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بررسی دگرریختی پوسته در رشتهکوههای قوشاداغ با تحلیل دادههای  ،GPSتنش
زمینساختی و روش تداخلسنجی راداری
احسان سعادتفر *1و بهزاد زمانی
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 .1کارشناسارشد گروه مهندسی سنجش از دور ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ،ایران
 .2دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکدة علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
(دریافت ،92/11/16 :پذیرش نهایی)94/3/12 :

چکیده
زلزلة سال  1391اهر -ورزقان ( 6/2ریشتر) و پسلرزههای آن نشانگر تمرکز دگرریختی و تنش در شمال غرب ایران است .برای
بررسی این دگرریختیها ،نتایج حاصل از دادههای  ،GPSتنش زمینساختی مسبب دگرریختی ،و تحلیل دادههای راداری بررسی
شد .تداخلسنجی راداری ) (InSARروشی است که در آن اختالف فاز بین دو یا چند تصویر راداری محاسبه و اختالف طول
مسیر بر اثر اخذ تصویر از دو منظر متفاوت ایجاد میشود .به کمک اختالف فاز میتوان میزان جابهجایی سطح زمین را استخراج
کرد .در این پژوهش روش تداخلسنجی راداری مبتنی بر پراکنشگرهای پایدار برای پایش دگرریختی بین لرزهای پوستة مرتبط
با زمینلرزة اهر -ورزقان بهکار گرفته شده است .در این پژوهش از  20تصویر حسگر  Envisat ASARدر بازه زمانی  2003تا
 2010برای بررسی دگرریختی پوستة زمین در منطقة اهر -ورزقان با استفاده از روش تداخلسنجی راداری مبتنی بر پراکنشگرهای
پایدار استفاده شده است .نرخ دگرریختی زمین برحسب میلیمتر بر سال ،در مسیر حرکت ماهواره و بیشینة نرخ جابهجایی افقی
 7/4میلیمتر بر سال بهدست آمده است .روش وارونسازی تنشهای زمینساختی ،امکان تعیین سمت متوسط تنشها را در گسل
جنوب اهر ممکن ساخته است ،بهطوریکه متوسط تنشها با سمت  NW-SEیعنی با روند (˚ )117˚/16بهصورت فشارش (برای
بیشینه تنشها) بهدست آمده است .این مسئله داللت بر نزدیک به افق بودن تنش بیشینه دارد و باعث شکلگیری و تکامل
راندگیها در محدودة غرب قوشاداغ شده است .نتایج تحلیل تنش ،سازوکار کانونی زمینلرزه ،و سازوکار گسل و نتایج دادههای
 GPSدر منطقه ،همگی با تحلیل تداخلسنجی راداری سازگارند.
واژههای کلیدی :اهر -ورزقان ،تداخلسنجی راداری ،تنش ،گسلGPS ،

 .1مقدمه
ايران در بخش میانی کمربند آلپ -هیمالیا قرار گرفته

مسبب دو زمینلرزه با بزرگی  6/4و ( 6/2به نقل از

است که از لرزهخیزترين نواحی جهان محسوب میشود.

 )USGSدر  19مرداد  1391بوده و تاکنون کمتر بررسی

بیش از  30درصد زمینلرزههای دنیا در اين کمربند روی

شده است .در اين پژوهش با بررسی تنشهای

میدهد .زلزلهخیز بودن ايران در طول تاريخ و احتمال

زمینساختی حاکم بر منطقه ،تحلیل دادههای راداری

وقوع زلزلههای مخرب در همة نقاط کشور در آينده،

(نشانگر جابهجايیها در محدودة گسل) و مقايسة آنها با

اهمیت تحقیقات لرزهخیزی و لرزهزمینساختی در اين

نتايج دادههای  ،GPSنشانههای دگرريختی پوسته تا سال

کشور را دو چندان میکند .در آذربايجان گسلهای

 2010جستوجو شده است و در نهايت اين نتیجه حاصل

متعددی وجود دارد که مهمترين آنها گسل تبريز ،گسل

شد که دگرريختیها منجر به زمینلرزة اهر و ورزقان شده

سیاهچشمه– خوی ،گسل میانه– اردبیل ،گسل ارس و

است.

گسل آستارا -اردبیل است .گسلهای ناشناس متعدد

در اين پژوهش با توجه به کوهستانی بودن منطقة

ديگری نیز در آذربايجان وجود دارد که يا تاکنون معرفی

مورد بررسی ،همچنین وجود پوشش گیاهی در بسیاری

نشدهاند يا به علت نبود رويداد زلزلهای مهم ناشناخته

از نقاط ،با توجه به محدوديتهای موجود در بررسیهای

ماندهاند .يکی از اين گسلها گسل جنوب اهر است که

صحرايی ،از شیوههای راداری برای بررسی
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دگرريختیهای پوسته استفاده شده است .با ورود

گسل ارس و گسلهای عمدة البرز غربی در اين ناحیه

ماهوارههای راداری ،روش تداخلسنجی راداری به منزلة

میرا میشود (بربريان و يتس .)1999 ،بنابراين ،سینماتیک

ابزاری مفید در اندازهگیری جابهجايیهای سطح زمین با

اين گسلها نسبت به هم در آذربايجان و تأثیر متقابل

دقتی مناسب در مقايسه با روشهای سنتی ،نظیر ترازيابی

پايانههای گسلی ( )fault terminationآنها اين منطقه را

دقیق و سامانة موقعیتياب جهانی ،استفاده شده است.

تحت تأثیر خود قرار خواهد داد (کوپلی و جکسون،

توان تفکیک زياد و پوشش بیسابقة بهدست آمده از

 .)2006بهطورکلی ،چنین میتوان گفت که آذربايجان

( InSAR: Interferometric

شرقی از نظر مرزهای زمینساختی ،در بین چهار گسل

 ،)Synthetic Apertur Radarابزاری قدرتمند برای

امتدادلغز عمده محصور شده است .اين چهار مرز شامل

محققان فراهم آورده و منجر به اکتشافاتی در اين زمینه

گسل ارس در شمال ،گسل شمال تبريز در غرب ،سامانة

شده است (گلدستین و ورنر1998 ،؛ ماسونت و همکاران،

گسلی تالش و آستارا در مرز شرقی ،همچنین گسل

1993؛ گابريل و همکاران .)1989 ،امروزه ،روش

اردبیل -میانه (شکل  )1در مرز جنوب شرقی است (زمانی

تداخلسنجی راداری در حکم روشی مهم و متداول برای

و میسون.)2014 ،

تداخلسنجی راداری

بررسی دگرريختیهای پوسته و زمینلرزه مطرح است.

رشتهکوه قرارگرفته در جنوب شهر اهر از قرارگیری

در تداخلسنجی راداری فاز تصاوير گرفته شده از

کوههای گوناگون در کنار هم شکل يافته که بهترتیب از

زمانهای تصويربرداری گوناگون ،پیکسل به پیکسل

شرق به غرب شامل اوغالنداغ ،قوشهداغ و آيتاخلی است

مقايسه میشود و از تفاضلگیری بین اين مقادير تصوير

و در مجموع به نام رشتهکوه قوشهداغ شهرت دارد (شکل

تداخلسنج تولید میشود .محدوديت اصلی برای صحت

 .)2اين رشتهکوهها روند شرقی -غربی دارد و از نظر

اندازهگیریهای تداخلسنجی راداری ناشی از خطای

زمینشناسی سازندهای متفاوت دورانهای مزوزويیک و

جوّی ،خطای توپوگرافی ،خطای مداری و همدوسی کم

سنوزويیک در آنها برونزد يافته است .برخاستگی اين

است (زبکر و همکاران .)1995 ،در اواخر دهة 1990

رشتهکوه نتیجة فرايندهای زمینساختی توأم با فراراندگی

سعی بر کاهش محدوديتهای روش تداخلسنجی

است که ريختشناسی کنونی آن را در جنوب شهر

راداری سنتی با پردازش چندين تصوير  SARدر

تاريخی اهر به نمايش گذاشته است.

زمانهای متفاوت بهمنظور تولید سری زمانی
جابهجايیهای زمین برای اهداف خاص شد (فرتی و

 .3روش شناسی و تحليل دادهها

همکاران .)2001 ،يکی از اين روشها شامل شناسايی

دگرريختیهای روی داده در پوستة زمین به شیوههای

پیکسلهای پراکنشگر پايدار است که رفتار پراکنشی در

گوناگونی بررسی میشود .از جملة اين روشها

زمان و زوايای ديد متفاوت ثابت میماند و امکان

بررسیهای

بررسیهای

اندازهگیری مقدار جابهجايی سطح زمین را در حد

لرزهزمینساختی و بررسی ژئودزی است .در اين تحقیق

میلیمتر فراهم میآورد و به روش پراکنشگرهای پايدار

ابتدا دگرريختیهای اندازهگیری شده با دادههای

( )PS: Persistent Scatteringمعروف است (هوپر،

در اين محدوده بررسی شد .سپس ،تحلیل تنشهای

.)2008

مسبب اين دگرريختیها ،همچنین تحلیل دادههای

زمینشناسی

ساختاری،

GPS

راداری با استفاده از روش تداخلسنجی راداری بر مبنای
 .2زمينشناسی و زمينساخت

پراکنشگرهای پايدار بهمنظور بهدست آوردن نرخ

آذربايجان ايران بین دو کوهزاد بزرگ قفقاز در شمال و

جابهجايی در محدودة گسل جنوب اهر صورت پذيرفته

زاگرس در جنوب قرار گرفته است و بسیاری از

است .در انتها ،با تلفیق نتايج حاصل ،نشانههای

گسلهای عمده و بزرگ از جمله گسل شمال تبريز،

دگرريختی پوسته تا سال  2010جستوجو شد .درنهايت
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اين نتیجه حاصل شد که اين دگرريختیها منجر به

افزايش میيابد .علت افزايش نرخ راستگرد را میتوان

زمینلرزههای دوگانة اهر -ورزقان شده است.

در نزديکشدن به صفحة ترکیه و گسلهای راستگرد
شمال آناتولی بیان کرد .در اين میان متراکمترين شبکة

 .1 .3دگرريختیهای اندازهگيری شده با دادههای GPS

مورد استفاده در محدودة مورد بررسی در اين پژوهش

محققان گوناگونی در ارتباط با اندازهگیریهای ژئودزی

(رلینگر و همکاران )2006 ،است که  2ايستگاه در

با  GPSدر پوستة ايران پژوهش کردهاند (میسون و

محدودة مورد بررسی جنوب اهر واقع شده است (شکل

همکاران2006 ،2005 ،؛ رلینگر و همکاران2006 ،؛

 .)3دگرريختی پوسته و جابهجايیهای اندازهگیری شده

ورنانت و چری2006 ،؛ ورنانت و همکاران2004 ،؛

در اين ايستگاهها بهترتیب برابر با  7/8و  11/2میلیمتر در

جمور و همکاران2006 ،؛ حسامی و همکاران2003 ،؛

سال است (میسون و همکاران .)2006 ،سمت جابهجايی

جمور و همکاران )2011 ،که در خصوص گسلهای

ناشی از دگرريختی پوسته در اين ايستگاهها در جهت

موجود در منطقة شمال غرب ايران حرکت راستگرد

 SW-NEحاصل شده است .بر مبنای نتايج دادههای GPS

امتدادلغز تأکید شده است که با حرکت به سمت شمال

در منطقة جنوب اهر حرکت راستگرد امتدادلغزی در

غرب و گسل آناتولی واقع در ترکیه ،نرخ سرعت آن

منطقه مشاهده میشود.

شکل  .1نقشة خطوارههای مغناطیسی ناحیة شمال غرب ایران (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.)1389 ،

شکل  .2نقشه زمینشناسی محدوده شهر اهر-ورزقان (لسکویه و همکاران.)1368 ،
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 .2 .3تحليل تنشهای مسبب دگرريختیها

مجموع حداقل بیش از  %90مجموع داده ها در تحلیل و

برآورد رژيم تنش زمینساااختی در ناحیه کمک میکند

مجموع چند تانسور تنش تحلیل شده حضور داشته باشد.

تا بتوان دگرريختیهای ناحیه را در ارتباط با ساختارهای

به علت به حداقل ر سیدن روشهای عددی و نبود نیاز به

زمین شنا سی و عوامل ايجادکنندة دگرريختیها ،دقیقتر

انتخاب صاافحات گرهی حل سااازوکارهای کانونی ،در

ارزيابی کرد .تشاااخیه جهت تنشهايی که عامل ايجاد

روش تحلیل وارون آنژلییر ( )2002امکان فرآوری د سته

دگرريختیها در منطقه اساات ،بهخصااوص در ارتباط با

داده های بزرگ و فرآوری داده ها با روش طب قهب ندی

بررسااای ساااازوکار جابهجايی گسااالها و زمینلرزهها،

دينامیک بهطور توأم بهوجود میآيد .از طرفی ،پااليش

اهمیت زيادی دارد .برآورد موقعیت تنش ها در ناحیه با

و جدايش داده ها و تفک یک حا لت های چ ند گا نة

شااایوه های گو ناگونی صاااورت میگیرد .از جم لة اين

تنشهای ناحیهای نیز حاصااال میشاااود (زمانی.)1392 ،

روش ها ،روش تحلیلی برآورد زاوية تنش با اساااتفاده از

همچنین ،در اين شیوه از تحلیل با انتخاب مقادير متناسب

داده های لغزش گساااال ها يا حل سااااازو کار کانونی

و واقعبینانه مثل ( %ωmمتوساااط آساااتانة پذيرفتنی برای

زمینلرزههاساات که اولینبار آنژلییر ( )2002آن را ابداع

مؤلفة لغزش تنش برشااای برحساااب درصاااد) و %Nacc

کرد .اين روش براسااااس محاسااابة مؤلفة لغزش -تنش

(در صد دادههای شرکتکننده در تان سورتنش بهد ست

بر شی زاوية تنشهای متو سط زمین ساختی ،عامل ايجاد

آمده) در تحلیل ،تعداد زيرد ستهها معموالً کم و سطوح

لغزش در سطح مجموعة گ سلهای اندازهگیری شده يا

ساااازگاری آن ها نیز با توجه به پراکندگی داده ها زياد

زلزلههای رويداده در ناحیه اسااات و با تحلیل برگشاااتی

اسااات (آنژلییر .)2004 ،در اين تحقیق تحلیل با نرمافزار

محاساابه میشااود (برای اطالعات بیشااتر به مقالة آنژلییر

( Dyngliآنژلییر )2004 ،صاااورت گرفته اسااات .در اين

( )2002مراجعه شود).

روش تحل یل داده های ورودی به نرمافزار ،موقع یت هر

شاااريفی و زمانی ( )1389با بررسااایهای صاااحرايی

کدام از گساالهای منطقة مورد بررساای شااامل شاایب،

گ سل جنوب اهر و ضعیت تنش را در اين ناحیه محا سبه

جهت شاایب و نیز موقعیت خشلغز گساالهاساات .نتايج

کردهاند .به علت ناهمگنی سااازوکارهای تنش بهدساات

تحلیل نیز شامل موقعیت تنشها (زاوية میل و سمت میل

آ مده در اين منط قه تحل یل تنش ها با تحل یل جدايش

تنشهای بیشااینه ،متوسااط و کمینه و پارامترهای آماری

تنشهای ( )stress separationچندگانه براساااس روش

آنها) و ن سبت شکلی تنش ا ست (جدول  .)1بر ا ساس

آنژلییر ( )2004 ،1984که خود بر پاية روش آماری ديلی

اين روش در  3ايساااتگاه در غرب قوشااااداغ و محدودة

( )1971اسااتوار اساات روی دادهها صااورت گرفت .اين

ت اأ ث یر رانااد گی ج نوب ا هر ،گساااالهااای مو جود و

روش مجموعهای ناهمگن از داده های صاااحرايی لغزش

خشلغزش های آن ها اندازهگیری و با روش پیشگفته،

گسلها را به ردههای همگن تقسیم میکند که مربوط به

تحلیل شده ا ست .نتايج اين تحلیل در جدول  1و شکل

تان سورهای تنش متفاوت ا ست (زمانی .)1392 ،جدايش

 4آمده است.

تانسورهای متفاوت تنش و ردههای مربوط ،در اين شیوه
بر پا ية روش طب قهب ندی دي نام یکِ تعمیم داده شااااده

نتیجة تحلیل تنش نشان میدهد که بیشینة تنش
زمینساختی بهصورت تنش فشارشی و با روند ˚117˚/16

()generalized dynamic clustering approach

در محدودة اين گسل عمل میکند و خود با سازوکار

صورت میگیرد که نخستینبار ديلی ( )1971مطرح کرد

راندگی بهدست آمده در بررسیهای صحرايی همخوان

و روشی آماری است .در اين شیوه در تشخیه ردههای

است .میل تنش بیشینه  16درجه است و داللت بر نزديک

دادههای لغزش گسل ،در هر مرحله تانسور تنش محاسبه

به افق بودن تنش بیشینه دارد که عامل گسترش و تکامل

میشاااود .ساااپس ،فرايند تغییر در پارامترهای اصااالی و

راندگیهای مکرر و انباشتگی در اين محدوده است .اين

تکرار تحل یل وارون تنش آن قدر ادا مه می يا بد تا در

راندگی را شريفی و زمانی ( ،)1389به نام راندگی جنوب
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اهر معرفی کردهاند .سوی حرکت اين سامانه نیز بر پاية

متوسط آستانة پذيرفتنی برای مؤلفة لغزش تنش برشی در

بررسیهای صحرايی حرکت فراديواره را رو به شمال

تحلیل است و برحسب درصد بیان میشود ،مقدار نسبتاً

نشان داده است (شکل  .)5نسبت شکلی تنش 0/48

زيادی دارد .مقدار زياد ( )%85برای ( τ*mمتوسط نسبت

بهدست آمده است و داللت بر عملکرد رژيم تنش

تنش برشی به تنش برشی حداکثر) و مقدار کم

αm

امتدادلغزی در اين محدوده دارد .زاوية میل تنشهای

(متوسط زاوية بین بردار تنش برشی و مؤلفة لغزش تنش

متوسط و کمینه بهترتیب  40و  45درجه و اين نیز تأيیدی

برشی بر حسب درجه) داللت بر پايدار بودن تحلیل

بر غلبة رژيم امتدادلغزی در اين ناحیه است ωm .که

دارد.

شکل ( .3الف) شبکة ژئودزی دائمی  GPSدر منطقة آذربایجان که نمایشگر جابهجایی غالب پوسته در جهت شمال تا شمال غرب است (میسون و همکاران،
 )2006و (ب) سازوکار کانونی زلزلة اهر -ورزقان که سازوکار زلزلة اول امتدادلغز و زلزلة دوم رانده با مؤلفة امتدادلغز است .با در نظر گرفتن میزان
دقت مرکز زلزلهها مالحظه میشود که هر دو زلزله در ارتباط با گسل جنوب اهر روی داده است.
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جدول  .1نتایج تحلیل تنش زمینساختی در غرب قوشاداغ و محدودة تأثیر راندگی جنوب اهر %Wacc .آستانة پذیرفتنی برای مؤلفة لغزش تنش برشی برحسب
درصد %Nacc ،درصد دادههای شرکتکننده در تانسورتنش بهدست آمده 1 ،سمت میل تنش بیشینه σ2 ،سمت میل تنش متوسط σ3 ،سمت میل تنش
کمینه ،نسبت شکلی تنش () ωm% ،)Φ= (σ2-σ3)/ (σ1-σ3متوسط آستانة پذیرفتنی برای مؤلفة لغزش تنش برشی برحسب درصد τ*m ،متوسط
نسبت تنش برشی به تنش برشی حداکثر (.)Angelier, 2002
αm

τ*m

ωm%

Φ

σ3

σ2

σ1

%Nacc

% ωacc

˚16

85

80

0/48

45/01

221/40

117/16

80

45

.
شکل  .4نتیجة محاسبة تانسور تنش به روش تحلیلی در محدودة راندگی جنوب اهر .پیکانها نشانگر حداکثر روند تنش اصلی است .بیضیها محدودة دقت
و همخوانی تانسور تنش را نشان میدهد.

شکل  .5گسترش راندگی جنوب اهر ،سازوکار صفحات گسلی ،همچنین جهتگیری رژیمهای تنش تحلیلشده .سوی حرکت این سامانه بر پایة بررسیهای
صحرایی حرکت فرادیواره را رو به شمال نشان میدهد.

 .3 .3تحليل دادههای راداری با استفاده از روش

حرکت نسبی پراکنشگرها و تغییر در زاوية ديد حسگر

تداخلسنجی راداری مبتنی بر پراکنشگرهای پايدار

ايجاد میشود .با اينحال اگر پراکنشگری انرژی

روش تداخلسنجی راداری روشی مفید در پايش

قابلتوجهی نسبت به پراکنشگرهای ديگر در فاصلة يک

جابهجايیهای سطح زمین است .بهرغم مزيتهای اين

پیکسل زمینی بازگشت دهد ،نبود همبستگی فاز به مقدار

روش در مقايسه با ديگر روشهای پايش جابهجايی،

زيادی کاهش میيابد .اين پیکسلها پراکنشگر پايدار

دارای محدوديتهايی از جمله نبود همبستگی زمانی و

نامیده میشود .پراکنشگرهای پايدار ممکن است

مکانی است که کارايی آن را در بعضی موارد کاهش

گوشههای ساختمان يا تختهسنگهای بزرگ باشد که

میدهد .نبود همبستگی ،به علت مجموع توزيع همة

بازتاب بسیار قوی به سمت حسگر دارد .در اين پژوهش

پراکنشگرها در فاصلة يک پیکسل زمینی ،ناشی از

بهمنظور بهدست آوردن نقاط پراکنشگرهای پايدار ،با
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توجه به کوهستانی بودن منطقة اهر -ورزقان از روش

از اينکه تصاوير پیرو ،پیکسل به پیکسل متناظر با تصوير

تداخلسنجی راداری بر مبنای پراکنشگرهای پايدار

پايه شد ،تصاوير را میتوان پیکسل به پیکسل در هم

استفاده میشود که در دانشگاه استنفورد ارائه شده است

ضرب کرد تا اختالف فاز هر دو پیکسل متناظر محاسبه

( StaMPS .)StaMPSيکی از روشهای پراکنشگرهای

شود .اين اختالف فاز در تصوير تداخلسنج نمايش داده

پايدار است که پیکسلهای  PSرا در نواحی پوشیده از

میشود .بعد از تولید تداخلسنجها ،خطای انحنای زمین

گیاه با صحت زيادی تعیین میکند (هوپر .)2008 ،اين

با استفاده از اطالعات خط مبنای مکانی محاسبه و از

روش بهمنظور تشخیه نقاط  PSاز تحلیل فاز و دامنه

تداخلسنجها حذف میشود .در اين پژوهش پس از

استفاده میکند .روشهای ديگر پراکنشگرهای پايدار

اجرای مراحل ياد شده ،خطای توپوگرافی زمین با استفاده

به منظور شناسايی جابهجايیها از مدل خاصی استفاده

از مدل رقومی ارتفاعی  SRTMبا قدرت تفکیک مکانی

میکنند ،درحالیکه روش  StaMPSنیازمند هیچ مدلی

 90متر تصحیح شده است .در مرحلة بعد بهمنظور انتخاب

برای نرخ جابهجايی در زمان نیست.

اولیةه پیکسلهای نامزد  PSاز فیلترهای گوناگونی

در اين تحقیق بهمنظور بررسی نرخ تغییرات گسل

میتوان بهره گرفت که مرسومترين آنها استفاده از

ENVISAT

پراکندگی دامنه است .پس از انتخاب پیکسلهای اولیه،

 ASARاستفاده شده است که طول موج اين حسگر 5/6

از تحلیل فاز بهمنظور شناسايی پیکسلهای  PSنهايی

سانتیمتر و زاوية فرود سیگنال  23/5درجه نسبت به

استفاده میشود .پس از انتخاب نقاط پراکنشگرهای

حالت قائم است .همة تصاوير اخذ شده در گذر پايین و

پايدار مقادير فاز بازيابی نشده ،بازيابی میشود .برای

در بازه زمانی  2003تا  2010قراردارد .با توجه به اينکه

کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوة بازيابی فاز به هوپر

عمر حسگر  Envisat ASARتا سال  2010است ،تا اين

و همکاران ( )2007رجوع شود .در نهايت مؤلفههای

زمان تصاوير در دسترس قراردارد .همچنین ،به علت

همبسته و ناهمبسته در مکان از جمله خطای مداری،

محدوديت مالی طرح و ممکن نبودن تهیة تصاوير از

خطای زاوية ديد و خطای جوّ برآورد و از فاز بازيابی

حسگرهای ديگر ،در اين پژوهش به بررسی

شده کم میشود.

اهر -ورزقان از  20داده راداری حسگر

دگرريختیهای زمین قبل از زمینلرزة اهر -ورزقان
پرداخته شده است.

در اين روش نرخ جابهجايی بهدست آمده از تصاوير
راداری استفاده شده ،در مسیر ديد ماهواره بهدست آمده

الگوريتم پراکنشگرهای پايدار روی سری زمانی

است .شکل  6پراکندگی نقاط پراکنشگرهای پايدار به

تداخلسنجهايی صورت میگیرد که نسبت به تصوير پايه

روش  PSرا نشان میدهد که مقدار جابهجايی پوستة

تولید شده است .تصوير پايه به گونهای انتخاب میشود

زمین برحسب میلیمتر بر سال است .مقادير منفی

که مجموع نبود همبستگی که تابع خط مبنای مکانی ،خط

نشاندهندة حرکت جابهجايی دورشونده از مسیر ديد

مبنای زمانی و بسامد مرکزی دوپلر است ،در همة

ماهواره است .الزم به ذکر است در مناطقی که تراکم

تداخلسنجها کمینه شود (هوپر .)2006 ،نامیزانی تصاوير

نقاط پراکنشگرهای پايدار بیشتر باشد ،دقت برآورد نرخ

بهطور اساسی به خاطر اختالف در زمان شروع

متوسط جابهجايی نیز زياد خواهد بود.

تصويربرداری ايجاد میشود .در فرايند ثبت هندسی همة

نقشة پربند برای دادههای جابهجايی بهدست آمده از

تصاوير پیرو نسبت به تصوير پايه ثبت هندسی میشود .در

نتايج روش پراکنشگرهای پايدار در شکل  7نشان داده

مرحلة بعد تصاوير پیرو براساس پارامترهای بهدست آمده

شده است که میزان جابهجايی پوسته را نمايش میدهد.

از مرحلة ثبت هندسی ،روی گريد تصوير پايه

اين نقشه با استفاده از دادههای نقاط پراکنشگرهای

نمونهبرداری مجدد میشود .در نتیجه اين مرحله ،تصاوير

پايدار بهدست آمده است که منحنی میزانها نشانگر نرخ

پايه و پیرو پیکسل به پیکسل روی هم منطبق میشود .پس

جابهجايی در نقاط گوناگون منطقه است.
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بررسی سازوکار اين گسل با نتايج بهدست آمده از

است .دادههای تحلیلشده در اين پژوهش مربوط به

پراکنشگرهای پايدار در اين پژوهش در همة بخشهای

فاصلة زمانی سالهای 2003تا  2010است .ازاينرو ،اين

گسل ،سازوکار امتدادلغزی راستگرد را نشان میدهد.

میزان جابهجايیها مربوط به قبل از رويداد زمینلرزههای

دگرريختی مجموع جابهجايی و واتنش در پوسته

مرداد  1391و در واقع مربوط به زمان تجمع تنش در

است که خود تابعی از مقدار و سمت تنش زمینساختی

سطح گسل است .در بخشهای قفلشدة سطح گسل که

عملکننده در يک منطقه است .با بررسی نتايج روش

کمترين جابهجايیها را در شکل  7نشان میدهد و

پراکنشگرهای پايدار ،مقدار جابهجايی پوسته در اين

بهتقريب با بیضی سرخرنگ خطچین نشان داده شده

پژوهش  7/4میلیمتر بر سال بهدست آمده است و سمت

است ،تجمع تنشها در طول سالها صورت گرفته و در

جابهجايیها نیز با سمتگیری تنشهای تحلیلشده از

مدل لغزش چسبنده با آزادشدن تنشها در سال  2012و

دادههای گسلها انطباق خوبی نشان میدهد .توضیح

رويداد زمینلرزه همراه بوده است .بررسیهای میدانی

اينکه نرخ جابهجايی بهدست آمده از تصاوير حسگر

صورت گرفته و نقشه کردن محدودة گسیختگیها پس

 Envisat ASARدر گذر پايین ،به علت نبود هیچگونه

از زمینلرزة رويداده نیز اين مسئله را تأيید میکند (شکل

تصويری در گذر باال در تاريخهای مورد بررسی ،فقط

 )8و نشان میدهد گسیختگیها در فاصلة روستای

در مسیر ديد ماهواره بهدست آمده است .از اينرو،

گویدرق در شمال غرب هريس تا روستای زنگآباد در

اختالف جهتهای ياد شده مربوط به اين مسیرهاست.

جنوب شهر ورزقان که تقريباً بخشهای قفلشدة گسل

نتايج اين پژوهش نشان میدهد که بیشترين
جابهجايیها در فاصلة شهرهای ورزقان و هريس متمرکز

را تشکیل میدهد به طول حدود  22کیلومتر گسترش
دارد و در صحرا قابل شناسايی است.

شکل  .6نقاط پراکنشگرهای پایدار شناساییشده در منطقة گسل جنوب اهر با استفاده از روش پراکنشگرهای پایدار (.)PS

شکل  .7نقشة پربند برای جابهجایی بهدست آمده از نتایج روش پراکنشگرهای پایدار که منحنی میزانها ،مقدار جابهجایی پوسته را نشان میدهد.
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شکل  .8گسیختگی زمین در اثر رویداد زلزلة مرداد .1391

 .4نتيجهگيری

شکل  7نشان داده شده است و در جهت پیکان افزايش

در اين پژوهش تحلیل دادههای  GPSو برآورد جهت

میيابد ،سازوکار جابهجايی راستگردی برای منطقه

تنشهای زمینساختی مسبب دگرريختیها در منطقة

نشان میدهد که با سازوکار راستگردی مشاهده شده

اهر -ورزقان واقع در شمال غرب ايران صورت گرفته

در صحرا برای گسیختگیهای ناشی از زلزله و نیز

است .همچنین ،از روش تداخلسنجی راداری با استفاده

سازوکار راستگردی بهدست آمده از حل سازوکار

از تصاوير راداری حسگر  Envisat ASARدر منطقة

کانونی زمینلرزه (با بزرگی  ،)6/2همچنین جهتگیری

مورد بررسی برای بهدست آوردن مقدار جابهجايیها و

تنشهای تحلیل شده بهخوبی همخوانی دارد .بنابراين،

دگرريختی پوسته به روش  PS-StaMPSاستفاده شده

میتوان نتیجه گرفت که نتايج بهدست آمده از تحلیل

است .در نهايت ،نتايج بهدست آمده مقايسه شد تا

دادههای راداری بهخوبی جابهجايیهای پوسته و

وضعیت دگرريختی در اين منطقه مشخه شود.

دگرريختیهای رويداده را بازتاب میدهد و میتوان از

با توجه به کوهستانیبودن منطقة مورد بررسی و
پوشش جنگلی در بسیاری نقاط و محدوديتهای موجود

اين اطالعات در حکم پیشنشانگرهای زمینلرزه استفاده
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