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  چکیده 

متأثّر از  ،یبرخوردار است؛ چرا که جهت لغزش صفحات گسل يا ژهیو تیهر ساختگاه از اهم يبرآورد تنسور تنش برا

 نیزم يو ارائه الگو ییرایمسأله به نوبه خود در انتخاب رابطه م نیبوده و ا یصفحات گسل یهندس شیتنسور تنش و آرا

  .دارد ییدر ساختگاه مربوطه سهم بسزا نیزم رومندیاعمال جنبش ن يبرآورد راستا تایو نها یساخت

 یمختلف يبا استفاده از روشها یگسل يبلوکها یو متعاقبا، برآورد جهات لغزش یساخت نیبرآورد جهات تنسور تنش زم

 رك،یکوه ب یمطلب در محدوده شمال غرب نیا )Angelier( هیمقاله با استفاده از روش آنژل نیکه در ا ردیگ یصورت م

از روش  بیآن بترت دییو بمنظور تأ دهیو بلوچستان به انجام رس ستانیدر استان س رانیشرق ا یشیواقع در گستره فل

و ) 1396و همکاران  ی، فاتح1395ران و همکا انی، پرتاب1385و همکاران  یصادق(لرزه ها  نیزم یحلّ سازوکار کانون

و  سونجک( یانجام شده قبل يو با کارها دهیاستفاده گرد) 1983 زیو ماکر یدهقان( رانیا یثقل سنج دینقشه ژئوئ

و همکاران،  لفروشانی، ن2001 تسیو  انیبربر( ریاخ يپژوهشها زیو ن) 1993 سی، وا1986 انی، بربر1984 يمکنز

آنها با اندازه  قیبا تلف تیقرار گرفته و در نها سهیمورد سنجش و مقا) 2005 انی، بربر2004، ورنانت و همکاران 2003

در  رهیچ یتنش وارده و بردار لغزش رهیچ يدر مورد راستا يریگ جهیدر منطقه، به نت ییها و مشاهدات صحرا يریگ

  .گستره مورد مطالعه، پرداخته شده است

  .ركیبردار لغزش، کوه ب ،جهات تنش: هاي کلیديواژه
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Abstract 
Estimation of stress tensor is particular importance for any structure; This is because the sliding 
plates of faults are affected by the tensor stress and geometric arrangement of the fault plates, 
which in turn contributes greatly to the selection of the damping relationship and the 
presentation of the geostationary pattern and ultimately to the direction of strong ground motion 
in the structure. 

Estimation of tectonic stress and subsequent sliding directions of fault blocks are estimated by 
using different methods and in this article, using the Angelier method, this article has been done 
in the northwestern region of Birk Mountain, located in the Flysch zone of eastern Iran in Sistan 
and Baluchestan province, and in order to confirm it, respectively, the method of solving the 
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focal mechanism of earthquakes (Sadeghi et al 2006, Partabian et al 2016, Fatehi et al 2017) and 
the Iranian Geometric Map (Dehghani and Markis 1983) were used and with previous work 
done (Jackson and Mackenzie 1984, Berberian 1986, Wyss 1993) as well as recent research 
(Berberian and Yates 2001, Nilforoushan et al 2003, Vernant et al 2004 ,Berberian 2005) were 
measured and compared, and finally combined with measurements and observations. Silver in 
the region, to conclude in order to overcome the stress and slip vector dominant in the study 
area are discussed. 
Keywords: Stress directions, Slip vector, Birk Mountain 

  

  مقدمه    1

( ایران بدلیل تراکم پروژه هاي عمرانی در حال انجام در آن امروزه بررسی هاي لرزه زمین ساختی گستره جنوب شرقی 

از سویی پراکندگی حوزه هاي . از اهمیت ویژه اي برخوردارند...) از قبیل احداث خطوط انتقال گاز، خطوط راه آهن و

در این . باشدتنش در طول این گستره، باعث گردیده تا این منطقه از نظر لرزه خیزي از ویژگیهاي ناهمگونی برخوردار 

 هاي طول مقاله به بررسی جهات تنش اصلی و بردار لغزش چیره در محدوده کوه بیرك و در منطقه اي میان

درجه عرض شمالی، واقع  28دقیقه الی  45درجه و  27دقیقه طول شرقی و  26درجه و  61الی درجه 61 جغرافیایی

این گستره از نظر تقسیمات ساختاري ایران زمین، . تدر جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان، پرداخته شده اس

بخشی از مسیر خطّ لوله در دست احداث انتقال گاز شرق ایران  .)1شکل(در زون فلیشی شرق ایران واقع گردیده است 

  ).2شکل(از دماغه شمال غربی کوه بیرك گذر می نماید 

  

 
و جنوب شهر ) بخش زرد رنگ(ان با مستطیل آبی رنگ در پهنه سیستان گستره مورد بررسی در نقشه پهنه بندي ساختاري ایر .1شکل 

گسل تلخ آب، : TFایران مرکزي، : CDکپه داغ، : KDالبرز،  :Aسیرجان،  -سنندج :SSزاگرس، : Zمکران،  :M. خاش نشان داده شده است

DZF :زابلی،  -گسل دامنSF : ،گسل سرتنگNF : گسل نه باختري وZF : 1383آقانباتی (گسل زاهدان.(  
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 -1384موسوي ) (250،000/1به مقیاس  1واقع در نقشه زمین شناسی بیرك( وضعیت زمین شناسی محدوده مورد بررسی   .2شکل 

  .برنگ آبی مشخّص گردیده است) خطّ لوله در دست احداث گاز(مسیر گذر ساختگاه ). سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

  

  
  .محدوده مورد مطالعهراهنماي نقشه زمین شناسی   .3شکل

 

  روش تحقیق    2

  گسل ها و چین خوردگی ها(تعیین جهات تنش اصلی با استفاده از عناصر ساختاري    1- 2

متداولترین روش زمین شناسی که امروزه بطور وسیع براي تعیین جهات تنش اصلی، مورد استفاده قرار می گیرد، 

از  1990و 1984در) Angelier(مقاالت آنژلیه . گسل هاي کواترنر است گسل هاي فعال، بویژه تجزیه و تحلیل اثرات

این تکنیک قوي با بهره گیري از گسل . لحاظ متدلوژي و از بعد کاربردي، کلیدي را براي محقّقین فراهم نموده است

این احتمال نیز وجود دارد که از روند بعالوه براي بکار بردن گسل هاي جنبا، . هاي رخنمون یافته قابل اجرا است

، مخصوصا آنهایی که در ناحیه جلویی راندگیهاي پنهان، توسعه می یابند و بطور )1986یتس (محوري چین هاي فعال 

لذا با توجه به آنچه . جهت یابی شده اند؛ استفاده کرد) بزرگترین تنش فشارشی افقی( SHتقریبی در جهت عمود بر 

مورد اندازه گیري از روند گسل هاي فعال موجود در ناحیه  215ا ترسیم نمودار گلسرخی مربوط به که بیان شد، ب

مشاهده می ) 4شکل (و نیز در نظر گرفتن روند و وضعیت محوري چین خوردگیها در محدوده مورد مطالعه ) 3شکل (

و ) S38E( N38W: ، در مرتبه دوم)N10W  )S10E:گردد که امتداد غالب راندگی ها و همچنین چینها در مرتبه اول

  .می باشند )N74E  )S74W: در مرتبه سوم

  



  1399آبان  ران،یکنفرانس ژئوفیزیک ا نیمجموعه مقاالت نوزدهم

 

4

  
  ).1388موسوي (اندازه گیري از روند راندگی هاي محدوده طرح  215نمودار گلسرخی مربوط به  .4شکل 

  

  
موسوي (نمایش عناصر ساختاري خطّی و صفحه اي استفاده شده در شمال غربی کوه بیرك بر روي نیمکره پایینی شبکه هم مساحت  .5شکل

1388.(  

  بدست آوردن بردارهاي لغزش با استفاده از حلّ سازوکار کانونی زمین لرزه ها   2- 2

بلوکهاي گسلی با استفاده از روشهاي مختلفی  برآورد جهات تنسور تنش زمین ساختی و متعاقبا، برآورد جهات لغزش

در . صورت می گیرد که در اینجا با استفاده از روش حلّ صفحات گسلی زلزله ها، این مطلب به انجام رسیده است

ارائه  1900 -2014سازوکار کانونی برخی از زمین لرزه هاي رخداده در گستره شرق ایران در بازه زمانی  6شکل

نتایج این اطّالعات به این نکته اشاره می کنند که فعالیت . نمایش داده شده است 7حاصله در شکل گردیده و برآورد

برخی از رویدادهاي بزرگ در منطقه مورد . لرزه اي در این گستره غالبا از نوع کم عمق تا عمق متوسط می باشند

با عمق کانونی عمیق تر، گسلش سطحی  مطالعه بطور معمول با گسلش سطحی همراه است، ولی رخدادهاي لرزه اي

راستالغز و (بر این اساس، سازوکار چیره زمین لرزه ها در گستره مورد مطالعه از نوع تراگذر فشارشی . ایجاد نمی کنند

جنوب شرق  - تعیین می گردند و بر روي گسل هایی از نوع رانده و راستالغز که به موازات روند شمال غرب) فشاري

شمال شرق خواهد  - طبعا روند بزرگترین مولّفه فشارشی در این ناحیه در جهت جنوب غرب. ی دهندهستند، روي م

  .)7شکل(بود 
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 لرزه زمین و فعال هاي گسل نقشه) ب. (مطالعه مورد محدوه و ایران شرق گستره هاي لرزه زمین از برخی کانونی سازوکارهاي) الف( .6 شکل

 )1395پرتابیان و همکاران . (MrSID اي ماهواره تصویر روي بر منطقه هاي

 

 
  ).1385صادقی و همکار (برآورد حاصله از سازوکارهاي کانونی زمین لرزه هاي گستره شرق ایران  . 7شکل 

  بدست آوردن راستاي تنش فشارشی در گستره طرح با استفاده از نقشه ژئوئید ثقل سنجی ایران   3- 2

در این شکل مالحظه می . داده شده است نشان 8نقشه دگرشکلی ژئوئید ایران، با محاسبات ثقل سنجی، در شکل 

جنوبی بوده، در حالی  -کنیم که بعنوان نمونه در نواحی ایران مرکزي و شمال ایران، خطوط میزان داراي امتداد شمالی

 -شده و بطرف شرق ایران، داراي روند غالب شمال غربی غربی - که در سمت زاگرس، امتداد آنها تغییر کرده و شرقی

، خمیدگی مزبور به احتمال زیاد مربوط به فشار فزاینده اي )1983(به عقیده دهقانی و همکار . جنوب شرقی می گردند

 بر اساس شکل و حالت این منحنی. به این بخش از ایران وارد می آید) و نیز صفحه هند(است که از سمت سپر عربی 

  .می گردد برآورد SSW-NNEها در گستره طرح، جهت تنش فشارشی وارده به صورت 

  

  
 ).1983دهقانی و همکار، (نقشه ژئوئید ثقل سنجی ایران  .8شکل 
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  )GPS(اندازه گیري وضعیت همگرایی بر اساس داده هاي امروزین سیستم تعیین موقعیت جهانی    4- 2

نشان از دگرریختی اندك این گستره ) 12شکل(در نزدیکی مرز شرقی ایران با آهنگ جابجایی پایین  GPSداده هاي 

به ) 11شکل(در جایی که لرزه خیزي ) 2004؛ ورنانت و همکاران 2003نیلفروشان و همکاران، (در همبري بلوك افغان 

پهنه  GPSآمده از اندازه گیري هاي سرعت بدست ). 1984جکسون و مکنزي، (گونه ناگهانی کاهش می یابد، دارد 

جنوبی بین ایران  -میلی متر در سال بصورت برش راستگرد شمالی 16 ± 2شرق ایران نسبت به ایران مرکزي برابر 

است و دگرریختی چیره بوسیله گسل هاي راستالغز ) 12شکل)(بلوك هلمند(مرکزي و بلوك هیرمند افغانستان 

میلیمتر  8(و در شرق بلوك لوت  )میلیمتر در سال 8(ربی بلوك لوت بی لرزه استوار راستگرد در راستاي کناره هاي غ

   ).2004؛ ورنانت و دیگران، 2003نیلفروشان و همکاران، (می باشد ) در سال

مهاجر اشجعی و (همچنین داده هاي زمین ریخت شناسی، جنبش لرزه اي این گسل ها را در گذشته تأیید می نمایند 

گسل هاي راستالغز ). 2002؛ واکر و جکسون، 1999؛ بربریان و یتس، 2005؛ بربریان و همکاران، 1975همکاران، 

جنوب، جنوب شرق باعث چرخش ساعتگرد بلوك شرق ایران می گردند که مقدار آن در سمت  -شمال، شمال غرب

  ).10و  9شکلهاي(شمال پهنه، افزایش می یابد 

  

  
گسل هاي رانده با دندانه بر روي فرادیواره و گسل هاي راستالغز با پیکان ها نشان ). نام ها بصورت اریب(گسل هاي فعال اصلی ایران  .9شکل 

، Mکپه داغ؛  ،KP، آذربایجان؛ AZپیوست باال سمت راست . در گسل هاي بدون دندانه یا پیکان، سوي لغزش ناشناخته است. داده شده اند

با اندکی تغییر برگرفته از . بلوك هاي سخت به صورت متقاطع هاشور خورده اند. صفحه توران ،TPستره زمین درز سیستان؛ ، گSمکران؛ 

  ).2001، 1999(و بربریان و یتس ) 2005، 1997، 1995، 1981، 1976(بربریان 

  
با اندکی تغییر برگرفته از بربریان و . واحدهاي زمین ساختی ساده شده فالت ایران با زیرتقسیم بندي ها و زمین درزه هاي اصلی .10شکل 
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  .و دیگر داده هاي یاد شده در متن) 1981(، کینگ )1981(، بربریان و بربریان )1981(، بربریان و همکاران )1983(بربریان 

  

  
  )2004؛ ورنانت و همکاران، 2003نیلفروشان و همکاران، (ایران ) 1998 -1964( 1377تا  1342زمین لرزه هاي سال نقشه رومرکز  .11شکل 

  
 2001 -1999 یدوره زمان يبرا ییایاوراس نیاز مراجع مع یآنها در چهارچوب تیقطع يضویب% 95اس و  یپ یج یافق يسرعت ها .12شکل 

) خطوط کوتاه(پس از نئوژن  نهیشیب یاز جهت کوتاه شدگ يا نهیدر پس زم) 2004؛ ورنانت و همکاران، 2003و همکاران،  لفروشانین(

  ).1976( انیبرگرفته از بربر

  گیري نتیجه   3

با استفاده از مطالعات یاد شده و سازوکار ژرفی . نتایج بدست آمده، هماهنگی بسیار خوبی را با هم نشان می دهند

گسلش زمین لرزه اي چند زمین لرزه روي داده در گستره و پیرامون مسیر مورد مطالعه و همچنین پژوهش هاي انجام 

و ) 2004(، ورنانت )2003(، نیلفروشان )2005، 1999، 1997، 1995، 1983، 1981، 1976، 1973(شده بربریان 

رایی، راستاي چیره تنش هاي وارد بر منطقه و همچنین مشاهدات و اندازه گیریهاي صح) 1973(دهقانی و همکار 

جنوب، جنوب شرق همراه با  -بصورت تراگذر فشارشی و شامل مولّفه امتدادلغز راستگرد با جهت شمال، شمال غرب

اعمال تنش فشارشی از جهت غرب، جنوب غرب بسمت شرق، شمال شرق ناحیه همراه با اعمال چرخش در جهت 

اي همگرایی میان صفحات زمین ساختی عربستان و ایران و همچنین تأثیرات جانبی ساعتگرد می باشند که با راست

انجام اینگونه مطالعات و نتایج آنها می بایستی حتما قبل از  ).13شکل(حرکت صفحه هند، همخوانی خوبی دارند 

مدنظر قرار ) نتقال گازدر اینجا، احداث خطّ ا(مراحل طرّاحی و اجراي پروژه هاي عمرانی زیرساختی و مهم در مناطق 

  .گیرند
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  )1984حقّی پور و همکاران ( موقعیت محدوده مورد مطالعه در نقشه سایزموتکتونیکی ایران، افغانستان و پاکستان. 13شکل 
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