکانی  

 کاهش يافت.  0/ 16به  AFADو    IRSCبه ترتیب در کاتالوگ 42/0و  37/0از  ها
 

 باشکاال. ، گسل  دوگانه یاختالف زمانمکانیابی مجدد، قطور، های کلیدی: واژه 
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Abstract 

On 23 Feb. 2020, Iran- border near to Qotour city has been affected by two earthquakes (Mn=5.7  

،Mn=5.9) and their aftershocks. Primary location of these events has been reported with large 

azimuthal gap (except in large events) by Iranian Seismological Center(IRSC) and disaster and 

emergency management authority of Turkey(AFAD), individually. To increase location accuracy 

of events, we merged information of two catalogues and then we applied double difference 

method to relocate them relatively. Results show meaningful reduction in spatial distribution and 

better adaption of events with assumed causative fault of Bashkala. Average RMS value of 

relocated events decreased to 0.16 from 0.37(IRSC) and 0.42(AFAD). 
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 مقدمه      1
درجه شرقی واقع در مرز ايران  45-44درجه شمالی و   39-38منطقه مورد بحث در اين تحقیق در محدوده جغرافیايی 

فوريه   23)  1398اسفند    4روز    ازربايجان غربی  ذترکیه و در نزديکی شهر قطور از توابع شهرستان خوی در استان آ  -
و پس لرزه های آن بوده است. اين منطقه بخشی از    Mn=5.7  ،Mn=5.9با بزرگای    زمینلرزه( تحت تاثیر دو  2020

ترکیه   و  ايران  غرب  شمال  قفقاز،  تاثیر  منطقه  تحت  که  اوراسیا  است  و  عربستان  صفحات  دارد.همگرائی   قرار 
جنوبی و کشش در    -دگرريختی های حاصل از اين همگرايی به طور عمده به شکل کوتاه شدگی در راستای شمالی  

شرقی زمینبا  غربی    –  راستای  کواترنریگسلش،  و  سنوزوئیك  آتشفشانی  پديده  و  کنند  لرزه  می  و  بروز  )کاراخانیان 
ها در اين   سازوکار کانونی زمینلرزه  .(1)شکل  (1984تايماز و همکاران    -1991جکسون، مکنزی    –  2002همکاران،  

آناتولی و گسلشهای معکوس در حاشیه غربی دريای  ناحیه نشان دهنده گسلش امتدادلغز در شمال غرب ايران و شرق  
شدن    ها بیانگر فرار ناحیه شمال غرب ايران از قفقاز و رانده   خزر است. اطالعات حاصل از سازوکارهای کانونی زمینلرزه

 اين امر باعث شده تا از جنبه لرزه زايی و دارا (.  1992حاشیه جنوبی قفقاز بر روی پوسته دريای خزر است )جکسون،
-چالدران، گیالتوگسل های راستگردی همچون گسل های شمال آناتولی،  های تاريخی،    زمینلرزهبودن نقش بسزا در  

چشمه تبريز،خوی،  -سیه  داغ  شمال  بیشترقوشا  توجه    ،  اخیرمورد  مطالعات  تاثیر    وجود  باشند.  چپگرد  گسلو  های 
و    ايران  غرب  در شمال    (2019فريدی و همکاران  آباد )يلیمسی، پايان و بستان-چای، آغمیون، شالقونبئل، گرمهگؤيجه

زمینلرزه  ( و  2019فريدی و همکاران،    -2015قدس و همکاران،ورزقان )-اهر  2012آگوست    11لرزه  زمینتاثیر آنها در  
بررسی های اولیه و   مورد توجه بیشتری قرار داده است.  (1398آزاد و همکاران،  ترکمنچای )سلیمانی  2019نوامبر    7

عملکرد گسل چپگرد باشکاال با    نتیجههای مذکور    زمینلرزه که    نشان می دهدنیز  گزارشهای میدانی در منطقه قطور  
 (. 1398است)اسماعیلی و همکاران، جنوب غرب – امتداد کلی شمال شرق 

اين   ايران    زمینلرزهرخداد  مرزی  نوار  در  اولیه    –ها  يابی  مکان  تا  شده  باعث  های  زمینلرزهترکیه  شبکه  توسط   ها 

گپهای آزيموتی باال    ط برخط هم زمان دارایباو بدلیل عدم ارت  های بزرگتر  زمینلرزهلرزه نگاری ايران و ترکیه بجز در  
  ی ها  زمینلرزه  قیمحل دق   نییهر منطقه مستلزم تع  یريخطرپذ  لیو تحل  ینساختیو لرزه زم  یزیمطالعه لرزه خباشند.  

  ی کانون عيتوز ینقشه ها هیزلزله ها با ته نيمسبب ا  یگسلها  يیشناسا ه می تواند منجر بهدر آن منطقه است ک دادهيرو
  مطالعه ازبرای دستیابی به اين منظور در اين  دقت باالتری گردد.  منطقه با    یو رسم رو مرکز زلزله ها در نقشه گسلها

از   یتك حادثه ا ینسبت به روشها یاز مدل پوسته ا ی ناش یخطاها ریکاهش تاث لیبدل که  ی مکان نسب نییتع یروشها
ثبت شده توسط    یها  زمینلرزهاطالعات    شده است  یاساس سع  ني. برا، استفاده می شودبرخوردار است  یالتردقت با 

ترکیه   و  ايران  نگاری  لرزه  منطقه  ايستگاههای  از    قطوردر  نهی  پس  گبرهم  کار  به  زمان  تميالگور  یریبا    ی اختالف 
 . ابدي ش يافزا یاب یمحل شده و دقت مکان نییمجدداً تع ،( 2000الزورث ،-والدهاوسر)دوگانه

 

 
 

میانی حاصل از همگرايی صفحات تکتونیکی عربستان و اوراسیا)  نقشه گسلهای فعال شمال غرب ايران، شرق ترکیه و قفقاز در بخش  .1شکل  

 () منطقه مورد مطالعه توسط کادر مستطیل احاطه شده است(. 1398اسماعیلی و همکاران 
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 روش تحقیق      2

  ك يروش,  نيلرزه ها بهره گرفته شده است. انیمجدد زم یاب يمکان   یبرا دوگانه  یاختالف زمان كیمطالعه از تکن نيدر ا

  ی استوار است و از معادالت خط  گريمعادله گا  هيلرزه ها با دقت باالست که بر پا نیمکان مناسب زم  نیتخم  یروش موثر برا

ا  یاختالف زمان   ن یرابطه ب  انیب  یبرا ا  ی لرزه استفاده منیهر جفت زم  یبرا  ی و محاسبات  یمشاهده  روش    ن يکند. در 

لرزه ها و  نیجفت زم  یامواج برا  نيمربوط به ا  ماندهیاختالفات زمان باق  نیو همچن S  و  P امواج  ریاختالف زمان س

آنها را   یتوان اختالف مکان  یم  آنها یبردار اختالف زمان قیشود. سپس با تطب یم نییمشخص، تع ستگاهيا كيمربوط به 

و   كیهمبسته و ناهمبسته را تفک  یلرزه هانیتمام جفت زم  یستگاهيا  حیروش قادر است بدون تصح  نيکرد. ا  نییتع

و گزارش شده   انجام اين تحقیق اطالعات زمینلرزه های رخداده    برای  بهبود بخشد.  یمکان آنها را به طور قابل مالحظه ا

که توسط   2020فوريه    23درجه شرقی در بازه زمانی چهل روزه از تاريخ    45-44درجه شمالی و    39-38در محدوده  

گزارش شده است،   2و مرکز مديريت بحران و حوادث ترکیه 1نگاری کشوری موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران مرکز لرزه 

 زمینلرزه ،  برای يکسان سازی دادهها از برهم نهی دو کاتلوگ قبلی بدست آمد و    کاتالوگ مجموع زمینلرزه  گرديد.   تهیه

( و توسط الگوريتم مکانیابی  1ه نگاری کشوری) جدول  کاتالوگ با مدل سرعتی پوسته بهینه شده مرکز لرز  دوهای هر  

تك حادثه ای، مکان يابی مجدد شدند. سپس زمینلرزه های حاصل از برهم نهی دو کاتالوگ با الگوريتم اختالف زمانی  

     و با انتخاب متغیرهای مناسب مکان يابی مجدد گرديد.دوگانه  
 

 .مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهرانمدل سرعتی پوسته مورد استفاده در  . 1جدول 

P velocity(km/s) Depth(km) 

5.38 0.00 

5.95 7.00 

6.15 12.00 

6.42 20.00 

8.06 47.00 

 گیری نتیجه      3

و   240میانگین گپ آزيموتی    زمینلرزه دارای  528و    642به ترتیب با تعداد    AFADو    IRSCکاتالوگ زمینلرزه های  

میانگین    241 و  برابر    RMSدرجه  ترتیب  به  متوسط    42/0و    37/0آنها  مکانیابی و  در  رفته  کار  به   ايستگاههای 

  806تعداد    کاتالوگايستگاه است. با بر هم نهی داده های اين دو    5/8و    7/6زمینلرزه های اين دو کاتالوگ به ترتیب  

مکانیابی اولیه به روش   .استدرجه    180زمینلرزه کمتر از    409تعداد  گپ آزيموتی  از اين مجموع،    رخداد بدست آمد که

الگوريتم اختالف زمانی دوگانه  نشان می دهد. با بکارگیری    78/0کاتالوگ بوجود آمده را    RMSتك حادثه ای میانگین  

  RMSها منجر به میانگین    زمینلرزهمکان يابی مجدد اين  و    انتخاب   زمینلرزه  558وع  با اعمال شرايط مناسب در مجم

و جنبايی   روند با  پراکندگی در مقاطع مختلف در مطابقتنقشه های  ها شد.  زمینلرزهو کاهش پراکنندگی   16/0برابر با 

جنوب   -گسلهای با روند شمال شرق عملکرد  و همچنین تاثیر  باشکاال است و ارتباط اين زمینلرزه ها با گسل مزبور  گسل  

   را تقويت می کند.لرزه زايی شمال غرب ايران و مناطق مرزی با ترکیه غرب در فرايندهای 
 

   
 ،  AFAD، وسط: کاتالوگ زمینلرزه های IRSCها، چپ: کاتالوگ زمینلرزه های   زمینلرزه RMS. نمودار میانگین 2شکل

 راست: پس از مکانیابی مجدد به روش اختالف زمانی دوگانه مجموع دو کاتالوگ. 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Iranian Seismological Center (IRSC) 
2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)   
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 ،  مقاطع مختلفهای مجموع دو کاتالوگ در  زمینلرزه. پراکنندگی 3شکل 

 اختالف زمانی دوگانه.باال: قبل از مکانیابی مجدد. پايین: پس از مکانیابی مجدد به روش 
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