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افراز نرخ لغزش در گسل شمال تبریز با استفاده از مشاهدات دائم و دورهای GPS
اصغر راستبود

*1

 1استادیار ،دانشکده عمران ،دانشگاه تبری ز ،تبری ز ،ای ران
(دریافت ،1400 /04 /08 :پذیرش)1400 /08 /15 :

چكيده
براي گسل ايدهآ ل در محيط کشسان ،توزيع لغزش حول يک مقدار مرکزي بيشينه متقارن است .در طبيعت ،توزيع لغزش در صفحه يک گسل به
برهمکنش پارامترهاي ي ازجمله هندسه خود گسل و گسلهاي مجاور ،شرايط مرزي روي گسل ها و مناطق دور و معادله رفتاري محيط اطراف
بستگي دارد .مطالعه اين توزيع ،نقش مهمي در بررسي انتقال لرزهخيزي دارد  .باتوجه به واقع شدن کالنشهر تبريز در مجاورت گسل شمال تبريز،
مطالعه برهمکنش مکانيکي بين بخشهاي مختلف اين گسل از اهميت ويژهاي جهت تحليل خطر لرزهاي برخوردار است.
در اين تحقيق با درنظرگرفتن يک نيمفضاي کشسان همگن و همسان ،اطالعات هندسي گسل و پارامترهاي رئولوژيکي منطقه از منابع مختلف
انتخاب و ثابت فرض شد  .شرايط مرزي کرنش با استفاده از مشاهدات دائم و دورهاي  GPSشمال غرب کشور محاسبه و گسل در راستاي عمود
برهم قفل و در راستاي مماسي به صورت آزاد رها شد .با اعمال شرايط مرزي در حالتهاي مختلف ،نرخ ساليانه لغزش روي گسل افراز شد .جهت
افراز از روش اجزاي مرزي استفاده و مدل تحليلي اکادا نيز براي حل اساسي انتخاب شد.
نتايج نشاندهنده وابستگي نرخ لغزش توزيع ي روي گسل به شرايط مرزي و مؤيد وجود برهمکنش بين بخشهاي مختلف اين گسل است.
همچنين نرخ لغزش افرازي ،امتدادلغز راستگرد بودن گسل را در کليه حالتها نشان ميدهد  .نرخ لغزش توزيع ي روي کل صفحه گسل تقريباً
متقارن است و در حوال ي کالنشهر تبريز به بيشينه مقدار خود يعن ي  5/5ميل ي متر در سال م يرسد  .نزديک بودن نرخ لغزش افرازشده به مقادير
ديرينهلرزهشناسي نشاندهنده نزديک به واقعيت بودن نتايج افراز با روش اجزاي مرزي نسبت به نتايج دي گر روشهاي تحليل ي و عددي است.
واژههای کلیدی  :افراز نرخ لغزش ،برهمکنش مکاني ک ي ،روش اجزاي مرزي ،مشاهدات  ،GPSگسل شمال تبريز

* نگارنده رابط:

arastbood@tabrizu.ac.ir

راستبود
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 1مقدمه
اگر از برهمکنش گسل با هر عامل خارجي صرفنظر

زاگرس هستند .اين سامانه پيچيده گسلي ،بخشي از

شود ،توزيع نرخ لغزش در طول گسل بايد متقارن و

حرکت رو به شمال صفحه عربستان را به فالت آناتولي

بيضيشکل باشد (پالرد و سگال .) 1987 ،تحقيقات نشان

منتقل ميکند (جکسون .) 1992 ،مايل بودن منطقه برخورد

مي دهند عواملي همچون تغيير شرايط مرزي مثل تنش

در کوه هاي زاگرس به افراز حرکت بين کوتاهشدگي در

مناطق دور ،ويژگي هاي کشساني ناهمگن ،فرايند

قفقاز و حرکت امتدادلغز راست گرد در گسل شمال تبريز

تغييرشکل غيرکشساني و برهمکنش مکانيکي بين

منجر ميشود (جکسون .) 1992 ،گسل شمال تبريز،

بخش هاي مختلف يك گسل و گسلهاي مجاور باعث

ساختاري پيچيده در ناحيه شمال غربي ايران است .اين

خروج نرخ لغزش افرازي در طول يك گسل از حالت

گسل با درازاي نزديك به  150کيلومتر با روند شمال

متقارن ميشوند (بورقمن و همکاران.)1994 ،

غربي – جنوب شرقي از جنوب مرند شروع ميشود و با

چون نرخ بارگذاري گسل ها در مناطق تغييرشکل

عبور از حاشيه شمالي شهر تبريز تا نزديکي بستانآباد

درون قاره اي بسيار کم است ،برهمکنش بخشهاي

امتداد مييابد .اگر گسل شمال ميشو دنباله شمال غربي

مختلف يك گسل در اين مناطق ميتواند باعث انتقال

گسل درنظرگرفتهشود ،درازاي گسل به حدود 210

لرزهخيزي از يك بخش به بخشهاي ديگر گسل شود و

کيلومتر ميرسد .گسل شمال تبريز از سمت شمال غرب،

در فواصل زماني زياد ،پس از طي دوره سکون لرزهاي ،به

به يك پهنه گسلي واژگون پيوند ميخورد و در ناحيه

بروز زمين لرزههاي بزرگ منجر شود؛ از اينرو در چنين

شمال درياچه اروميه (گسلهاي صوفيان و تسوج) به

مناطقي مطالعه برهمکنش مکانيکي و افراز نرخ لغزش بر

طرف غرب  -جنوب غرب ميچرخد .ادامه جنوب شرقي

اساس آن اهميت ويژهاي دارد.

گسل شمال تبريز نيز با پهنههاي گسلي واژگون شمال و

ايران در منطقه برخورد مايل صفحههاي زمينساختي

جنوب بزقوش ،دوزدوزان و جنوب سراب پيوند ميخورد

عربستان و اوراسيا قرار دارد و در معرض تغييرشکل

که اين مجموعه ،به طرف شرق  -شمال شرق تغيير روند

درون قارهاي است .زمينساخت ايران اغلب نتيجه اين

ميدهد (بربريان و يتز .)1999 ،نخستين گزارشهاي

برخورد است که با نرخ  22±2ميلي متر در سال با

لرزهزمينساختي منتشرشده ،گسل شمال تبريز را گسل

مشارکت منطقه شمال غرب ايران با نرخ  8±2ميلي متر در

واژگون پرشيب معرفي کردند (بربريان و ارشدي)1976 ،؛

سال همگرا ميشود (ورنانت و همکاران .) 2004 ،اين

با وجود اين ،بر پايه بررسي عکسهاي هوايي ،به شواهدي

همگرايي بين کوتاهشدگي در کوههاي زاگرس،

مبني بر جابهجايي امتدادلغز راست گرد در طول اين گسل

تغييرشکل داخلي ايجادشده با گسلهاي اغلب امتدادلغز

نيز اشاره شد .پس از آن ،پژوهشگران ديگر با شواهد

در مرکز ايران و کوتاهشدگي در کوههاي البرز توزيع

قويتر ،جابهجايي راست گرد آبراههها و ديگر عوارض

شده است (شکل  .) 1منطقه شمال غرب ايران بهدليل

زمينريختشناختي کواترنري را در راستاي اين گسل

برهمکنش صفحه عربستان ،فالت آناتولي و صفحه

روي زمين مستند کردند (حسامي و همکاران 2003 ،و

اوراسيا بخشي از يك سامانه پيچيده زمينساختي است.

کاراخانيان و همکاران.)2004 ،

اين منطقه شامل گسل آنات ولي شمالي ،گسل آناتولي

بربريان ( )1997گسل شمال تبريز را به چند قطعه تقسيم

شرقي و کوه هاي قفقاز است که محدودهکننده کوههاي

کرد که درازاي مجموع آنها به  210کيلومتر ميرسد .اين
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قطعه ها بر پايه شماري از گسيختگيهاي سطحي در

غربي آغاز ميشود و از شهر تبريز تا روستاي باسمنج ادامه

زمين لرزههاي سالهاي  1780 ،1721و  1786ميالدي

مييابد .ميان اين دو قطعه ،يك حوضه کششي قرار گرفته

تعيين شدهاند .بر اساس مطالعات کاراخانيان و همکاران

است .شاخههاي جوان که در امتداد گسل غربي هستند و

( ،) 2004هندسه اين گسل شامل قطعههاي ناهمرديفي

از هر دو قطعه جدا شدهاند ،اين فروافتادگي را در ميان

است که بهطور راستپله آرايش يافتهاند .دو قطعه اصلي،

خود مي گيرند .اين شاخههاي جوان ،پرتگاههاي گسلي

يکي در شرق و ديگري در غرب شهر تبريز ،اهميت

آشکاري دارند که آنها را در شمال غرب شهر تبريز

ويژهاي در برآورد خطر زمين لرزهاي دارند .قطعه غربي از

ميتوان دنبال کرد و احتماالً در زمين لرزه سال 1780

شهر صوفيان تا شهر تبريز ادامه دارد و نشانههاي آشکاري

ميالدي با بزرگاي  Ms = 7/4و رويدادهاي پيش از آن

از جابهجايي آبراههها روي آن ديده ميشود که از جنبش

تشکيل شدهاند (سليماني آزاد.)2009 ،

راستالغز راستگرد در طول آن حکايت دارد .افزونبراين،

گسل شمال تبريز را ميتوان بهوضوح در تصاوير

شواهد آشکاري از وقوع گسلش سطحي ناشي از

ماهوارهاي و عکس هاي هوايي مشاهده و رديابي کرد.

زمين لرزههاي پيشين را ميتوان در قالب عوارض

مطابق تصاوير ماهوارهاي و عکسهاي هوايي،

ريختزمينساختي و بررسيهاي ديرينه لرزهشناختي در

مخروطافکنههاي متعلق به کواترنر پسين و آبراهههايي که

طول آن استنباط کرد (حسامي و همکاران .)2003 ،دنباله

اثر گسل را قطع ميکنند ،در نتيجه حرکات راستالغز

شمال غربي گسل شمال تبريز از دامنههاي شمالي کوه

راستگرد جابهجا شدهاند (شکل  .)2بازسازي تصاوير به

ميشو ميگذرد که اغلب ،آن را گسلي جداگانه (گسل

وضعيت پيش از جابهجايي بيانگر آن است که آبراهههاي

شمال ميشو) معرفي کردهاند (بربريان و يتز .)1999 ،قطعه

حفرشده روي سطح زمينريختي کواترنر پسين ،جابهجايي

شرقي گسل شمال تبريز ،با يك فاصله ،از جنوب قطعه

افقي راستگرد از خود نشان ميدهند.

شكل  .1نقشه زمينساختي ساده شده ايران با بردارهايي که نشاندهنده

شكل  .2تصوير گوگل از جابهجايي راستالغز بادزنهاي آبرفتي در راستاي گسل

جهت حرکت هاي نسبي هستند .جابهجايي هاي نسبي در شمال غرب ايران

شمال تبريز در نزديکي روستاي خواجه مرجان (ريزا و همکاران)2013 ،

با نرخ  8± 2ميليمتر در سال به صورت برشي رخ ميدهند (با تغيير از
ورنانت و همکاران .) 2004 ،منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ايران با
مستطيل و محل تقريبي کالن شهر تبريز با عالمت ستاره مشخص شده
است.
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راستبود

(ب)

(الف)

شكل ( .3الف) عمق قفل شدگي (ب) نرخ لغزش براي گسل شمال تبريز حاصل از مطالعات مختلف.

کاراخانيان و همکاران ( ) 2004با مشاهده بيشينه

گسلها

بر

اساس

مطالعات

زمينشناسي

و

جابهجايي راستالغز يكصد متري براي درههاي بزرگ

زمينريختشناسي؛ ميدان سرعت  GPSدر بازههاي زماني

(پيرامون روستاي زبرلو) ،کمينه جابهجايي سه تا پنج متري

بدون زمين لرزه بزرگ؛ جهتهاي تنش اصلي و مقادير

براي آبراهه هاي فرعي (پيرامون روستاي خواجه مرجان) و

سرعت در نقاط مرزي ناحيه مدلسازي .با استفاده از اين

نيز دستکم دو تا سه متر و حداکثر ده متر جابهجايي

مدلسازي ،مقدار نرخ لغزش براي گسل شمال تبريز 5/8

شاقولي ،ميزان جابهجايي هاي شاقولي را در قطعه غربي

ميلي متر در سال برآورد شده است .کريمزاده و همکاران

گسل شمال تبريز دو تا هفت بار کمتر از جابهجاييهاي

( ) 2013نيز با مدلسازي نابرجايي ساده کشسان سريهاي

راستالغز آن گزارش کرده اند .ايشان بر پايه مشاهده هشت

زماني طول مبناهاي کوتاه مشاهدات تداخلسنجي

متر جابهجايي افقي آبراهه هاي کوچك در امتداد شاخه

راداري ،نرخ لغزش متوسط  8/7ميلي متر در سال را براي

اصلي گسل (با بيشينه سن پليستوسن پسين) ،نرخ لغزش

گسل شمال تبريز پيشنهاد کردند .حسامي و همکاران

کلي دو ميلي متر بر سال را براي اين قطعه از گسل شمال

( ) 2003با استفاده از روشهاي ديرينه لرزهشناسي در بخش

تبريز برآورد کردند.

شمال غربي گسل که در غرب شهر تبريز واقع است ،نرخ

ريزا و همکاران ( ) 2013با استفاده از دو روش

لغزش  3/1تا  6/4ميلي متر در سال را براي اين بخش از

مشاهدات ژئودتيکي ،نرخ لغزش را براي گسل شمال تبريز

گسل برآورد کردند .شکل  3خالصهوار برآوردهاي قبلي

برآورد کردند .اين مقدار بر اساس مشاهدات ثبتشده در

را درباره عمق قفلشدگي و نرخ لغزش براي گسل شمال

ايستگاههاي  GPSبرابر  7/3ميلي متر در سال و بر اساس

تبريز نشان ميدهد.

تحليل تداخلسنجي راداري 6/0 ،ميلي متر در سال گزارش

با توجه به واقع شدن کالنشهر تبريز در مجاورت گسلل

شده است .در مطالعه اي ديگر ،جمور و همکاران ()2011

شمال تبريز ،مطالعه برهمکلنش مکلانيکي بلين بخلشهلاي

با استفاده از مدل بلوک ،مقدار نرخ لغزش را براي اين

مختلف اين گسل از اهميت ويلژه اي جهلت تحليلل خطلر

گسل  7/3ميلي متر در سال برآورد کردند .همچنين

لرزه اي در اين شهر برخوردار است .در ايلن تحقيلق بلراي

خداورديان و همکاران ( )2015مدلسازي اجزاي محدود

اولين بار ،نرخ لغزش در گسلل شلمال تبريلز بلا اسلتفاده از

سينماتيکي تغييرشکل هاي سطح زمين را در محدوده

روش اجزاي مرزي و بلر اسلاس نلرخ کلرنش مسلتخرج از

فالت ايران اجرا کردند .دادههاي استفادهشده در اين نوع

مشاهدات  GPSتعيين و سپس با درنظرگلرفتن بلرهمکلنش

مدلسازي عبارت اند از :هندسه گسلها؛ نرخ لغزش

مکانيکي ،بين بخشهاي مختلف گسل افراز ميشود.
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 2روش پژوهش

به سه نقطه غيرواقع روي يك خط و در فضلاي سلهبعلدي،

 1- 2محاسبه شرایط مرزی
تغييرشکل ،گراديان ميدان جابه جلايي اسلت .شلکل  4سله

دست کم بله چهلار نقطله غيرواقلع روي يلك صلفحه نيلاز
است.

نقطه را در دستگاه مختصات اوليه  Xنشان ميدهلد کله بلا

بلراي حلل ايلن دسللتگاه معلادالت خطلي بلا اسللتفاده از

سه بردار غيرموازي  uجابهجا و به مختصات نهايي  xمنتقل

روشهلاي جبللر خطلي ،بايللد معادل له ( )1بلهصللورت سلله

شده اند .اگر تغييرشکل همگن باشد (يعني خطلوط ملوازي

ماتريس بازنويسي شود که دو تا از ايلن ملاتريسهلا شلامل

در حالت اوليه در حالت نهايي نيلز ملوازي بلاقي بماننلد)،

کميلتهلاي معللو و مللاتريس ديگلر شلامل کميلتهللاي

رابطه بين بردارهاي جابهجايي و وضعيت مرجع بلهصلورت

مجهول است .در حالت دوبعدي ،معادالت بازنويسيشلده

زير بيان ميشود (مينز:)1976 ،

براي وضعيت مرجلع بلهصلورت زيلر خواهنلد بلود (مينلز،

()1

𝑖 𝑢𝜕
𝑗𝑋𝜕

= 𝑗𝑖𝐺

𝑢 𝑖 = 𝑡𝑖 + 𝐺𝑖𝑗 𝑋𝑗 .

:)1976

که 𝑖𝑡 مقداري ثابت است و انتقال يك نقطه نسبت به مبلد
را نمايش ميدهد G .تانسور گراديان جابهجايي الگرانلژي
ناميده ميشود و 𝑗𝑖𝐺 گراديانهاي جابهجلايي در وضلعيت

()2

مرجع هستند.
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در حالت سهبعدي شکل معادالت به هملين صلورت فلوق
خواهد بود تنها با اين تفلاوت کله يلك انلديس اضلافهتلر
وجود خواهد داشلت؛ يعنلي يلك بلردار  3n ×1در طلرف
چپ معادله ،يك ماتريس  3n ×12و يك بلردار  12×1در
شكل  .4سه نقطه در وضعيت اوليه  Xدر امتداد بردارهاي غيرموازي  uبه
طرف وضعيت نهايي  xحرکت ميکنند و سبب ايجاد کرنش ميشوند
(کاردوزو و آلمندينقر.) 2009 ،

طرف راست معادله خواهد بود .معادله ( ) 2را ميتلوان نله
تنها براي سه ايستگاه در حالت دوبعدي يلا چهلار ايسلتگاه
در حالت سهبعدي بلکله در حاللت کللي بلراي  nايسلتگاه

همانطورکه رابطه ( )1نشان ميدهد ،جهت حل دستگاه

نوشت .اگر بيش از سه ايستگاه در حالت دوبعلدي و بليش

معادالت در حالت دوبعدي ،شش مجهول خواهيم داشت:

از چهار ايستگاه در حالت سهبعلدي موجلود باشلد ،تعلداد

دو مؤلفلله بللردار انتقللال و چهللار مؤلفلله تانسللور گراديللان

معادالت بيشتر از تعداد پارامترهاي مجهول خواهد شد .در

جابللهجللايي الگرانللژي .در حالللت سللهبعللدي نيللز دوازده

اين حالت از اطالعات اضافي ميتوان براي ارزيابي دقلت

مجهول وجلود دارد :سله مؤلفله بلردار انتقلال و نله مؤلفله

پارامترهاي محاسبهشده استفاده کرد.

تانسور گراديان جابه جايي الگرانژي .هلر ايسلتگاه  GPSبلا

جهت حل معادله ( )2از نظريه معکوسسازي کالسيك

جابه جايي يلا سلرعت جابلهجلايي معللو  ،اگلر در فضلاي

و بهويژه حل مسئله کمترين مربعات خطي استفاده ميشود.

دوبعدي باشد ،دو معادله و اگر در فضاي سهبعلدي باشلد،

اين مسئله به شکل زير است:

سه معادله خواهد داشت؛ بنابراين براي حل تانسور کلرنش

()3

يا تانسور گراديان جابهجايي ،در فضاي دوبعدي دستکلم

که ⃗𝐛 بردار جابهجاييها يا سرعتهاي جابلهجلايي معللو ،

⃗⃗𝐚𝑀 = ⃗
𝐛
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 Mماتريس طرح بلا موقعيلت اوليله ايسلتگاههلا و ⃗⃗𝐚 بلردار

روش هاي مختلفلي بلراي محاسلبه پارامترهلاي تغييرشلکل

مجهللوالت مسللئله اسللت .بللراي حللل کللردن مسللئله و

وجود دارد .در برخي از ايلن روشهلا از مشلاهدات بلراي

بهدستآوردن بلردار ⃗𝑎 ،بلردار ⃗⃗𝑏 در معکلوس ملاتريس M

تعيللين پارامترهللا اسللتفاده ملليشللود ،ولللي در ژئللودزي

ضرب ميشود:

روشهايي بهکار ميروند کله مختصلات سرشلکنشلده در
⃗
𝐛 𝟏𝐚⃗⃗ = 𝐌 −

()4

آن موجود باشد .در اين روشها دستکلم بايلد دو سلري

اگر ايستگاه هلا بلر اسلاس فاصلله اي کله از نقطله محاسلبه

مشاهده در دو زملان متفلاوت در هلر نقطله بلراي محاسلبه

تانسور کرنش دارند وزندهي نشده باشند ،مسلئله مربعلات

مقادير جابهجايي در امتداد محورهلاي مختصلات درنظلر -

خطي عمومي را ميتوان با تجزيه مقدار منفرد ) (SVDحل

گرفتهشود؛ براي مثال ميتوان از مشلاهدات  GPSاسلتفاده

کللرد (پللرس و همکللاران .) 1992 ،بللا اينکلله روشهللاي

کرد .روش هاي متعلددي بلراي محاسلبه تانسلور گراديلان

سريعتلري نيلز موجلود هسلتند ،روش  SVDايلن مزيلت را

جابه جايي بلا اسلتفاده از مشلاهدات  GPSوجلود دارد کله

دارد که اگر معادالت نرملال نزديلك بله تکينگلي باشلند،

شامل مثلثبندي دلوني و روشهاي تفاضلي است .بهدليل

جواب پايدارتر خواهد داد .اين حالت وقتي اتفاق ميافتلد

توزيللع غيريکنواخللت ايسللتگاههللاي  ،GPSهللي يللك از

که در حالت دوبعدي ،ايستگاهها تقريباً در يك خط يلا در

روشهاي ارائهشده راهحل ايدهآ لي نيستند.

حالت سهبعلدي ،ايسلتگاههلا تقريبلاً در يلك صلفحه قلرار

در روش تفاضلللي از دو شلليوه نزديللكتللرين نقللاط و

گرفته باشند .اگر ايستگاهها نسبت به نقطه محاسلبه تانسلور

فواصلل وزندار اسلتفاده مليشلود .در هلر دو روش يلك

کرنش بر اساس فاصله اي که با آن دارنلد وزندهلي شلده

شبکه يکنواخلت در منطقله سلاخته و گراديلان سلرعت در

باشند ،ميتوان مسئله مربعلات خطلي را بلا روش کمتلرين

نقاط مرکزي سلولها محاسبه ميشود .تفاوت دو روش بله

مربعات وزندار با پايداري کمتر (منکه )1984 ،حل کلرد.

نحللوه مربللوط سللاختن سللرعت ايسللتگاههللاي  GPSبلله

در هللر دو حالللت جللواب عبللارت اسللت از :پارامترهللاي

تحليللل هللاي مربللوط بلله نقللاط مرکللزي هللر سلللول شللبکه

مجهول مدل a؛ واريانسها يا مربع انحلراف معيلار خطلاي

بازميگردد.

پارامترهللاي ( aکلله همللان مؤلفللههللاي قطللري مللاتريس

در روش نزديكترين نقلاط ،گراديلانهلا بلا اسلتفاده از

کواريلانس هسللتند) و بللرآوردي آملاري از ميللزان خللوبي

تعداد ثابتي از نزديكترين ايستگاهها به هلر نقطله مرکلزي

برازش )( (goodness of fit, 𝜒 2پرس و همکاران.)1992 ،

سلول محاسبه ميشود .حساسيت مکاني بلهطورمسلتقيم بله

با محاسلبه مجهلوالت (بلردار  ،)aگراديلان جابلهجلايي

تراکم ايستگاههاي  GPSارتباط دارد و در منلاطق مختللف

(چهار عضو آخر در حالت دوبعدي يلا نله عضلو آخلر در

شبکه متفاوت است.

حالت سهبعدي بردار  )aمحاسبه مليشلود .در حلالتي کله

در روش فواصل وزندار ،از کليه ايستگاههاي شبکه در

مختصلات وضلعيت مرجلع معلللو اسلت ،تانسلور کللرنش

محاسبات استفاده ميشود ،ولي اطالعلات هلر ايسلتگاه بلا

الگرانژي به شکل زير خواهد بود (مينز:)1976 ،
()5

فاصله آنها از نقطه مرکزي سلول شبکه با اختصلا
1

] 𝑗𝑘𝐺 𝑖𝑘𝐺 𝐸𝑖𝑗 = [𝐺𝑖𝑗 + 𝐺𝑗𝑖 +
2

ثابلت

 αوزندهي ميشود .ثابت  αنشان ميدهد چگونه اثر يك
ايستگاه با فاصله آن از نقطه مرکزي سلول کاهش مييابد.

 2- 2محاسبه تانسورر گرادیواج بابوهبوای بوا
استفاده از ميداج سرعت GPS

هر فاصله با ضريب  Wوزندهي ميشود:
()6

)

−𝑑 2
2𝛼2

( 𝑝𝑥𝑒 = 𝑊

افراز نرخ لغزش در گسل شمال تبر يز با استفاده از مشاهدات دائم و دورها ي GPS

که

 dفاصله بين نقطه مرکلزي شلبکه و يلك ايسلتگاه GPS

است .ايستگاههلايي کله در فاصلله  1αو  2αقلرار دارنلد،
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متفاوت هستند .در روش مثلثبندي دلوني ،تانسور کرنش
براي مرکز ثقل هر مثلث محاسبه ميشود.

بهترتيب  %67و  % 34در محاسبات سرشکني سلهيم هسلتند.
در سرشکني ،سهم ايستگاههاي واقع در فاصله بزرگتلر از

3- 2

 3αکمتر از  % 1اسلت .در قاللب ماتريسلي W ،بلهصلورت

ابزای مرزی

يك ماتريس قطري ظاهر و با رابطه زير در روند سرشلکني
خطي وارد ميشود (منکه:)1984 ،
()7
که  Gماتريس

𝑑𝑊 𝑇 𝐺 𝑚 = [ 𝐺 𝑇 𝑊𝐺 ] −1
طرح  2 n ×6در سمت راسلت رابطله ( d ،) 2

بردار ستوني سرعتها در سمت چپ رابطه ( )2و  mبلردار
ستوني گراديانهاي سرعت و انتقال در سمت راست رابطه
( )2است.

در حالت کلي ،تغييرشکل در هر نقطه مشاهداتي مانند
)𝑧  (𝑥, 𝑦,از جمع تغييرشکل ناشي از لغزش روي هريك
از جداشدگيهاي صفحهاي (گسل) و ميدان تغييرشکل
يکنواخت منطقه مورد مطالعه محاسبه ميشود .ميدان
تغييرشکل منتج بهطور کامل با بردار جابهجايي
̂𝑛 𝑛 𝑢 𝑢⃗⃗ = 𝑢 𝑥 𝑥̂ + 𝑢 𝑦 𝑦̂ + 𝑢 𝑧 𝑧̂ = 𝑢 𝑑 𝑑̂ + 𝑢 𝑠 𝑠̂ +

تانسور گراديان جابهجايي

با توجه به وجود بيش از سه ايستگاه ،معلو بودن خطاي
بردارهاي سرعت  GPSو بهره گيري از فرض همگن بلودن
کرنش بين ايستگاه ها ،دقلت مقلادير مجهلول را مليتلوان
محاسبه کرد .سلولهايي ک ه مقدار مطلق مجهول محاسباتي

حل مسئله معکرس با استفاده از روش

𝑦 𝑢𝑑

𝑦 𝑢𝑑

𝑥 𝑢𝑑

𝑥𝑑
𝑦 𝑢𝑑

𝑥𝑑
𝑦 𝑢𝑑

𝑥𝑑
𝑥 𝑢𝑑

𝑦𝑑
𝑦 𝑢𝑑

𝑦𝑑
𝑦 𝑢𝑑

𝑦𝑑
𝑥 𝑢𝑑
𝑧𝑑 [

] 𝑧𝑑

𝑧𝑑

و ثابت هاي فيزيکي محيط شامل نسبت پواسن و مدول

در آنها کمتر از خطاي  1σباشد ،از نتايج محاسبات حذف

يانگ مشخص ميشود .تانسورهاي تنش ،کرنش و دوران

ميشوند .محاسبات در نقطه مرکزي هر سللول ،مسلتقل از

جسم صلب با استفاده از تانسور گراديان جابهجايي و

محاسبات در کليه گرههاي ديگر است.

ثابت هاي فيزيکي محيط و معادله رفتاري محيط محاسبه

در هنگلا محاسلبات ،مقلدار ثابلت  αبلراي کلل شلبکه
چنللان انتخللاب ملليشلل ود کلله ميللزان تغييللرات در پللارامتر
محاسبهشده بيشينه باشد و تعداد گرههاي حذفي که مقلدار
محاسبهشده در آنها کوچكتر از دقت برآوردشده باشلد،
کمينه شود .براي اين منظور مقلدار  αبلا اسلتفاده از رونلد
سعي و خطا براي کل شبکه برابر  31/79انتخاب شد.
در روش مثللثبنللدي دلللوني ،مللدل جابللهجللايي بللراي
مثلللث هللاي مجللزا از نقللاط مجللاور هللم تشللکيل و سللپس
پارامترهاي کرنش در مرکز ثقل مثلثهاي مزبلور محاسلبه
مليشلود .در ايلن روش کلرنش را در هلر مثللث ،همگللن
فللرض ملليکننللد کلله از معايللب ايللن روش اسللت؛ زيللرا
پارامترهاي تغييرشلکل درعملل از نقطله اي بله نقطله ديگلر

ميشوند.
در هر جزء ،مؤلفههاي جداشدگي يعني لغزش گسل در
سه راستاي امتداد ،شيب و عمود بر گسل عبارتاند از:
+
−
+
−
+
𝐷𝑠 = 𝑢 −
𝑛 𝑢 𝑠 − 𝑢 𝑠 , 𝐷𝑑 = 𝑢 𝑑 − 𝑢 𝑑 , 𝐷𝑛 = 𝑢 𝑛 −

که انديس فوقاني منفي ،جابهجايي مطلق فروديواره و
انديس فوقاني مثبت ،جابهجايي مطلق فراديواره را نشان
ميدهد.
در اين تحقيق براي افراز نرخ لغزش از روش اجزاي
مرزي سهبعدي استفاده شده است .سه رويکرد عمده در
مدلسازي با اين روش وجود دارد که عبارتاند از :روش
تنش مجازي ،روش ناپيوستگي جابهجايي و روش انتگرال
مرزي مستقيم (کراچ و استارفيلد .) 1983 ،يك گسل،
مانند يك شکاف يا شکستگي ،دو رويه يا مرز دارد که
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يکي به طور مؤثر بر ديگري منطبق است .روشهاي اجزاي

موازات سطح آزاد است و جهت مثبت آن به سمت شرق

مرزي مرسو  ،مانند روش انتگرال گيري مستقيم ،در

است .محور  Yنيز افقي است و جهت مثبت آن به سمت

شبيهسازي اين مسئله مؤثر نيستند .روش ناپيوستگي

شمال است .محور  Zقائم است و جهت مثبت آن نسبت به

جابهجايي را کراچ ( )1976جهت مقابله با مسائلي از اين

سطح آزاد به سمت باالي نيم فضا است .از اين دستگاه

نوع ايجاد کرد .پس با توجه به اينکه گسلش با ناپيوستگي

مختصات براي تعريف خروجيهاي مدل استفاده ميشود.

در جابهجايي همراه است؛ بنابراين روش ناپيوستگي

دستگاه مختصات محلي ) 𝐿𝑍  (𝑋𝐿 , 𝑌𝐿,براي هر

جابهجايي براي مدلسازي حرکت گسلها در اين تحقيق

صفحه يا جزء تعريف شده است و از آن براي محاسبه

انتخاب شد.

توابع گرين استفاده ميشود .محورهاي  XLو  YLيك

در روش اجزاي مرزي ،گسلها بهصورت

صفحه افقي را تعريف ميکنند که به موازات سطح آزاد

نابرجاييهاي مستطيلي صفحهاي در نيم فضاي کشسان

است .محور  XLدر راستاي گسل و محور  YLعمود بر آن

همگن با نا جزء شناخته ميشوند .نابرجايي يا لغزش روي

و محور  ZLقائم بر صفحه دو محور است بهطوريکه

اجزا را ميتوان با روش هاي متعددي شامل اعمال تنش،

دستگاه مختصات حاصل راستگرد باشد؛ يعني با نگاه

کرنش يا تانسور گراديان جابهجايي با اعمال شرايط مرزي

کردن در راستاي امتداد گسل ) (XLفراديواره در سمت

مناطق دور يا با اعمال جابهجايي يا تنش روي اجزاي ديگر

راست و محور  YLبه سمت فروديواره باشد.

ايجاد کرد .امکان استفاده از شرايط مرزي ترکيبي نيز
وجود دارد.

دستگاه مختصات صفحهاي ) 𝑃𝑍  (𝑋𝑃 , 𝑌𝑃,نيز براي
هر صفحه گسلي تعريف ميشود .در اين دستگاه ،محور

در مدلسازي به روش اجزاي مرزي سهبعدي از سه

 XPدر امتداد گسل همراستا با  XLو محور  YPدر راستاي

دستگاه مختصات مختلف استفاده ميشود که عبارتاند

شيب گسل است و به سمت باال مثبت است .محور  ZPنيز

از :دستگاه مختصات سراسري؛ دستگاه مختصات محلي و

عمود بر صفحه يا جزء است و جهت مثبت آن بهنحوي

دستگاه مختصات صفحهاي (شکل .)5

است که دستگاه راستگرد باشد .از اين دستگاه مختصات
براي تعريف شرايط مرزي و معرفي آن به مدل استفاده
ميشود.
نابرجايي يك گسل هميشه به حرکت فراديواره نسبت
به فروديواره اشاره ميکند؛ بنابراين نابرجايي برشي منفي
به معني حرکت فراديواره در جهت مثبت امتداد گسل يا
جهت مثبت محور  XPدستگاه مختصات صفحهاي است و
اين به معني حرکت راستگرد است .به همين ترتيب،

شكل  .5دستگاه هاي مختصات استفادهشده در مدلسازي به روش اجزاي
مرزي سهبعدي (گمبرگ و اليس.) 1994 ،

نابرجايي مثبت در راستاي شيب گسل مشخصکننده
جهت حرکت معکوس است.
براي مشخص کردن شرايط مرزي ،سطوح هر گسل به

دستگاه مختصات سراسري ) 𝑔𝑍 (𝑋𝑔 , 𝑌𝑔 ,بين همه

زيرجزء هايي تقسيم و شرايط مرزي در نقطه مرکزي هر

اجزا مشترک است .محور  Xاين دستگاه افقي و به

زيرجزء مشخص ميشود (شکل  .)6اين شرايط سه قيد

افراز نرخ لغزش در گسل شمال تبر يز با استفاده از مشاهدات دائم و دورها ي GPS

91

تنش يا جابهجايي را در سه راستاي امتداد ،شيب و عمود

به اين نکته الز است که شرايط مرزي فقط در نقطه

بر هر زيرجزء تعريف ميکند؛ يعني يك شرط مرزي

مرکزي هر جزء تعيين ميشود و به کل صفحه جزء اعمال

به ازاي هر راستا وجود دارد .شرايط مرزي ميتوانند

نميشود .با تقسيمات بيشتر اجزا ميتوان به نتايج دقيقتري

دربرگيرنده مؤلفههاي تنش ،جابهجايي مطلق ،جابهجايي

رسيد ولي اين کار زمان محاسبات و ميزان حافظه مورد

نسبي يا هر ترکيبي از آنها در هر زيرجزء باشند.

نياز را افزايش ميدهد.

شكل  .6نمايش پارامترهاي ورودي استفادهشده در مدلسازي به روش
اجزاي مرزي سهبعدي (گمبرگ و اليس ) 1994 ،

شكل  .7براي مدل سازي به روش اجزاي مرزي ،يک سري شرايط مرزي
در نقاط مرکزي هر جزء مشخص ميشود (گمبرگ و اليس .) 1994 ،

 ) 2يك سري معادالت خطي به شکل زير نوشته
مؤلفههاي جابهجايي نسبي براي هر زيرجزء
(مؤلفههاي نرخ لغزش گسل) را ميتوان معلو فرض کرد
و بهعنوان شرط مرزي به مدل معرفي کرد يا اينکه آنها را
مجهول درنظرگرفت و از مدلسازي بهدستآورد.
مؤلفههاي گسلش نسبي در زيرجزءها با مدلسازي چنان
برآورد ميشوند که هم شرايط مرزي اوليه مشخصشده
در مدل صدق کند و هم انرژي کرنش در محدوده مدل
کمينه شود.
يك جزء شامل يك گسل يا بخشي از يك گسل
است و برهمکنش آن با ديگر اجزا و تغييرشکل زمينهاي
منطقه با حل يك سري معادالت خطي به شرح ذيل
مدلسازي ميشود:

ميشوند:
𝑛𝑠𝐴
𝑠𝐷1
12
𝑛𝑑
𝑑𝐴12 𝐷1
𝑛𝑛𝐴
𝑛𝐷1
12
𝑠𝐷2
𝑛𝑠𝐴
22
𝑑 𝐷 𝑛𝑑
𝐴22
2
] 𝑛 𝐷 [ 𝑛𝑛
𝐴22 ] 2
𝑏𝑠𝜏

𝑛
𝑛𝑠𝐴
𝑖𝑗 𝐷𝑗 ) +

𝑑𝑠𝐴
12
𝑑𝑑𝐴
12
𝑑𝑛𝐴
12
𝑑𝑠𝐴
22
𝑑𝑑𝐴
22
𝑑𝑛𝐴
22
+

𝑠𝑠𝐴
12
𝑠𝑑𝐴
12
𝑠𝑛𝐴
12
𝑠𝑠𝐴
22
𝑠𝑑𝐴
22
𝑠𝑛𝐴
22

𝑑
𝑑𝑠𝐴
𝑗𝐷 𝑗𝑖

𝑛𝑠𝐴
11
𝑛𝑑𝐴
11
𝑛𝑛𝐴
11
𝑛𝑠𝐴
21
𝑛𝑑𝐴
21
𝑛𝑛𝐴
21
+

𝑑𝑠𝐴
11
𝑑𝑑𝐴
11
𝑑𝑛𝐴
11
𝑑𝑠𝐴
21
𝑑𝑑𝐴
21
𝑑𝑛𝐴
21
𝐽

𝑠
𝑠𝑠𝐴(∑
𝑗𝐷 𝑗𝑖
𝑗=1
𝐽

𝑠𝑠𝐴
11
𝑠𝑑𝐴
11
𝑠𝑛𝐴
11
𝑠𝑠𝐴
21
𝑠𝑑𝐴
21
𝑠𝑛𝐴 [
21

𝑠𝜏1
𝑑𝜏1
𝑛𝜎1
=
𝑠𝜏2
𝑑𝜏2
] 𝑛[ 𝜎2

= ) 𝑖𝑧 𝜏𝑠 (𝑥 𝑖 . 𝑦𝑖 .

𝑠
𝑑 𝑑𝑑
𝑛 𝑛𝑑
𝑏
𝑠𝑑𝐴(∑ = ) 𝑖𝑧 𝜏𝑑 (𝑥 𝑖 . 𝑦𝑖 .
𝑑𝜏 𝑖𝑗 𝐷𝑗 + 𝐴𝑖𝑗 𝐷𝑗 + 𝐴𝑖𝑗 𝐷𝑗 ) +
𝑗=1
𝐽
𝑠
𝑑 𝑑𝑛
𝑛 𝑛𝑛
𝑏
𝑠𝑛𝐴(∑ = ) 𝑖𝑧 𝜎𝑛 ( 𝑥𝑖 . 𝑦𝑖 .
𝑛𝜎 𝑖𝑗 𝐷𝑗 + 𝐴𝑖𝑗 𝐷𝑗 + 𝐴𝑖𝑗 𝐷𝑗 ) +
𝑗=1

که 𝑠𝜏 𝜏𝑑 ،و 𝑛𝜎 بهترتيب شرايط مرزي تنش در

 )1يك سري شرط مرزي شامل جابهجايي يا تنش در

راستاي آزيموت ،شيب و عمود بر گسل هستند .ضرايب

نقطه مرکزي هر جزء مشخص ميشود .شکل  7اين مرحله

 Aنيز ضرايب تأثير يا توابع گرين هستند که با استفاده از

را براي شرط مرزي تنش در دو جزء نشان ميدهد .توجه

حل اساسي اکادا ( ) 1985محاسبه ميشوند .توابع گرين
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توابعي هستند که ميدان تغييرشکل (جابهجايي و گراديان

مختصات نقطه ابتدايي گسل و همچنين مختصات نقاط

آن) را به نابرجايي يا گسلش در نيم فضاي همگن (محيط

مشاهداتي است .اين مدل با توجه به هندسه گسلش و

نيمهبينهايت محدودشده با يك سطح آزاد) ارتباط

فيزيك منطقه مورد مطالعه ،نابرجايي گسل يا نرخ لغزش را

ميدهند .جهت برآورد توابع گرين بايد جواب تحليلي

به ميدان جابهجايي يا ميدان سرعت ناشي از آن تبديل مي -

موجود باشد  .با درنظرگرفتن جواب تحليلي مسئله و رابطه

کند.

تبديل بين دستگاههاي مختصات ميتوان به توابع گرين
دست يافت .دستگاه معادالت فوق را ميتوان با استفاده از

 3محاسبات

توابع گرين مناسب براي شرايط مرزي مربوط به جابهجايي

در اين پژوهش نرخ لغزش در شاخههاي مختلف گسل

نيز نوشت.

شمال تبريز با لحاظ برهمکنش بين اين بخشها بر اساس

 ) 3با حل دستگاه معادالت خطي تشکيلشده ميتوان

نرخ کرنش مستخرج از مشاهدات  GPSافراز شد.

مؤلفههاي نابرجايي مجهول ) (Dرا بهدستآورد.
 ) 4با محاسبه جابهجاييهاي نسبي (مؤلفههاي گسلش)

1- 3

مشاهدات GPS

ميدان تغييرشکل در هر نقطه از محيط را ميتوان بهصورت

در مطالعه حاضر از نرخ کرنش حاصل از مشاهدات

تحليلي با استفاده از مدل تحليلي اکادا محاسبه کرد.

دورهاي و دائم چهلويك ايستگاه  GPSبرگرفته از مقاله
جمور و همکاران ( ) 2011در محدوده منطقه مورد مطالعه

 4- 2حل اساس
در اين تحقيق براي مدلسازي جابهجاييهاي ناشي از نرخ
لغزش در گسل ها از مدل تحليلي اکادا ( ) 1985استفاده
ميشود .مدل اکادا بر پايه نظريه نابرجايي فرمولنويسي
شده است .در اين مدل ابتدا ميدان تغييرشکل حاصل از
يك تكنيرو (منبع نقطهاي) مدلسازي ميشود سپس با

جهت تعيين شرط مرزي کرنش براي مدل اجزاي مرزي
استفاده شد (شکل  .) 8نخست با استفاده از مشاهدات
 ،GPSتانسور گراديان جابهجايي در منطقه با روش
فواصل وزندار محاسبه شد .اين تانسور بايد بهترين تطابق
را با کليه مشاهدات در منطقه داشته باشد .در ادامه ،تانسور
کرنش با استفاده از رابطه ( ) 5محاسبه شد.

انتگرال گيري از روابط منبع نقطه اي ،ميدان تغييرشکل
حاصل از يك منبع مستطيلي (صفحه گسلش) فرمولبندي
ميشود .بهطورکلي پارامترهاي ورودي مدل اکادا به دو
دسته پا رامترهاي فيزيکي و هندسي تقسيم ميشوند.
پارامترهاي فيزيکي استفادهشده در اين مدل ،همان
ضرايب المه  μو  λمنطقه مورد مطالعه هستند که بايد
بهصورت تقريبي مشخص باشند .براي اين منظور ميتوان
با توجه به نتايج تحليل حساسيت مدل اکادا از مقادير
متوسط جهاني نيز استفاده کرد .پارامترهاي هندسي
استفادهشده در مدل اکادا شامل طول ،عرض ،عمق
قفلشدگي ،شيب ،راستا ،ميزان جداشدگي يا نرخ لغزش،

شكل  .8بردارهاي سرعت شبکه دائمي  GPSايران در چارچوب مرجع
اوراسيا برگرفته از جمور و همکاران ( ) 2011که براي محاسبه محورهاي
اصلي کرنش براي شرط مرزي در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.

افراز نرخ لغزش در گسل شمال تبر يز با استفاده از مشاهدات دائم و دورها ي GPS

93

شکلهاي  9و  10مقادير و جهت کشش و فشارش
مستخرج از تانسور کرنش را در منطقه مورد مطالعه نشان
ميدهند .در اين شکلها در شاخههاي شماره  5 ،3 ،2و 6
جهت فشارش تقريباً عمود بر راستاي گسل است که مؤيد
رفتار شيب لغز معکوس در اين شاخهها است .شکل 11
جهتها و مقادير کرنش برشي بيشينه را نشان ميدهد.
همانطورکه مشاهده ميشود ،جهت کرنش برشي بيشينه
راستگرد (خطوط سبزرنگ) با تقريب خوبي بر شاخه
اصلي گسل منطبق است که تأييدي بر امتدادلغز بودن
راست گرد بودن گسل است .توجيه محورهاي اصلي
تانسور کرنش در تما منطقه مورد مطالعه ثابت فرض شد.

شكل  .11جهت و مقادير کرنش برشي بيشينه راست گرد در منطقه مورد
مطالعه (خطوط سبزرنگ)

 2- 3پارامترهای ورودی مدل
براي مدلسازي گسل شمال تبريز دانستن اطالعات
زيرسطحي اين گسل ضروري است؛ بنابراين از نقشه
گسل هاي فعال ايران (حسامي و همکاران )2003 ،جهت
استخراج موقعيت ،امتداد ،شيب و طول استفاده شد .عمق
قفلشدگي گسل نيز با ميانگين گيري از مقادير
بهدست آمده در کارهاي قبلي (شکل  - 3الف) برابر 15
کيلومتر فرض شد (جدول .)2
مراحل مدل سازی و افراز نرخ لغزش در

شكل  . 9جهت و مقادير فشارش در منطقه مورد مطالعه (خطوط

3- 3

آبيرنگ).

گسل شمال تبریز
بر اساس تحليل حساسيت اجراشده ،بيشترين حساسيت
مدل تحليلي اکادا به پارامتر نابرجايي است .با تغيير اين
پارامتر ،بيشترين تغيير در خروجيهاي مدل يعني
جابهجاييها مشاهده ميشود؛ لذا در اين تحقيق کليه
پارامترهاي هندسي گسل و همچنين پارامترهاي فيزيکي
منطقه با لحاظ مقادير تقريبي موجود از شواهد
زمينشناسي و ژئوفيزيکي ثابت فرض شد و از روش
اجزاي مرزي با حل اساسي اکادا براي توزيع نرخ لغزش

شكل  .10جهت و مقادير کشش در منطقه مورد مطالعه (خطوط

(نابرجايي) در بخش هاي مختلف گسل شمال تبريز

قرمزرنگ)

استفاده شد.
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جدول  .1مشخصات متوسط مفروض براي گسل شمال تبريز در سادهترين حالت .ستون اول نام قطعه گسل ،ستون هاي دوم و سوم مختصات  UT Mنقطه
شروع قطعه گسل ،ستون چهارم آزيموت گسل ،ستون پنجم شيب گسل و ستون هاي ششم و هفتم طول و عرض گسل را نشان ميدهند.
عرض

طول

شيب

آزيموت

)Y (UT M

)X (UT M

(کيلومتر)

(کيلومتر)

(درجه)

(درجه)

(متر)

(متر)

10000/000

200/000

90/000

120/000

4255466/000

528493/000

شماره بخش
1

جدول  . 2پارامترهاي هندسي قطعات گسلي استفادهشده در مدل سازي .ستون اول نام قطعه گسل ،ستون هاي دوم و سوم مختصات  UT Mنقطه شروع قطعه
گسل ،ستون چهارم آزيموت گسل ،ستون پنجم طول قطعه گسل و ستون ششم شبکهبندي قطعه هاي گسلي را در راستاي طول نشان ميدهد.
طول

آزيموت

)Y (UT M

)X (UT M

شماره

(کيلومتر)

(درجه)

(متر)

(متر)

بخش

16

16/429

109/670

4255466/380

528493/170

1

13

13/269

109/660

4239213/170

489323/220

2

45

44/792

70/175

4234747/860

501818/530

3

44

44/012

109/222

4249938/950

543955/480

4

18

17/537

90/565

4227008/760

540855/470

5

28

28/457

72/382

4226836/100

558390/740

6

11

11/191

108/803

4235449/250

585513/060

7

40

39/763

120/863

4231842/430

596106/820

8

48

47/985

126/576

4211443/680

630239/120

9

23

23/298

134/212

4182850/380

668773/810

10

23

23/006

124/384

4166604/200

685473/080

11

#l

با توجه به استفاده از توابع گرين و انجا دادن

دستگاه معادالت با ماتريس طرحي با ابعاد متناسب با تعداد

محاسبات در محيط نيم فضا بايد قبل از شروع محاسبات،

سلول ها جهت تعيين مجهوالت با استفاده از مقادير مرزي

منطقه مورد مطالعه به محيط نيم فضا تصوير شود .ازآنجاکه

معلو تشکيل و حل شد و به اين ترتيب ،نرخ لغزش روي

کل گسل شمال تبريز در منطقه  38شمالي  UTMقرار

صفحه گسل افراز شد.

دارد ،از اين روش تصوير کردن براي تبديل محيط کروي

نخست کل صفحه گسل ،يك شبکه 1×1

به محيط نيم فضا استفاده شد .همچنين با توجه به تصوير

درنظرگرفتهشد (شکل  .)12مشخصات هندسي مفروض

کردن گسل از زمين کروي به محيط نيم فضا ،عرض گسل

در جدول  1آورده شده است .با اعمال شرط مرزي تنش

درعمل بينهايت فرض شد.

برآوردشده با استفاده از مشاهدات  ،GPSنرخ لغزش

براي افراز کردن ،نرخ لغزش در دو راستاي امتداد و

گسل به روش اجزاي مرزي برابر  8/8ميلي متر در سال

شيب در مرکز هر سلول شبکه محاسبه ميشود .با

برآورد شد که با مقدار برآوردشده کريمزاده و همکاران

شبکهبندي در حالتهاي مختلف ،سلولهايي در کل

( )2013يعني  8/7 ± 2/5ميلي متر در سال همخواني دارد.

صفحه گسل ايجاد ميشود .با توجه به معلو بودن شرايط

در مرحله دو  ،سطح گسل درنظرگرفتهشده در شکل

مرزي تنش در مرکز هر سلول در دو راستاي امتداد و

 12به تعداد  10×500سلول شبکهبندي شد و با اعمال

شيب و مجهول بودن نابرجايي در اين دو راستا ،درنهايت

شرط مرزي تنش معلو در مرکز تكتك اجزا در دو
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راستاي امتداد و شيب و مجهول بودن نابرجايي در اين دو
راستا ،درنهايت دستگاه معادالت با ماتريس طرحي با ابعاد
 10000×10000جهت تعيين مجهوالت با استفاده از
مقادير شرايط مرزي معلو تشکيل و حل و نرخ لغزش
روي اجزا افراز شد .نتيجه نرخهاي لغزش افرازي در
صفحه گسل در شکل  13ديده ميشود .نرخ لغزش
شيب لغز براي گسل در اين حالت در حد  10- 8ميلي متر در

شكل  .12هندسه گسل شمال تبريز در سادهترين حالت ممکن.

سال برآورد شد که درعمل برابر صفر است .در مقابل،
بيشينه نرخ لغزش در حالت راستگرد برابر  5/8ميليمتر
در سال در نواحي مرکزي گسل تعيين شد .نرخ لغزش در
بخش هاي مرکزي گسل بيشينه است و به سمت طرفين
کاهش مييابد تا در انتهاي گسل به صفر برسد (شکل
 .)13با توجه به اينکه درعمل ،بين بخشهاي مختلف يك

شكل  .13نرخ لغزش افرازي در حالت شبکهبندي براي گسل شمال
تبريز .بيشينه نرخ لغزش در حالت راست گرد برابر  5/8ميليمتر در سال در

گسل در محيط کشسان برهمکنش مکانيکي وجود دارد؛

نواحي مرکزي گسل مشاهده مي شود .نرخ لغزش در بخش مرکزي گسل

بنابراين نويسندگان ادعا ميکنند افراز نرخ لغزش

بيشينه است و به سمت طرفين کاهش مي يابد.

انجا شده به روش اجزاي مرزي و مقادير بهدستآمده
صحيحتر از مقدار بهدستآمده قبلي است .به نظر ميرسد
که نتيجه کريمزاده و همکاران ( ) 2013که بدون افراز و
لحاظ برهمکنش مکانيکي و بر اساس مدل نابرجايي
کشسان ساده است ،دور از واقعيت باشد.
در ادامه با استفاده از نقشه گسلهاي فعال ايران
(حسامي و همکاران ) 2003 ،گسل بر اساس تغيير امتداد به
بخشهاي مجزا تقسيم شد تا هر بخش تقريباً راستاي ثابتي

شكل  .14شاخه بندي گسل شمال تبريز .هر بخش امتداد تقريباً ثابتي

داشته باشد (شکل  .)14بهاينترتيب درنهايت ،تعداد يازده

دارد.

بخش يا شاخه از گسل جهت مدلسازي درنظرگرفتهشد
(شکلهاي  15و  - 16الف) .مشخصات هندسي هر بخش
گسلي در جدول  2ارائه شده است .سپس هر بخش گسل
يك سلول مجزا فرض شد و شرط مرزي تنش در مرکز
هر بخش اعمال و نرخ لغزش به روش اجزاي مرزي با
ماتريس طرح  22×22افراز شد (شکل  - 16ب) .در اين
حالت بيشينه نرخ لغزش در شاخه شماره  8بود که برابر
 6/3ميلي متر در سال برآورد شد.

شكل  . 15مدل سهبعدي مفروض براي مدلسازي و توزيع نرخ لغزش در
حالت سوم.
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شكل  .16افراز نرخ لغزش با تقسيم گسل شمال تبريز به بخش هايي با امتداد تقريباً ثابت( .الف) شماره بخش هاي گسلي درنظرگرفتهشده براي افراز در حالت
سوم (ب) نرخ لغزش افرازي بر حسب ميليمتر در سال روي شاخهها.

شكل  .17شبکه بندي يک کيلومتري يازده شاخه گسل شمال تبريز.

(ب)

(الف)

شكل  .18افراز نرخ لغزش با شبکه بندي هر شاخه گسل شمال تبريز( .الف) مقادير کمينه و بيشينه نرخ لغزش افرازي براي هر شاخه برحسب ميليمتر در سال
(ب) مقدار ميانگين نرخ لغزش افرازي براي هر شاخه برحسب ميليمتر در سال.

در مرحله بعد ،هر بخش گسلي به ازاي هر کيلومتر در

ميانگين نرخ هاي لغزش افرازي در کليه شاخههاي گسل

راستاي طول و دو سلول در راستاي عرض بينهايت

در شکلهاي  - 18الف و  - 18ب ديده ميشود .نحوه افراز

شبکهبندي شد (شکل ( )17ستون ششم جدول  )2و دوباره

لغزش در هر شاخه در شکلهاي  19تا  29بهصورت

با اعمال شرط مرزي ،نرخ لغزش روي تكتك اجزا به

گرافيکي آورده شده است .در اين شکلها محور افقي

روش اجزاي مرزي با ماتريس طرح به ابعاد 1244×1244

نشان دهنده فاصله در امتداد شاخه گسلي و محور قائم

افراز شد .مطابق نتايج ،بيشينه نرخ لغزش همچنان مربوط به

نشان دهنده عمق در راستاي شيب گسل است .نتيجه افراز

شاخه شماره  8در سمت شمالي شهر تبريز است .کمينه

بيانگر توزيع لغزش بهصورت امتدادلغز راستگرد در کليه

نرخ لغزش 5/2 ،و بيشينه آن 5/5 ،با مقدار ميانگين 5/4

شاخههاي اين گسل است .به همين علت گسل شمال تبريز

ميلي متر در سال است (شکل  .) 18مقادير کمينه ،بيشينه و

را گسل امتدادلغز راستگرد ميدانند .همچنين بيشترين

افراز نرخ لغزش در گسل شمال تبر يز با استفاده از مشاهدات دائم و دورها ي GPS

97

نرخ لغزش امتدادلغز در شاخه  8گسل در مجاورت

مختلف ،نرخ لغزش  3/1تا  6/4ميلي متر در سال براي اين

کالنشهر تبريز مشاهده ميشود.

بخش از گسل ارائه شده است .در تحقيق حاضر براي اين

محل تحقيق حسامي و همکاران ( ) 2003با روشهاي

شاخه از گسل ،نرخ لغزش بين  5/2تا  5/5ميلي متر در سال

ديرينه لرزهشناسي ،در بخش شمال غربي گسل در طول

برآورد شده است که در مقايسه با ساير پژوهشها ،بهترين

جغرافيايي  46/109درجه شرقي و  38/228درجه عرض

همخواني را با واقعيت يعني نرخ لغزش حاصل از

شمالي در بخش غربي شاخه شماره  8تحقيق حاضر واقع

روشهاي ديرينه لرزهشناسي دارد.

است (شکل  .) 30در پژوهش يادشده ،بر اساس روشهاي

شکل  .19توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  1گسل شمال تبريز .کمينه

شکل  .20توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  2گسل شمال تبريز .کمينه

نرخ لغزش برابر  0/6و بيشينه آن  2/6ميليمتر در سال است.

نرخ لغزش برابر  0/2و بيشينه آن  0/7ميليمتر در سال است.

شکل  .21توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  3گسل شمال تبريز .کمينه

شکل  .22توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  4گسل شمال تبريز .کمينه

نرخ لغزش برابر  0/6و بيشينه آن  1/4ميليمتر در سال است.

نرخ لغزش برابر  3/5و بيشينه آن  4/9ميليمتر در سال است.

شکل  .23توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  5گسل شمال تبريز .کمينه

شکل  .24توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  6گسل شمال تبريز .کمينه

نرخ لغزش برابر  0/5و بيشينه آن  0/6ميليمتر در سال است.

نرخ لغزش برابر  0/3و بيشينه آن  0/6ميليمتر در سال است.

شکل  .25توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  7گسل شمال تبريز .کمينه

شکل  .26توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  8گسل شمال تبريز .کمينه

نرخ لغزش برابر  5/2و بيشينه آن  5/2ميليمتر در سال است.

نرخ لغزش برابر  5/2و بيشينه آن  5/5ميليمتر در سال است.
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شکل  .27توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  9گسل شمال تبريز .کمينه

شکل  .28توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  10گسل شمال تبريز.

نرخ لغزش برابر  4/3و بيشينه آن  5/4ميليمتر در سال است.

کمينه نرخ لغزش برابر  3/2و بيشينه آن  4/2ميليمتر در سال است.

شکل  .29توزيع نرخ لغزش در شاخه شماره  11گسل شمال تبريز .کمينه نرخ لغزش برابر  0/6و بيشينه آن  3/1ميليمتر در سال است.

شكل  .30نقشه توپوگرافي بزرگمقياس با منحني ميزان يک متري منطقه مورد مطالعه حسامي و همکاران ( .) 2003موقعيت ترانشه ها با خطوط دوگانه و حروف
 T 1و  T 2نشان داده شده است.

با استفاده از اندازهگيريهاي زمينشناسي و مطالعات

جابهجايي آبراههها ،مبينهاي ريختشناسي و سن

زمينريختشناسي انجا شده مانند پدرامي (،)1987

رسوبات تطابق داده شده با رخدادهاي آبوهوايي ،نرخ

حسين  -خان  -نظر ( ،) 1999حسامي و همکاران ( )2003و

لغزش براي گسل شمال تبريز در بازه  2تا  6/4ميلي متر در

کاراخانيان و همکاران ( ) 2004با روشهايي نظير بررسي

سال گزارش شده است .اين برآوردها در تطابق کامل با
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افراز انجا شده در اين تحقيق هستند و از نرخهاي لغزش

جهت انجا دادن افراز ،با درنظرگرفتن اطالعات

امروزين برآوردشده با استفاده از مشاهدات ژئودتيکي

زمينشناسي ،هندسه گسل موجود ثابت فرض شد و براي

مانند  GPSو تداخلسنجي راداري مانند جمور و

ضرايب المه نيز از مقدار متوسط جهاني استفاده شد.

همکاران ( ،) 2011کريمزاده و همکاران ( ،) 2013ماسون

بررسي زمين لرزه هاي رخ داده در منطقه جهت مشخص

و همکاران ( ) 2006و ورنانت و همکاران ( ) 2004کمتر

کردن دقيقتر هندسه گسلها در عمق و همچنين تعيين

هستند .انجا دادن افراز با استفاده از نرخهاي لغزش

ضرايب المه به صورت محلي جهت بهبود نرخ لغزش

ژئودتيکي باعث از بين رفتن يا کاهش اين اختالف و

افرازي پيشنهاد ميشود.

نزديکي نتايج روشهاي ژئودتيکي به روشهاي
زمينشناسي خواهد شد.

در اين تحقيق با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه ،از
يك تانسور نرخ کرنش براي کل منطقه استفاده شد که از

مدلسازي اجراشده نشان ميدهد در شاخههاي

مشاهدات  GPSاستخراج شده بود .جهت بهبود نتايج،

گسلي ،نرخ لغزش افرازي حالت متقارن ندارد .اين

تفکيك منطقه مورد مط العه به مناطقي که از نظر تنشي

موضوع دال بر برهمکنش بين شاخهها است که ناشي از

وضعيت متفاوتي داشته باشند (يوسفي و مؤيد )2015 ،و

تنش منطقهاي و هندسه بخشهاي مختلف گسل است.

اجراي مدلسازي به صورت جداگانه براي چنين مناطقي با

در افرازهاي انجا شده ،عامل ايجادکننده لغزش در

شرايط مرزي تنشي جداگانه پيشنهاد ميشود.

گسل ،تنش منطقهاي محاسبهشده با استفاده از مشاهدات

براي توزيع نرخ لغزش بين گسلها از توابع گرين

 GPSاست که از آن براي شرط مرزي استفاده شده است.

مربوط به نيم فضا استفاده شد .استفاده از توابع گرين

عامل افراز لغزش به مؤلفه امتدادلغز نيز وضعيت هندسي

کروي به جاي توابع گرين نيم فضا جهت اعمال اثر کروي

گسل نسبت به توجيه محورهاي کشش و فشارش يا

بودن زمين براي بهبود نرخ لغزش افرازي پيشنهاد ميشود.

محورهاي کرنش برشي بيشينه يا مؤلفههاي اصلي تنش

همچنين در مدلسازي انجا شده ،زمين بهصورت جسم

منطقهاي است .علت راست گرد بودن نرخ لغزش نيز ناشي

کشسان همگن فرض شده است .استفاده از مدل اليهاي

از تمايل محورهاي اصلي افقي جهت بيشينه کوتاهشدگي

براي زمين و اعمال اثر ناهمگني زمين به بهبود نتايج افراز

و کشيدگي تانسور نرخ تنش منطقه اي نسبت به امتداد

کمك خواهد کرد (سان و همکاران 1996 ،و سان و

گسل شمال تبريز است بهگونهايکه تصوير مؤلفههاي

اکوبو .) 2002 ،همچنين جهت اعمال انحناي احتمالي

اصلي تنش در امتداد گسل بيشتر از تصوير مؤلفههاي

سطح گسل ،استفاده از اجزاي مثلثي به جاي اجزاي

متناظر در امتداد عمود بر آنهاست.

مستطيلي براي بررسي اثر انحناي سطح گسل در نرخ

بعد از افراز لغزش ،جهت محاسبه پارامترهاي

لغزش افرازي توصيه ميشود (توماس1993 ،؛ مارتن و

تغييرشکل در يك نقطه اختياري ميتوان با استفاده از مدل

همکاران 2005 ،و مارشال و همکاران .) 2008 ،اعمال اثر

نابرجايي اکادا ،بردارهاي جابهجايي مربوط به تكتك

گرانش زمين در شرط مرزي با استفاده از مدل وانگ

اجز ا را در نقطه مورد نظر محاسبه و با توجه به برقراري

( ) 2006نيز باعث توزيع واقعيتر نرخ لغزش خواهد شد .از

اصل برهمنهي در محيطهاي کشسان (ميس و ميس،

نرخ لغزش افرازي با لحاظ برهمکنش مکانيکي براي

 ،)1999نتايج را باهم جمع برداري کرد و به پارامتر مدنظر

مطالعه و مدلسازي توپوگرافي منطقه مورد مطالعه نيز

براي ميدان تغييرشکل رسيد.

ميتوان استفاده کرد (ميقز و همکاران.)2008 ،
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 4نتيجهگيری

علت اين موضوع را ميتوان درنظرگرفتن هندسه ساده

نرخ لغزش افرازي در صفحه گسل به قطع به واقعيت لغزش

براي گسل ،استفاده از مدل ساده نابرجايي کشسان براي

نزديكتر خواهد بود .در اين تحقيق نرخ لغزش در گسل

وارونسازي يا افراز نکردن نرخ لغزش دانست .بعد از هر

شمال تبريز با درنظرگرفتن برهمکنش مکانيکي در

مدلسازي براي تعيين نرخ لغزش ،انجا دادن افراز نرخ

حالت هاي مختلف با استفاده از روش اجزاي مرزي با حل

لغزش با درنظرگرفتن پيچيدگيهاي هندسي هر گسل

اساسي اکادا افراز شد .از ميدان کرنش حاصل از

باعث سازگاري بيشتر نتايج با واقعيت خواهد شد.

مشاهدات  GPSبراي شرط مرزي در مدلسازي استفاده

نرخهاي لغزش برآوردشده براي گسل شمال تبريز با

شد .نتايج افراز نشان مي دهد گسل شمال تبريز از نوع

استفاده از اندازهگيريهاي زمينشناسي و مطالعات

امتدادلغز راستگرد است .نرخ لغزش توزيعي روي کل

زمينريختشناسي کمتر از نرخهاي لغزش امروزين

صفحه گسل حالت تقريباً متقارني دارد و در حوالي

برآوردشده با استفاده از مشاهدات ژئودتيکي است .افراز

کالنشهر تبريز به بيشينه مقدار خود ميرسد .برآوردها

نرخ لغزش ژئودتيکي باعث از بين رفتن يا کاهش نرخ

نشان مي دهد بيشينه نرخ لغزش افرازي با درنظرگرفتن

لغزش حاصل از مشاهدات ژئودتيکي در مناطق

برهمکنش مکانيکي در صفحه گسل ،کمتر از نرخ لغزش

اندازه گيري نرخ لغزش با روشهاي زمينشناسي خواهد

بدون افراز است .با توجه به شبکهبنديهاي انجا شده براي

شد.

افراز نرخ لغزش ،بيشينه نرخ لغزش  5/5ميلي متر در سال
براي بخش شمالي شهر تبريز بهدستآمد .در تحقيق
حسامي و همکاران ( ) 2003با روشهاي ديرينه لرزهشناسي
در بخش شمال غربي گسل ،نرخ لغزش بين  3/1تا 6/4
ميلي متر در سال براي اين بخش برآورد شده است .در
تحقيق حاضر براي اين بخش از گسل که شاخه شماره 8
است ،نرخ لغزش بين  5/2تا  5/5ميلي متر در سال افراز
شده است که بازه کوچكتري دارد و بهترين همخواني را
با واقعيت يعني بازه نرخ لغزش حاصل از روشهاي
ديرينه لرزهشناسي دارد و برتري روش اجزاي مرزي را به
ساير روش هاي مرسو ازجمله مدل بلوک از لحاظ علمي
و روش اجزاي محدود از لحاظ فني نشان ميدهد.
نتايج محاسبات نشان ميدهد با وارد کردن
پيچيدگي هاي هندسي بيشتر و انجا دادن افراز ،دامنه نرخ
لغزش توزيعي نسبت به مدل هاي با هندسه ساده و بدون
افراز کاهش مييابد؛ ازاينرو نتايج تحقيقات قبلي که
ميزان نرخ لغزش را براي گسل شمال تبريز بيشتر از 5/5
ميلي متر در سال ارائه کرده اند ،دور از واقعيت هستند.
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Summary

Fault slip distribution plays an important role in earthquake studies. Because faults are loaded at very
slow rates in continental interiors, interaction among faults and resulting slip distribution can give rise
to earthquakes on other faults after a long period of quiescence and seismicity can migrate from one
fault to the other.
In this research, slip partitioning was done along the North Tabriz Fault (NTF). First, an elastic and
homogeneous half space was considered for the study area. Then geometric data of NTF collected from
geological and geophysical references including fault length, width, dip, and locking depth. For Lame
coefficients, we used average global values. Both mentioned geometrical and physical data were kept
fixed in the modeling process.
Then, displacement gradient tensor that best fits the study area estimated using GPS data by least
squares method. Next, strain rate tensor and finally stress rate tensor were estimated using generalized
Hook’s law. Stress rate tensor acts as a boundary condition in the model. As other boundary conditions,
the NTF was locked in normal direction but it was allowed to slip freely in strike and dip directions
under the influence of boundary conditions.
Our problem involves a medium containing NTF. Each fault section has two surfaces or boundaries,
one effectively coinciding with the other. A boundary element method called displacement
discontinuity can cope with this problem. It is based on the analytical solution (Green’s function) to the
problem of a constant discontinuity in displacement over a finite line segment in a plane of a half space
elastic solid. Analytical solution of Okada (1985) is used as Green’s function for modeling.
Regarding the strike changes of NTF, the fault surface was divided by different segments in strike
direction with constant strike and dip. As a result, we had eleven fault segments. Next, fault segment
surfaces were divided into elements. Finally, we had free slipping elements in strike and dip directions
as input for modeling. The results indicate the dependency of the distributed slip rate on the boundary
conditions and confirm the existence of interaction among different parts of fault. Also, partitioned slip
rate shows that NTF is right-lateral strike slip fault in all cases. Moreover, it is almost symmetric and
reaches its maximum near the Tabriz metropolis. We show that the maximum slip rate in the fault plane
is reduced by partitioning, which it will be definitely closer to reality. According to the meshing done
for slip rate partitioning, we get a maximum slip rate of 5.5 mm/year in the northern part of Tabriz city.
The proximity of the partitioned slip rate to the paleo-seismic values indicates the closeness of the
partitioning results to reality with the Boundary Elements Method compared to other analytical and
numerical methods.
Keywords: Slip rate partitioning, mechanical interaction, Boundary Elements Method, GPS observation,
North Tabriza Fault (NTF)
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