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 چکیده  

های بزرگی را تجربه کرده است،  لرزهیکی از مناطق تغییرشکل اصلی واقع در شمال شرق ایران است که زمینداغ،  کپه 

ی تکتونیکی انجام نشده است. در این تحقیق برای ای در این پهنهخیزی در مقیاس منطقهی کاملی از لرزهاما مطالعه

ها به روش تجزیه هایپوسنتروئید استفاده شده است. به  لرزهن یابی دوباره زمی های شمال شرق ایران از مکانبررسی گسله 

کیلومتر دوباره   5لرزه با خطای کمتر از  زمین  990ای تقسیم شد و  این منظور، منطقه مطالعاتی به هفت خوشه لرزه 

یابی ایج مکان به دست آمد. در نهایت با استفاده از نت سازوکارکانونی با روش تانسور ممان129همچنین  .یابی شدندمکان

بررسی سایزموتکتونیک منطقه و تطابق ها و اطالعات زمین لرزهها، سازوکارهای کانونی زمین لرزهدوباره زمین  شناسی، 

یابی دوباره، تمرکز های گسلی انجام شد. نتایج به دست آمده از مکانهای موجود در نقشهروندهای به دست آمده با گسله

شود که نشان از وجود گسله دهد. روندهایی با سازوکار راستالغز مشاهده می صلی را نشان می های اخیزی روی گسلهلرزه

های معکوس مدفون توان به ترتیب به گسله های نسبتا عمیق در خوشه گنبد و کاشمر را می لرزهناشناخته دارند. زمین 

 انست.  در زیر رسوبات ضخیم و تغییرات ساختاری لیتوسفری در این ناحیه مرتبط د

 ای، سازوکار کانونی. یابی دوباره، تجزیه هایپوسنتروئید، خوشه لرزه خیزی، مکانداغ، لرزهکپه های کلیدی: واژه
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Abstract 

Kope-dagh is one of the main deformation regions in north-east of Iran and experienced many 

large earthquakes. There is not still any seismotectonics study on the regional scale in NE Iran. 

We study seismotectonics of NE Iran by precise relocation of seismicity and expanding catalog 

of moment tensors for the region. For this purpose, the study area was divided into seven clusters, 

and 990 earthquakes were relocated.  Additionaly 129 moment tensor solutions were calculated 

for the region. Our results show that the seismicity is focused on the main faults. New seismicity 

trends with strike-slip mechanism are observed indicating presence of an unknown fault. 

Relatively deep earthquakes in Gonbad and Kashmar clusters can be related to reverse faults 

buried under thick sediments and lithospheric structural changes in this area, respectively. 

Keywords: Kopeh-dagh, Seismicity, Relocation, Hypocentral decomposition, Seismic cluster, 

Focal mechanism. 
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 مقدمه    1

شرقی عربی و اوراسیا  لغز در مرز شمالداغ و بینالود است که درگیر همگرایی موربهای کپهشمال شرق ایران شامل کوه 

متر بر  میلی   5  (، از شمال گسله درونه تا مرز ترکمنستان حدود2019بر اساس مطالعه خرمی و همکاران ) شده است.

شود که به هیچ  ای دیده می های ثبت شده لرزهشدگی وجود دارد. در برخی نقاط از شمال شرق ایران زمین سال کوتاه 

کیلومتر وجود دارد که در   20ای مرتبط نیست. به عالوه، در شرق حوضه خزر جنوبی رسوباتی به ضخامت بیشتر از  گسله

های فعال شناسایی  (. از سوی دیگر، گسله2011ه است )کزمین و ورژبیتسکی،  های سطحی به نقشه درنیامد آن گسله

مانند گسله به  بخاردنشده  سامانه گسلی  فاصله  -های  در  معموال  دارند.    15تا    10قوچان،  قرار  یکدیگر  از  کیلومتری 

مکانعدم در  گسلهقطعیت  دقیق  شناسایی  از  مانع  رویدادیابی،  در  حتی  مسبب  باهای  بزرگ  دهچشمه  های  ها های 

(. بنابراین، برای آگاهی از نحوه توزیع تغییرشکل در این منطقه، شناسایی 2006شود )انگدال و همکاران،  کیلومتری می 

های فعال و تعیین سازوکار های گسلی، به نقشه درآوردن گسلههای موجود در نقشه ها به گسلهلرزهها، ارتباط زمین گسله

شود و سپس، با استفاده از سازوکارهای کانونی و ها با دقت باال تعیین می لرزهدر ابتدا مکان زمین   ها، در این مقالهگسله

شود. از این رو در این مطالعه، با استفاده از تمام شناسی به بررسی سایزموتکتونیک منطقه پرداخته می اطالعات زمین 

مکانداده روش  بکارگیری  و  موجود  تجز های  چندرویدادی  زمین یابی  دقیق  مکان  هایپوسنتروئید،  خطای لرزهیه  با  ها 

ها در هر خوشه به  لرزهکیلومتر و یا کمتر مشخص شده است. عالوه بر این، عمق کانونی تعدادی از زمین  5یابی  مکان

 دست آمده است. پس از آن، سازوکارهای کانونی از طریق روش تانسور ممان محاسبه شده است. در نهایت با اطالعات 

گسله  درباره  آمده  زمین به دست  با  آنها  ارتباط  و  منطقه  مکانلرزههای  دوباره  منطقه  های  سایزموتکتونیک  یابی شده، 

 مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.  

 

 روش تحقیق    2

(، موسسه ISC)شناسیالمللی لرزههای مرکز بینرسید شبکه های زمانهای مورد استفاده در این تحقیق، شامل دادهداده

های ثبت شده  موج ( و همچنین شکلIIEESشناسی و مهندسی زلزله)(، پژوهشگاه زلزلهIRSCژئوفیزیک دانشگاه تهران)

( و IRISشناسی جهانی)(، بانک اطالعات زلزلهEQRCشناسی دانشگاه فردوسی مشهد)لرزهتوسط مرکز تحقیقات زمین 

ی زمانی رویداد در بازه  1409( است. در این تحقیق، از  BHRCو مسکن)شبکه شتابنگاری مرکز تحقیقات راه، ساختمان  

که دارای پوشش آزیموتی   رویداد  990استفاده شده است و از بین آنها    3با بزرگای مساوی یا بزرگتر از    1940-2022

  5ها کمتر از  لرزهدرصد از زمین  90یابیاند. خطای مکان یابی دوباره شدهدرجه هستند مکان   180مساوی یا بیشتر از  

،  4با بزرگای مساوی و یا بزرگتر از    لرزهزمین   129ای، برای  منطقه   های شبکه کیلومتر است. همچنین، با استفاده از داده

کاتالوگ   کانونی موجود در  به سازوکارهای  مربوط  اطالعات  از  آن،  بر  تهیه شد. عالوه  کانونی  مرکز   CMTسازوکار  و 

ای و فواصل استفاده شده است. در این تحقیق، منطقه مطالعاتی براساس تعداد رویدادها، فازهای لرزهنگاری کشور نیز  لرزه

های مختلف با یکدیگر هفت خوشه مجزا تقسیم شده است و رویدادهای تهیه شده از شبکه ایستگاه نسبت به رویدادها به  

 دهد.مورد استفاده در این مطالعه را نشان می  های ها در منطقه و دادهایستگاه ( توزیع 1اند. شکل )تلفیق شده 
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  ISC, IRSCای  های لرزهدر شبکه  های ثبت شدهلرزه های آبی زمینها در شمال شرق ایران. دایره خیزی و توزیع ایستگاه لرزه   (:  1شکل )

نگاری  های لرزه ای در منطقه مطالعاتی با کادرهای مشکی و ایستگاه دهد. هفت خوشه لرزهرا نشان می  3با بزرگای مساوی یا بزرگتر از    IIEESو

 های زرشکی نشان داده شده است. شهرهای مهم منطقه مطالعاتی نیز در نقشه مشخص شده است. با مثلث 

 
با استفاده از خوشهدر این تحقیق از مکان انجام میهای لرزهیابی چندرویدادی بهره گرفته شده است که  شود. به  ای 

از رویدادمجموعه ها دارای ساختار لرزهها که از نظر مکانی بهم نزدیک باشند بطوریکه محدوده مورد پوشش زمینای 

یابی دوباره به روش تجزیه هایپوسنتروئید در مرحله در مکانشود.  ی ای گفته مسرعتی نسبتا همگنی باشد، خوشه لرزه 

شود. در شود و مقدار ثابت معقولی برای اعماق کانونی رویدادها در نظر گرفته می اول یک مدل سرعتی اولیه فرض می 

اما دادهانتخاب رویدادهای خوشه ندارد.  زمان رویداد وجود  لحاظ  از  با گاف  های پرت،  ها هیچ محدودیتی  رویدادهای 

شوند. در مرحله دوم، یک زیرمجموعه از رویدادها آزیموتی باال و رویدادهای با تعداد فاز کم شناسایی شده و حذف می 

درجه ثبت شده و دارای پوشش    2/0محلی با فاصله رومرکزی کمتر از    برای هر خوشه که توسط حداقل یک ایستگاه

از   باالتر  تعدا  180آزیموتی  و  و دوباره مکاندرجه  انتخاب شده  فاز مناسب هستند  برای  یابی می د  ترتیب  بدین  شود. 

شود به ها عمق کانونی تعیین شده و مدل سرعتی پوسته با سعی و خطا بهبود داده میرویدادهای موجود در زیرمجموعه

در فواصل نزدیک به صفر    Sgو    Pgهای امواج  مانده ای داشته و مقدار باقیهای مشاهده طوری که بهترین برازش بر داده 

 برسد.  

 نتایج و بحث    3

ی خیزی پراکنده، لرزهدوبارهیابی  بعد از انجام مکان( نشان داده شده است.  2در شکل )  یابی دوباره هفت خوشه نتایج مکان 

شود. اهده می های شناسایی شده مشتر بر روی رد سطحی گسلهها به صورت روندهای گسلی واضحثبت شده در کاتالوگ

های دارای پوشش پرتویی مناسب و کنترل عمقی  لرزهای تعیین شده در منطقه مطالعاتی، برای زمین های لرزهدر خوشه

هایی که کنترل عمقی نداشتند، عمق ثابتی  لرزهمطلوب، عمق با خطای قابل قبولی تخمین زده شده است و برای زمین 

اند عمق نگاری رخ دادههای لرزهلرزه که در فاصله نزدیک با ایستگاه زمین   218  در مجموع برای در نظر گرفته شده است.  

های مختلف ها با رنگ لرزهشود. تغییرات عمق زمین( مشاهده می الف2کانونی دقیق محاسبه شده است که در شکل )

سازوکار با    129ند. به طورکلی،  کیلومتری قرار دار  30تا    10ی عمقی  ها در بازه لرزهنشان داده شده است و بیشتر زمین

نگاری کشور و مطالعات دیگر مرکز لرزه  ،CMTکاتالوگ  سازوکار کانونی از    74روش تانسور ممان به دست آمده است و  

(، جکسون و 1994(، پریستلی و همکاران )1984(، جکسون و مکنزی )1979(، جکسون و فیتچ )1972شامل مکنزی )

دوباره یابی  ( تهیه شده است، که موقعیت آنها با موقعیت حاصل از مکان2010همکاران )  ( و شبانیان و2002همکاران )

دهد که در غرب و شرق منطقه  ب( نشان داده شده است. سازوکارهای کانونی نشان می 2جایگزین شده و در شکل )

 . مطالعاتی سازوکار فشاری و در مرکز، سازوکار راستالغز غالب است
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الف(2شکل) مکان  (:  زمین نتایج  کانونی  عمق  تغییرات  و  دوباره  لرزهلرزه یابی  خوشه  در هفت  دایره ها  ایران.  در شمال شرق  سفید ای  های 

ای های لرزه وباره خوشه یابی دنتایج مکان   ب(دهد.  های رنگی رویدادهای با عمق کانونی متغیر را نشان می رویدادهای با عمق کانونی ثابت و دایره 

سازوکار کانونی به دست آمده با روش تانسور ممان با رنگ مشکی نشان داده شده است،   129در شمال شرق ایران به همراه سازوکارهای کانونی.  

 تهیه شده است.  سازوکار کانونی از مطالعات دیگر 26و  CMTسازوکار کانونی با رنگ طالیی از  IRSC ، 40سازوکار کانونی با رنگ قرمز از  8

به دست آمده، تمرکز و روند زمین  نتایج  با روند گسلهیابیمکان  های دوبارهلرزهطبق  این منطقه،  های اصلی شده در 

ه  های شناسایی شده در منطقمنطقه همخوانی دارند. به عالوه، سازوکارهای کانونی به دست آمده با نوع فعالیت گسله

ها در خارج از مرز ایران در شمال خوشه جاجرم  لرزهشرقی از زمین-غربی جنوب-مطالعاتی مطابقت دارد. روندی شمال

ی منطبق با این روند شناسایی شد.  ای گسلهشود که دارای سازوکار راستالغز بوده و با بررسی تصاویر ماهواره مشاهده می 

قسمت باالیی خوشه  اند.  کیلومتری رخ داده  27و    34به ترتیب تا اعماق  اشمر  و ک  ها در خوشه گنبد لرزهترین زمین عمیق

های نسبتا عمیق رخ داده است در شرق حوضه خزر جنوبی واقع شده است. براساس مطالعه لزرهگنبد که در آن زمین 

است درصورتی   کیلومتر برآورد شده  35( در این ناحیه ضخامت پوسته حدود  1400دوست )صورت گرفته توسط ایران

کیلومتر اندازه گیری شده است. این تفاوت   45که در قسمت پایینی منطقه در زیر ارتفاعات البرز ضخامت پوسته حدود 

ای نسبت داد. از طرفی، در مطالعه انجام توان به مجاورت پوسته شبه اقیانوسی و پوسته قاره ضخامت مشاهده شده را می 

در ناحیه خزر جنوبی و قسمت باالیی خوشه گنبد یکسان   LM(، سرعت موج  2016)پیرو و همکاران  شده توسط ماهری 

اقیانوسی  تواند تاییدی بر پوسته شبه ی مشابه بودن پوسته در این دو منطقه است که میدهندهبه دست آمده است که نشان

های های نسبتا عمیق را به گسله لرزهمین توان زباشد. با در نظر گرفتن پوسته شبه اقیانوسی در این ناحیه می در این ناحیه  

اوراسیا و تغییر رژیم -سنگی نرمال به وجود آمده در هنگام تشکیل حوضه اقیانوسی که اکنون در اثر همگرایی عربیپی

های توان به گسلهها را میلرزهاند نسبت داد. بنابراین، عمق زیاد این زمین تکتونیکی منطقه، رفتار معکوس پیدا کرده

- گسله شرقی کیلومتر، نسبت داد.  20اقیانوسی مدفون در زیر رسوبات با ضخامتی بیش از  سنگی معکوس پوسته شبه پی

داغ و بینالود از بلوک لوت و ایران مرکزی در نظر گرفته شده است )انگدال و همکاران ربی درونه مرز جدایش منطقه کپهغ

های نسبتا عمیقی لرزه(. در قسمت غربی خوشه کاشمر زمین 2019ان  ، افالکی و همکار2009، شبانیان و همکاران  2006

توان به تغییرات ها را میلرزهبا سازوکار راستالغز مشاهده شد که روی مرکز گسله درونه واقع شده است. وقوع این زمین 

گسله درونه متفاوت    ساختاری لیتوسفری در این ناحیه نسبت داد زیرا تغییرات ضخامت پوسته در قسمت شمالی و جنوبی

کیلومتر اندازه گیری شده    45و در قسمت جنوبی حدود  55است به طوری که در قسمت شمالی ضخامت پوسته حدود  

کیلومتر است در حالی   10تا    5(. از طرفی، ضخامت رسوبات در جنوب گسله درونه حدود  2012است )متقی و همکاران،  

 (.  1400دوست، رسد )ایرانتر میکیلوم  15که در شمال گسله درونه به حدود 

 گیرینتیجه     4

 هالرزهزمین یابی دوباره نگاری، مکان نگاری و شتاب های لرزههای موجود در شبکه در این تحقیق، با استفاده از تمام داده 

به روش تجزیه   یابی چندرویدادی گیری از مکانها با بهره با کیفیت باال و خطای کم و همچنین، ارزیابی فعالیت گسله 



 شناسی  زلزلهمقاالت گروه مجموعه                      

 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

 

273 

 

هایپوسنتروئید و تهیه سازوکارهای کانونی با روش تانسور ممان، انجام شده است. بدین منظور، منطقه مطالعاتی به هفت  

درجه   180و پوشش آزیموتی بیشتر از    3رویداد با بزرگای مساوی یا بزرگتر از    990ای تقسیم شده است و  خوشه لرزه

اند. عالوه بر سازوکارهای کانونی در یابی دوباره شده تگاهی به دست آمده است مکانبرداری دسسال داده  80که در طی  

سازوکار کانونی جدید به دست آمد. در نهایت،    129و مطالعات دیگر،    CMTنگاری کشور، کاتالوک  دسترس از مرکز لرزه

شناسی، مشاهده شد  و اطالعات زمین ها  لرزهزمین ها، سازوکارهای کانونی  لرزهیابی دوباره زمین با استفاده از نتایج مکان 

لرزه مشاهده شده که با توجه به سازوکارهای های اصلی منطقه است. تعدادی روند زمین خیزی روی گسلهکه تمرکز لرزه

 هاای مرتبط دانست. در بسیاری از موارد نوع فعالیت مشخص شده برای گسلهی ناشناخته توان آنها را به گسله کانونی می 

توان های نسبتا عمیق در خوشه گنبد را میلرزهها همخوانی دارد. زمین لرزهبا سازوکارهای کانونی و محل قرارگیری زمین 

کیلومتر دانست    20اقیانوسی، مدفون در زیر رسوبات با ضخامتی بیش از  سنگی معکوس پوسته شبه های پیمرتبط با گسله 

تواند مربوط به تغییرات ساختاری لیتوسفریک در این ناحیه خوشه کاشمر می  های نسبتا عمیق درلرزهو همچنین، زمین

 باشد.   
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