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  خالصه

 

 ملشا خطی یهارساختا و اوانفر تکتونیکی یهارساختا دجوو انیرا بغر لشما منطقه ساختی مینز زهلر یفعالیتها      

 از حکایت که باشد می خیرا نقر یها لرزه زمین دخر و ناحیه در نگرایرو یخیرتا یها ن لرزهمیز عقوو ،ها گسل ،ها چین

 ورزقان1931 مرداد ماه 21 زهلرزمین  جمله از مختلف یها هپدید ادیدرو توسط آن از قسمتی فمصر و ژینرا تجمع نمکاا

 در را انیرا شناسی مینز هجایگا ن،شناسا مینز از هیوگر تا ستا هشد سبب قیانوسیا یها پوسته بعضی دجوو. دارد
 صلیا ندگیرا کنونی محل در نشناسا مینز ینا وربا به. هندد ارقر تحلیل وتجزیه ردمو قیور ساخت مینز بچورچا

 از را(سیااورا) سیاآ -پا ارو و( ناواگند) نعربستا–فریقاا رةقا دو که شتهدا دجوو تتیس منا به ای دهگستر سقیانوا سگرزا

 های داده و دورسنجی تصاویر تحلیل دستگاهی، ای لرزه های داده بررسی با تحقیق این در .ستا دهکر می اجد یکدیگر
 متمایز تبریز شمال گسل برای عمده پاره سه مرند، شهر باختر تا میانه شهر شمال حوالی از تبریز، گسل پهنه در صحرایی

 برآورد برای رو این از و دارد گسل آن محدوده در ساختی زمین تنش با نزدیک رابطه گسل حرکتی پتانسیل. است شده

 وارون روش به گسل پاره هر در ساختی زمین  های تنش وضعیت آن، مختلف های پاره در تبریز گسل حرکتی توان

تاسیسات شهری تبریز که از لذا کنترل پتانسیل حرکتی گسل شمال غرب ایران و تاثیر آن بر . است شده تحلیل مستقیم
  باشد. اهمیت ویژه ای برخوردار است هدف اصلی این پژوهش می

 

      لرزه زمین ساخت ، پتانسیل حرکتی گسل ، تاسیسات شهری ، گسل شمال غربکلمات کلیدی: 
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ABSTRACT 

 
Seismic activity of tectonic North West of Iran tectonic structures and linear structures include many  

folds, faults, historical earthquake devastating earthquakes in the last century and wisdom that suggests  
the possibility of accumulation of energy and use part of it by Event phenomena such as earthquakes 

Persian date Mordad 11 months 1391 is Varzeghan. There are some oceanic crust is made up of a group 

of geologists, geological setting, Iran Decomposition analyzed in the context of the geological structure of 

the plate. According to the geologists at the current location Drift Zagros vast ocean called Te thys, there 

are two African-Arabian continent (Gondwana) and Europe - Asia (Eurasia) and separated from each 

other. In this research by studying seismic data device, remote sensing image analysis And field data in 

Tabriz fault zone, the area north of the city center to the west of the city of Marand, three major  pieces for 

fault Tabriz is distinct. Potential fault close to tectonic stress in the fault zone and hence Estimated to 

move to a different part of Tabriz fault, the tectonic stresses in the fault rupture Direct inversion method is 

analyzed. Therefore, the potential control of the North West's fault and its impact on urban facilities 

Tabriz is the main objective of this research is of particular importance . 
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 مقدمه   .1

 نواحی برای باال بسیار ای لرزه خطر عامل یک کشور، باختر شمال در طوالنی خیزی لرزه پیشینه با تبریز شمال گسل       

 در نفر میلیون دو حدود جمعیت با کشور پرجمعیت شهرهای از یکی قرارگیری لحاظ به و رود می شمار  به خود حاشیه

 151 ودحد در سیااورا -ن عربستا ردیبرخو زون در شدگی  هکوتا عمجمو .تاس بوده توجه مورد همواره آن مجاورت
 با سیااورا -ن عربستا تصفحا ییاهمگر GPS تتحقیقا سساابر . [2ست]ا میوسن یلاوا در نهاآ ردبرخو نماز از کیلومتر

 ،همچنین. دگیر می رتصو شرقی لشما-لشما و لشما یها جهت در و لسا در متر میلی 25 ± 2 ودحد در سرعتی

 ىها جایی جابه و حرکت موجب ،غربی لشما-لشما ىستارا در هند صفحه حرکت نتیجه در و هند سقیانوا شگستر
 کمربند از بخشی مثابة به انیرا رکشو ،ینابنابر  دشو می انیرا قیانوسىا و اى رهقا پوسته نگوناگو تقطعا در وتمتفا نسبى

 نگرایرو یها زهلر مینا زب هاربا رکشو نگوناگو یبخشها که ای گونه بهارد، د دییاز یخیز زهلر هیمالیا لپآ ییزا هکو

 که ستا نگیناکر یها یعزتو ، نامه فهرست زه ایلر مه یها داده نالیزآ ایبر ها روش بهینه ترین.  [3]ستا هشد تخریب

 .[4]. دشو دهستفاا د،وش می بنتخاا بیشینه یها گیربز آن از که وتمتفا مانیز یها زهبا از تا هد د می زهجاا
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 پیشینه تحقیق در مورد جغرافیای شمال غرب ایران .2
  

 سامانه آمدن به وجود باعث میپذیردکه صورتyr/ mm22از باآهنگ بیش که اوراسیا-عربی همگرایی صفحه های      
 GPS های داده از ستفادها نیز با کمی صورت به امر این. است شده امتدادلغز و معکوس پیچیده ای ازگسلهای های

 با امتدادلغز گسلهای.]8[هستند ها ساختاری درمرزصفحه از عناصر مهم امتداد لغز یکی گسلهای .]7[است  شده مشخصی

این گسل هاتوانایی .]3[ اند شده وگزارش مشاهده ای قاره فعال دربسیاری ازمناطق نیز کیلومتر111 از بیش طول
 چرخشی سامانه یک در نیز داشته گاهی ای ونقش عمده دگرشکلی پوسته قاره]11[ندتولیدزمین لرزه های بزرگ رادار

 نواحی این در و بوده معکوس نوع از ها گسل اغلب قارهای برخورد زونهای در .]11[مشارکت دارند قائم محور یک حول

کره سنگ ارافقی قطعات از پدیدههای معمول در چنین مناطقی، فر مشاهده می شود. یکی کره سنگ و پوسته ستبرشدگی

 .]12[از منطقه درحال تراکم است 
 وفرکانس دامنه رسیده انرژی و امواج باشد داشته قرار زلزله منشا از کیلومتری 15 تا 11 فاصله در که سایتی برای        

 به نسبت سایت موقعیت به توجه با .]19[میگردد اطالق نزدیک حوزه زلزله اصطالحا که دارند دور حوزه در زلزله با متفاتی

 و گسل پارگی به پشت و گسل پارگی امتداد در:  به توان می را نزدیک حوزه در زمین نیرومند حرکات گسل پارگی سطح
 برای. دارد زمین جنبش شدت بر زیادی بسیار تاثیر بندی تقسیم این]. 11[کرد بندی تقسیم دو این از غیر امتدادی

 امواج انرژی ، گسل پارگی سرعت به برشی موج انتشار سرعت نزدیکی علت به دارد قرار گسل پارگی امتداد در که سایتی

 محل در قوی بسیار آنی شوک یا قوی پالس یکسری نتیجه .در میشود آزاد یکباره به و شده جمع سایت به رسیده برشی

 گسلش مکانیزم از بزرگتر مقداری امتدادلغز گسلش مکانیزم به مربوط ای لرزه کمیت های کلی بطور. میگردد ایجاد سایت
 وع ازبا شر ست کها ناحیه تبریز درقابل مطالعه  ضه تکتونیکیرعا ترینه تبریزعمد گسلیخیز. لرزه]15[ .دارند معکوس

م یورنتیکلیناازات آمو به وسهند  باط تبای در ارنسبتاً قوء نحنااغربی با یک لشرقی شماب میانه با جهتی جنوب غرب جنو

 -سترهورت بخش شمالیجلگه تبریز به صوه عمدرت تبریز به صول شمادر ین گسل الیه به سمت مرند اویو ریناسنکلو ها 
در نها عامل تکتونیکی ته یددگرروموده توو بن علی ن مدگی عوآباال و تبریز  -میهاروگی چاله دفتاابن موجب اگر

مه ادامشخصی ر میشو به طوروموی هاهریز تا کوتبل . گسل شما]11[ددمیگر ادتبریز  قلمد کنونیجلگه نیکفوتکتورمو

گذشتن از سد پس ربه نظر میو ست ا همشخص نشدن ، خنمودن رباختر به علت نبوف به طرآن مه ادالی چگونگی دارد و

 به چشمد یاز اتند تغییررو ل آنطودر  ،ینابنابر ددمیگر ترکیه مرتبطدر  ه آراراتبه کو جاو  از آنماکو ف به طر یخواز 
ند گسل . رو]17[ه استشد یگر تشکیلدچند گسل  پیوستند از ست که خواینگسل ا ترکیبی حالت آن علترد و خومی

 دهفتاوامتر فر 11ود حد ،جنوبی گسلبخش  ستا قائمآن شیب و  N115تقریبان صوفیاو حد بین تبریز در تبریز ل شما

با اه همرآن  حرکتن مکاا لید، ونمیشوه یدد رخیا لسا 71در تبریز گسل فعالیتای از  نشانه ن،یشاانظر  به ستا
، گسلهد یجااباعث و شته دامه اداین گسل تا عهد حاضر افعالیت تکتونیکی د دارد جوونگر همیشه ایری وهازهمینلرز

 .]18[ست ا مدگیهاییآبرو شکستگی 
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زلزله -3-1  
     

 رخ دارند قرار خیز زلزله بند روی بر که نواحی در گاهی چند از هر که است زمین جامد پوسته ناگهانی لرزش زلزله       
 ، زلزله همراه هایپدیده از آگاهی که است، فردی به منحصر ژگیهایوی و خصوصیات دارای طبیعی پدیده این. دهدمی

 لرزش.  است اهمیت دارای ختلفم مناطق خیزی لرزه رژیم و ساخت زمین لرزه الگوی تعیین در آن انواع و گسلها شناخت

 از بیش فشار افزایش توانمی را زلزله وقوع اصلی دلیل. شودمی نامیده لرزه زمین یا زلزله ، زمین جامد هایپوسته ناگهانی

 دو و آیدمی بوجود گسستگی سنگ در که است حدی به فشار این. نمود بیان زمین درونی طبقات و سنگها داخل حد
 است، جابجایی با توأم که شکستگی سطح به. کنندمی حرکت یکدیگر به نسبت شکستگی سطح تدادام در سنگ قطعه

 که داشت توجه باید.دهندمی نشان را لرزه زمین یک مجموعا لرزه پس و اصلی لرزه ، لرزه پیش ، لرزه.شودمی گفته گسل

 در زیرا دانست، وقوع یک زلزله بزرگ مقدمه تواننمی را لرزه پیش همچنین و نیست همراه هالرزه پیش با هازلزله تمام
. است افتاده اتفاق آن تعقیب در که است بوده مخربی العاده فوق لرزه پیش یک خود مخرب زلزله یک موارد از بسیاری

 عوامل ثرا در هم هاییزلزله افتند،می اتفاق یکباره و قبلی لرزه هیچ بدون اصلی زلزله هالرزه زمین از بسیاری در همچنین

 بوجود نیز آتشفشانی فعالیتهای موارد بعضی در یا و( لغزشها زمین و آهکی بخارهای سقف ریزش مثال) ها ریزش مثل دیگر

 لرزه به اختصار به شرح ذیل می باشد : زمین انواع .است کمتر آنها شدت و مقدار که آیدمی
 زمین-5 ،القایی های لرزه زمین-1فروریختی،  های لرزه زمین-9آتشفشانی،  های زلزله-2،  تکتونیکی لرزه های مینز-1

 انفجارها از ناشی های لرزه

 

 پدیده های ناشی از زلزله-3-1-1

 :دهد می روی مختلفی های پدیده زلزله وقوع هنگام به       

 وتخریب ساختما نها لرزش زمین -1

 زلزله صداهای -2

 نورهای زلزله-9

 زمین لغزش-1
 دریاها آب حرکات-5

 .ها چشمه آب مشخصات تغییر-1

 گسله و شکاف ایجاد-7
 . شودمی تشکیل هاییگسله نیز گاهی و آیدمی بوجود زمین در شکاف تعدادی ، زلزله اثر در ، موارد بعضی در

 

لگس-3-2  
 که موقعی. است آن طرف دو در سنگ حرکت است گسل یک معرف که چه آن. نیست گسل زمین در شکافی هر     

 هم هایی گسل اما. کوچک اند بسیار ها گسل از بعضی. شود می زلزله موجب شده آزاد انرژی است، ناگهانی گسن حرکت

 لغزند می همدیگر از کیلومتر صدها آنها موازات به ها سنگ که هستند بزرگ گسلی های سیستم از بخشی که دارند وجود
 به. دهند می تشکیل را زمین پوسته که ستنده عظیمی صفحات مرزی خط گسلی های سیستم این. شوند می دور و

 و شمالی آمریکای صفحات بین مرز از بخشی کواترنری فعال های گسل فرانسیسکو، "سان بی" منطقه در مثال عنوان

 .هستند آرام اقیانوس
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 هستند صیتشخ قابل هم  فضا از ها گسل از یبعض 1-  شکل

  

انواع گسل       -3-2-1  
 گسلهای. می پذیرد صورت آنها در شده ایجاد نسبی جابجائی جهت و هندسه اساس بر فقط سلهاگ بندی تقسیم      

 .می شود آورده آنها به مربوط تعاریف زیر در که میباشند گسلها کلی بندی تقسیم دو لغز شیب گسلهای و لغز راستا

:لغز شیب گسلهای-1  
 لغز شیب گسلهای. شوند می نامیده لغز شیب گسلهای باشد، گسل شیب جهت موازی لغزش اصلی امتداد که گسلهایی

 دو و بوده فشاری وارده نیروی که صورتی در. میشوند تعریف هم به نسبت قطعه دو حرکت جهت اساس بر معکوس و نرمال

 نامیده نرمال لغز شیب گسل هم از قطعه دو شدن دور صورت در و معکوس لغز شیب گسل کند، نزدیک هم به را قطعه

  .میشود
 :لغز امتداد گسلهای-2

 در حرکت جهت اساس بر. میشوند نامیده لغز امتداد گسل باشد، گسل راستای امتداد در لغزش اصلی امتداد که گسلهایی

 در اگر که است ترتیب بدین تشخیص نحوه. داد تشخیص میتوان را گرد راست یا و گرد چپ گسلهای گسل، راستای امتداد
 راست گسل باشد، راست به چپ سمت از آن حرکت اگر نماییم، نظاره را دیگر سمت حرکت و بایستیم گسل از سمت یک

 .میدهد نشان را گرد راست لغز امتداد گسل یک زیر شکل مثال بعنوان. بود خواهد گرد چپ برعکس حالت در و گرد
   

 

 لرزه زمین ساخت ولرزه خیزی شهرتبریز  .4

 مطالعه مورد منطقه ساخت زمین لرزه-1-4

 غرب بین ای ناحیه در که است خورده گسل و یافته شکل تغییر شدت به ساختاری دارای ایران غرب شمال منطقه      

 های داده مقایسه[. 2] است واقع زاگرس های کوه رشته شمال و آناتولی شرق قفقاز، راندگی رو کمربند خزر، جنوب دریای

 همگی شرقی آذربایجان گستره در فعال های شکل تغییر پراکندگی الگوی چنین هم و شناسی لرزه پارینه و ژئوتکنیک
 زمین زوج رومرکز اطراف نواحی در که مهمی های گسل جمله از[. 9] است منطقه این در زایی پتانسیل لرزه وجود گویای

 اهر جنوب لگس و مغان دشت گسل تسوج، گسل بزقوش، گسل تبریز، شمال گسل به توان می دارد، وجود ورزقان اهر لرزه

 مرکزی بخش در گسل این. است باختری-خاوری روند دارای کیلومتر، 31 حدود طول با مغان دشت گسل. کرد اشاره
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 باختر های کوه رشته) داغ قوشه های کوه شمال در بل، گویجه گردنه شمالی بخش در[. 1] است گرد راست سازوکار دارای

 توسط یک( زیرین سنوزوییک) پالئوسن شیلی سازندهای( کوهستان پیشانی بخش) اهر شهر جنوب و( سبالن های کوه
 سیلتستون و کنگلومرا  موقعیت. تبریز نگاری لرزه شبکه توسط تر جوان سازندهای روی زیاد شیب با لغز وارون گسل

 شده معرفی اهر جنوب راندگی نام به راندگی رو این. اند شده رانده( باالیی سنوزوییک-پلیوسن سن به) اند شده تشکیل

  [.5] است

 تبریز گسل مشخصات-4-2

 تا( باختر در) میشو هایکوه از کیلومتری 111 طول یک در که است ایران خطی ساختارهای از یکی تبریز گسل      

 تبریز گسل دلیل همین به شودمی دیده تبریز شمال بالفصل در آن اثر بهترین. است ردیابی قابل( خاور در) آبادبستان
 با که دونین اوایل زمین ساختی های . فرآیند ]1[ است قائم آن شیب و E115N آن عمومی روند. است شده گذارینام

 شروع ابهر – زنجان گودال از مزبور شکستگی وی نظر به. داند می موثر گسل این ایجاد در را است بوده توام نیز شکستگی

 غرب جنوب ازطرف و است یافته ادامه قفقاز تا انجا از و( مورو میشو،) تبریز شمال کوههای رشته تا باختر شمال امتداد وبا
 است ممکن گسل این خاوری جنوب ادامه که است معتقد( 1955) نبوی .]1[رسد  می قطر خط به زاگرس گسل از عبور با

 این نباید صورت این در و است کرده مخفی نظر از را آن ارتباط کاشان – قم کویر که باشد زفره – قم گسل صورت به

 . [17]باشد می تعقیب قابل آن اثر ایران مرکز تا زیرا کرد محدود آذربایجان به را گسل

 

 

 شرقی آذربایجان فالت در یساخت زمین های پیکره و گسلی ی مرزها و اصلی های گسل نقشه -2شکل

 

 معرفی گسل های منطقه مورد بررسی -4-3

 شمال گسل-1بزقوش  اى لرزه زمین گسل-5گسل تسوج -1سل شمال تبریزگ-9خوى  گسل-2 گسل جنوب میشو-      1

 تبریز

 اصلی های تنش گیری سو برآورد  –4-4

 اصلی تنش بیشینه برای بنابراین. شود می استفاده معاصر ساختی زمین های تنش موقعیت به تنش اصلی محورهای      
 از .برخی است ای منطقه ساختی زمین رژیم های ویژگی نشانگر بزرگ، لرزه زمین یک سازوکارکانونی حل از فشارشی

 حل. دهند می نشان را پیچیده بسیار ژرف ساختاری شرایط و تنش های ویژگی بزرگ های لرزه زمین کانونی های سازوکار

 کانونی سازوکار حل خوشبختانه. دارد( random) اتفاقی های ویژگی کوچک، منفرد لرزه زمین یک کانونی سازوکار
 بنابراین. دهند نشان را منطقه ساختی زمین های تنش برای موقعیت یک است ممکن کوچک های لرزه زمین از یاریبس
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 لرزه زمین کانونی سازوکار حل هم ساختی، زمین های تنش موقعیت کلی پیکربندی منظور به ها، تحلیل در است بهتر

 .]21[شود برده کار به کوچک  های لرزه زمین کانونی سازوکار حل میانگین هم و بزرگ های
 خش باشد، نداشته وجود لرزه زمین کانونی سازوکار کافی حد به مطالعه مورد منطقه گستردگی به نسبت زمانیکه      

 بازسازی کلید موقعیت ترین نزدیک مطالعه برای که است هایی روش از یکی لرزه زمین کانونی سازوکار حل تنها لغزها

 که ازآنچه بااستفاده توان می هستند گسلی سطوح از معین چهارچوب درون در ساختی زمین های تنش اصلی محورهای

 یا برشی امواج پوالریته جدایش با و وجهی دو صورت به( focal mechanism) ها لرزه زمین کانونی سازوکار تعیین در
 یکی( Auxiliarly plane) مکیک صفحه دو و لغز خش رسم با را منطقه اصلی های تنش محدوده است، متداول طولی

 .کرد تحلیل را منطقه دیرین های وتنش تعیین آن بر عمود دیگری و گسل موازی

 استفاده مورد داده های -4-5

 3لرزه نگاری ایستگاه40 از متشکل موقت، ازداده های شبکه ی گسل تبریز، لرزه خیزی منظوربررسی وضعیت به      

-CMGثانیه 40باندمیانگین لرزه سنج دستگاه10 از متشکل شبکه این. زاستفاده شدتبری شمال ای،درحوالی گسل مؤلفه

40T ،  12ثانیه، 5 دوره لرزه سنج کوتاه عدد18 و ثانیه2 دوره لرزه سنج کوتاه دستگاه Le-3D، کننده  ثبت به همگی که

 برای هرتز125 برداری نمونه سامدب با پیوسته و صورت به ها ایستگاه تمام .تشکیل شده بود متصل بودند،MiniTita های

 گیرنده یک با زمان ها، ایستگاه درتمام.بودند کار به مشغول و نصب فوق درمنطقه1383الماهه درس 3یک دوره زمانی

GPS دارای تبریز لرزه نگاری شبکه. شده است استفاده پژوهش دراین نیز دائمی تبریز شبکه ازداده های.می شد کالیبره 
 مرکز به طریق رادیو از کندو می استفاده RD3 دیجیتایزرهای و SS1 لرزه نگارهای می باشدکه از گاریلرزه ن ایستگاه8

 قرائت شامل تبریز شبکه از شده استفاده های داده. است هرتز 50 برداری نمونه بسامد شبکه این در. است متصل شبکه

وج های محدوده زمانی مشترک باشبکه موقت وشکل م2119تا1331زمینلرزه های محلی دربازه زمانی سال های  های
 نصب شده است.

پس ازتصحیح زمانی داده های ثبت شده درشبکه محلی رکورد های زمین لرزه های مختلف از امواج پیوسته به قالب 

 Nanometrics Yهای شبکه دائمی تبریزازازاین مرحله باتغییرقالب شکل موج استخراج شد.پس SACاستاندارد

fileبهSACده ای این شبکه باداده های شبکه موقت مخلوط شد.درعمل بانک داده های مورداستفاده دراین پژوهش دا    

 1331ساله 1ایستگاهی برای بازه  8یک شبکه  و 17/2111 تا11/2111ماهه 9ایستگاهی دربازه  18داده های یک شبکه   

 راشامل میشود.2119 تا

 محاسبه   -4-6

 .ازاختالف راه آن دوایستگاه تامرکززلزله است به دوایستگاه مختلف ناشیSو Pمواجنسبت سرعت ا

(1)                                                                                                               =  

 (2      )                                                                                                                  

 (9     )                                                                                                               =    

 jوiقابل محاسبه خواهدبود.دراینجا برحسب   -  بااستفاده ازمنحنی تغییرات Vp/Vsنسبت 9 براساس رابطه
 با انتخابی های داده از مطالعه مورد درگستره Vp/Vs نسبت محاسبه برای. ایستگاه دارند امین iامین رویدادو iاشاره به 

 ژرفا تعیین خطای و( Erh) سطح در محل تعیین خطای) مکانی قطعیت عدم ،181 از آزیموتی کمتر نبود شرطهای

(Erz) زمانی باقیمانده و کیلومتر 5 از کمتر محل تعیین در (rms )فوق روش از. شد استفاده زمانی ثانیه 5/1 از کمتر 

       1= 1.77 ± 0.03(Vp/Vs)    است: زیربه دست آمده شرح به S به P موج سرعت نسبت مقدار
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 .است لرزه ها زمین محل تعیین به آن نیاز عدم روش این مزیت

 Wadati gosoروش  -7-4

 زمان اختالف بر نیز Wadatiروش  اساسی. است Wadati(1399) روشی Vp/Vs محاسبه برای روشی متداولترین  

 زیر شرح به S و P امواج رسید زمان روابط ای لرزه رویداد یک برای که این به توجه با. است استوار S و P امواج رسید
 : است برقرار

(1)                                                                                                                    

(5)                                                                                                                     

. رویداداست وقوع زمان برابر دریک ایستگاه ویا S و P امواج رسیدهای زمان برابر فاصله، نشانگر Dآنها در که

Wadati رسید زیر رابطه به فوق رابطه 2 از فاصله حذف با. 

(1 )                                                                                             
 ها داده مجموعه انتخاب برای مختلفی معیارهای از Wadati روش به Vp/Vs ی محاسبه در نتیجه بهترین حصول برای

رویدادهای  در Vp/Vs تعیین در 38/1همبستگی ضریب کمترین و قبل روش مشابه معیاری از استفاده با. شد استفاده

           2 = 1.77 ± 0.03(Vp/Vs) مختلف، مقدار آن به شرح زیر به دست آمد.
است که از این مقدار برای مراحلی بعدی 1/77از دو روش، برابر با  Vp/Vsهمان طور که در باال مشاهده می شود مقدار 

 استفاده می شود.

 ن مدل سرعتتعیی -8-4

اند. با توجه به این که مدل سرعتی  برای نواحی شمال باختر ایران ارائه کردهمدل سرعتی برای بیان شد همانطورکه در باال 

به دست آمده در کار فوق با استفاده از داده های ثبت شده توسط شبکه تله متری تبریز و با استفاده از زمین لرزه هایی 
 خود برای قبول قابل و معتبر در خارج این شبکه ثبت شده اند و با توجه به نبود یک مدل سرعتیاست که بسیاری از آنها 

روش  لرزه های محلی سعی شد به کمک زمان رسیدها و  درتعیین محل زمین سرعتی اهمیت مدل و منطقه تبریز

 معکوس سازی یک بعدی مدل سرعتی به صورت ریزتر برای منطقه تعیین شود.

زمان  رادارد که با برگردان توانایی این افزارفوق استفاده شد.نرم (Kissling, 1998) VELESTافزار  ارازنرمبرای این ک
بخشیده و رویدادها را تعیین محل کند. با  هابهبود اولیه رادرزیرایستگاه سرعتی مدل طورهمزمان ، بهSو Pرسیدامواج  های

یدن به مدل بهینه سعی شد از مدلهای تصادفی اولیه به تعداد زیاد، رس سازی، برای توجه به یکتا نبودن جواب درمعکوس

بررویداده  VELESTوبرنامه  ساخته شده برای به دست آوردن مرزهای تغییر سرعت استفاده شود. ابتدا مدلهای تصادفی
ه و یا باعث درآنها منطقی نبود سازی روندمعکوس که ها، مدل هایی خروجی باکنترل اجراشدوسپس ورودی ها ومدلهای

  افزایش خطا شده اند، کنار گذاشته و مدلهای همگرا شده درخروجی برنامه مذکور بررسی شدند.
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 وخروجی حاصل ازآنها )سمت راست( ))سمت چپVELESTمدل های ورودی اولیه داده شده برنامه -3شکل

 

 
الیه با مرزهای  3صادفیمدل ت55برروی مجموعه داده انتخابی وVELESTمجموعه خروجی برنامه - 4شکل 

 مدل اولیه به مدلی واحد،کامال درشکل مشهود است.  55مدل از 44کیلومتر. همگرایی 6224
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 کانون ژرفی زمین لرزه ها- 5شکل

  

 

 گیرینتیجه  .5

 خاور تسم به حرکت جهت تغییر دهنده نشان تبریز، شمال گسل باالی مناطق در سرعت بردارهای روند تغییر -      1
 .  است گسل این جنوبی بخشهای به نسبت

حرکت چپ گرد درگسل های امتداد لغزحاشیه جنوبی  سبب که خزر دریای جنوبی بلوک در گرد ساعت چرخش2-

 .[7]وجنوب باختری دریای خزرشده است

  [19] قفقازکوچک. جنوبی حاشیه در گرد چپ حرکات وجود و گرد چپ کارهای و ساز3-

 می شده یاد موارد تمامی خزر، دریای باختری جنوب حاشیه در جنوبی - شمالی راستاهای با فشاری کارهای و ساز4-

 حرکت از ناشی تراکمی ناحیه از خروج برای ایران باختر شمال از هایی بخش خاور شمال سمت به افقی حرکت مؤید تواند

 این از افقی فرار کننده تسهیل گسلهای از یکی انعنو به تبریز شمال گسل ناحیه این در. باشد باال سمت به عربی صفحه
 .کند می عمل ناحیه

کیلومتری از گسل شمال تبریزنشان دهنده اختالف زیادی 11و1مقایسه بین طیف های خطریکنواخت درفاصله  5-

 درمقادیرشتاب های طیفی است بانزدیک شدن به گسل مقادیر شتاب های طیفی به شدت افزایش می یابند.

کیلومترنیزتاثیر بسیارزیادی درنتایج 1کیلومتر چندان زیاد نیست پس حتی تغییردرفاصله به اندازه  11تا1ف فاصله اختال6-

 حاصله ندارد.
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