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تفسير لرزه ای گسل های ناحيه ي زاگرس مرتفع1 با بهره گيری از داده های 
زلزله و نقشه های زمين شناسی سطحی

سيد احمد مرتضوی*، سجاد اسماعيل پور2، ناصر كشاورز فرج خواه3  پژوهشگاه صنعت نفت

شناسایی گسل ها از روی مقاطع لرزه ای در فرآیند تفسیر ساختمانی و در مواقعی که داده های لرزه ای کیفیت الزم را نداشته نباشند، از مسائل پیچیده ي تفسیر 
ساختمانی قلمداد می شود که به کمک شواهد محیطی می توان بر آن فائق آمد. این مطالعه با استفاده از نقشه های زمین شناسی سطحی در منطقه ي زاگرس مرتفع، 
گسل هایی که به سطح رسیده اند را شناسایی کرده است. همچنین با جستجوی سابقه ي زمین لرزه های رخ داده در منطقه و مشخص کردن موقعیت آنها نسبت به 
خطوط لرزه ای، گسل هاي روی خطوط لرزه ای نیز شناسایی شده اند. طبق نتایج این تحقیق می توان از کانون زمین لرزه هایی که با خط لرزه ای در یک موقعیت 

جغرافیایی قرار دارند به عنوان نشانگري برای شناسایی گسل هایی که در زیر رسوبات مدفون شده و به سطح نرسیده اند، استفاده کرد.
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مقدمه
به ط��ور کلی می ت��وان گفت در تفس��یر داده های لرزه ای، مش��کل ترین و 
پرچالش ترین بخش تفس��یر گسل است که عموماً نیاز به تخصص و تجربه ي 
فراوان و آشنایی با منطقه ي مورد مطالعه دارد. علت آن است که عموماً به دلیل 
وجود ناحیه اي خرد ش��ده4 در اطراف گس��ل ها و زاویه ي نسبتاً زیاد صفحه ي 
گس��ل امکان ثبت داده و در نتیجه اخذ تصویر مناس��ب در آن منطقه وجود 

ندارد]3[. شکل-1نمونه ای از این مورد را نشان می دهد.
 از دیگر دالیل عدم ارائه ی تصویر مناسب لرزه ای در اطراف گسل، پراکنده 
شدن انرژی موج5 در منطقه ي خرد شده ي اطراف گسل است که این مطلب 

در شکل-2 نشان داده شده است.
 وجود پراش6 در اطراف گس��ل و عدم عملکرد کامالً مناس��ب روش های 
کوچ7 داده های لرزه ای از دیگر دالیلی هس��تند که سبب می شوند در اطراف 
گس��ل تصویر مناسبی از داده های لرزه ای جهت تفسیر آن وجود نداشته باشد 
]4[. بنابراین همواره اس��تفاده از روش های کمکی در تفسیر گسل مورد توجه 
بوده اس��ت. نشانگرهای لرزه ای مانند همدوسی8 یا واریانس9 یا انحنا10 عموماً 
ابزار مناس��بی هس��تند که می توانند کمک کنند تا تفسیر گسل با چالش های 
کمت��ری مواجه گ��ردد ]2[. اما این روش ها نیز اغل��ب در مواردی که تصویر 
داده ی لرزه ای کیفیت نس��بتاً قابل قبولی داشته باشد کارآیی دارند. استفاده از 
داده های زلزله و نقشه های زمین شناسی سطحی از دیگر روش هایی است که 

در این موارد کارایی دارد.

1- تفسير گسل ها با استفاده از داده های زلزله و زمين شناسی سطحی
در این تحقیق در ناحیه ی مورد مطالعه در منطقه ی زاگرس مرتفع، از 1900 تا 
2014 تمامی زلزله های با بزرگی بیشتر از 4 ریشتر در محدوده ی جغرافیایی 45/5 

تا 48/5 درجه ی ش��رقی و 32/5 تا 35 درجه ی شمالی استخراج و در شکل-3 
به صورت نقاط آبی رنگ ارائه ش��ده اند. منبع تمامی گسل های استخراج شده 
کاتالوگ پایگاه 11USGS است. الزم به توضیح است که نقاط، نشان دهنده ی 
محل عمق کانونی زلزله هستند. در این شکل همچنین نقشه ی گسل های ایران 
در منطقه ی مورد مطالعه نیز ارائه شده است. این نقشه نشان می دهد که عمدتاً 
عملکرد زلزله های ناشی از تکتونیک فعال و در اطراف گسل های فعال موجود، 
در این ناحیه رخ داده اس��ت. به طور کلی می توان گفت در زمان آزاد ش��دن 
انرژی در داخل زمین و تش��کیل امواج زلزله، آسیب پذیرترین محل و بهترین 
مس��یر جهت حرکت این امواج برای رسیدن به اعماق کمتر، صفحه ی گسل 

است.
 در ش��کل-4 خطوط لرزه ای منطقه ی مورد مطالعه و زمین لرزه های اتفاق 

1-الف  ناحیه ي خرد شــده در اطراف گســل كه موجب عدم ارائه ي 
تصویر مناسبی در آن ناحیه روی مقطع لرزه ای شده است ]1[
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افتاده در این ناحیه نش��ان داده ش��ده اند. همان طور که در این ش��کل نیز دیده 
می ش��ود با وجود آنکه اغلب این نقاط خارج از مح��دوده ی خطوط لرزه ای 
هس��تند، در این مطالعه تعدادی از نقاط نزدیک به خط��وط لرزه ای دوبعدی، 

جهت بهبود تفسیر گسل ها استفاده شده اند.
در ش��کل-5-الف کانون درنظر گرفته ش��ده، نشان داده ش��ده است. در 
شکل های-5-ب و ج خطوط دوبعدی لرزه ای موجود به ترتیب در بخش های 
ش��رقی و غربی این نقطه ی کانونی نشان داده ش��ده اند. در این مقاطع لرزه ای 
کیفیت داده ی لرزه ای جهت تفسیر افق ها و گسل موجود در این منطقه مناسب 
نیست. در تمامی شکل های مقاطع لرزه ای، خط سیاه رنگ باال بیانگر اطالعات 

توپوگرافی سطح است که به زمان تبدیل شده اند.
در حالی که با درنظر گرفتن روند کلی داده ی لرزه ای و تفسیرهای انجام شده 
در خطوط متقاطع و همچنین زلزله ی رخ داده در این منطقه می توان تفسیر نشان 
داده شده در شکل-6 را درنظر گرفت. تفسیر مقاطع شرقی و غربی به ترتیب در 

شکل های-6-الف و ب ارائه شده است.
در شکل-7 نمونه ی دیگری از همین بررسی در منطقه ی مورد مطالعه ارائه 
شده است. زلزله ی درنظر گرفته ش��ده و خط لرزه ای موجود در نزدیکی آن 

قبل و بعد از تفسیر به ترتیب در شکل های-7-الف و ب و ج ارائه شده است.
به طور مشابه در این مقطع نیز کیفیت مناسبی )به ویژه در بخش شرقی( وجود 

ندارد. بنابراین وقوع زمین لرزه در نزدیکی آن می تواند بهترین ش��اهد جهت 
 تفسیر گسل باشد و بر همین اساس تفسیر درنظر گرفته شده برای این منطقه در 

شکل-7-ج ارائه شده است.
عالوه بر اس��تفاده از داده های زلزله جهت تفسیر گسل که در باال به آن اشاره 
شد در این مقاله در مقاطع بی کیفیت، از نقشه های زمین شناسی سطحی نیز جهت 
تفسیر گس��ل در ناحیه ی زاگرس مرتفع استفاده شده است. در شکل-8 نقشه ی 
زمین شناس��ی منطقه ی مورد مطالعه و خطوط لرزه ای روی آن ارائه ش��ده اند. در 
قسمت مش��خص شده ی این مقطع در شکل، یک گس��ل راندگی12 در راستای 

شمال غرب-جنوب شرق و با شیبی به طرف شمال شرق در زمین دیده شده است.
در حالی که در مقطع لرزه ای روی آن که در شکل-9-الف ارائه شده، کیفیت 
مناسبی جهت تفسیر گسل و سایر ساختارها وجود ندارد. با بهره گیری از گسل 

موجود در نقشه ی زمین شناسی سطحی، تفسیر شکل-9-ب ارائه شده است.
در این ناحیه با درنظر گرفتن سیس��تم تکتونیکی کلی در منطقه ی زاگرس 
و با درنظر گرفتن نقشه های زمین شناسی سطحی، گسل های این منطقه از نوع 
گس��ل های تراستی در راس��تای شمال غربی-جنوب شرقی و با شیبی به طرف 
شمال شرقی درنظر گرفته ش��ده اند. همچنین با توجه به خطوط لرزه ای به نظر 
می رسد هندس��ه ی چین خوردگی در اثر سیستم فشارش��ی از نوع گسل های 

مرتبط با چین13 باشند.

1-ب  یک ســاختار واقعی در زمین نشان دهنده ي ناحیه ي خرد شده 
در اطراف گســل كه مانع ایجاد تصویر مناسب لرزه ای در آن ناحیه 

نیز هست ]1[

2  پراكنده شدن انرژی موج در ناحیه ی خرد شده ی اطراف گسل ]1[

3  محل عمق كانونی زلزله ها به همراه نقشــه ی گســل های ایران كه 
خطوط لرزه ای مورد بحث هم در آن نشان داده شده است

4  موقعیت خطوط لرزه ای و نقاط كانونی زلزله های منطقه ی مورد مطالعه
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نتيجه گيری
عموماً در داده های لرزه ای به دالیل متعددی،  تصویر مناسب لرزه ای 
در اطراف گسل وجود ندارد و تفسیر گسل با چالش های زیادی مواجه 
می ش��ود. در مقاطع ل��رزه ای ناحیه ی زاگرس مرتفع  نیز این مش��کالت 
دیده می ش��ود. بر اس��اس نتایج، اس��تفاده از داده های زلزله و نقشه های 

زمین شناس��ی سطحی می تواند کمک شایانی برای تفسیر گسل و تعیین 
مدل ساختمانی منطقه باش��د. بر اساس همین شواهد، گسل های تراستی 
در راس��تای شمال غربی-جنوب شرقی، با شیبی به طرف شمال شرقی و با 
هندس��ه ی گس��ل های مرتبط با چین در این منطقه روی خطوط لرزه ای 

تفسیر شده اند.

7-الف  موقعیت كانون زلزله نسبت به یکی از خطوط لرزه ای ناحیه ی مورد 
مطالعه

5-الف  موقعیت كانون زلزله روی یکی از خطوط لرزه ای ناحیه ی مورد مطالعه

5-ب  مقطع لرزه ای در سمت شرق كانون زلزله

5-ج  مقطع لرزه ای در سمت غرب كانون زلزله

6-الف  تفسیر مقطع لرزه ای در سمت شرق كانون زلزله

6-ب  تفسیر مقطع لرزه ای در سمت غرب كانون زلزله
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7-ب  مقطع لرزه ای روی كانون زلزله

7-ج  تفسیر مقطع لرزه ای روی كانون زلزله

8  نقشه ی زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه و خط لرزه ای روی آن

9-الف  مقطع لرزه ای در محلی كه روی نقشه ی زمین شناسی گسل 
تراستی مشاهده می شود

9-ب  تفسیر مقطع لرزه ای در محلی كه روی نقشه ی زمین شناسی 
گسل تراستی مشاهده می شود
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