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معیار دوران متوسط نووژیلو بهعنوان یک پارامتر اسکالر تغییر شکل سطح زمین در
مقیاس محلی (مطالعۀ موردی :شمالغرب ایران)
3

رحیم جوادی آذر ،1بهزاد وثوقی *2و میر رضا غفاری رزین

 .1فارغالتحصیل کارشناس ارشد  ،دانشکده مهندسی نقشه برداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکده مهندسی نقشه برداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
 .3فارغالتحصیل دکتری ،دانشکده مهندسی نقشه برداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
(دریافت ،24/11/22 :پذیرش نهایی)25/11/5 :

چکیده
در این مقاله به بررسی یک معیار عددی جدید به نام نووژیلو جهت محاسبۀ دوران متوسط بهکمک روش تفاضل محدود در فضای
پوستۀ زمین و در محدودۀ شمال غرب ایران بهویژه شمال گسل تبریز پرداخته شده است .برای رسیدن به این هدف ابتدا تنسورهای
استرین و دوران خطی ،روی سطح پوستۀ زمین بر مبنای نظریۀ پوسته در مکانیک محیطهای پیوسته ،با استفاده از روش تفاضل محدود
محاسبه شده و سپس معیار دوران متوسط نووژیلو با استفاده از مؤلفههای تنسورهای استرین و دوران خطی استخراج میشود .نتایج
بهدستآمده از تنسورهای استرین و دوران خطی در فضای پوسته با استفاده از مشاهدات ژئودتیکی ( )GPSسال  5002ایران سراسری،
تطابق خوبی با نتایج کارهای قبلی دارد .نتایج بهدستآمده از معیار دوران متوسط نووژیلو در فضای پوسته بخشی از فالت آذربایجان،
نشاندهندۀ آن است که بیشترین دوران راستگرد به مقدار ( )5/572 ± ./136 deg/Myrبه منطقۀ ایستگاه  YKKZمربوط است.
ویژگی مهم بررسی معیار دوران متوسط نووژیلو روی پوستۀ زمین در مقایسه با بررسی این معیار در سیستم مختصات کارتزین ،این
است که نتایج بهدستآمده روی پوستۀ زمین ،به نتایج مطالعات قبلی که روی دوران بلوکها در مناطق مختلف آذربایجان صورت
گرفته ،بسیار نزدیک است .دقت بهدستآمده برای این معیار در فضای پوسته در اکثر ایستگاهها قابل قبول است.
واژههای کلیدی :تغییرشکل پوستۀ زمین ،تنسور کرنش خطی ،تنسور دوران خطی ،دوران متوسط نووژیلو ،فالت آذربایجان.

 .1مقدمه
بهطور کلی میتوان چنین گفت که آذربایجان شرقی از نظر

شناختهشدۀ زمینلرزهای ایران است (زارع.)0831 ،

مرزهای زمینساختی ،در میان چهار گسل امتدادلغز اصلی

یکی از اساسیترین و مهمترین زمینههای تحقیقاتی

قرار گرفته است؛ این چهار مرز شامل گسل ارس در شمال،

جدید در ژئودزی ،مدلسازی تغییرشکلهای زمین در

گسل تبریز در باختر و سامانۀ گسلی تالش و آستارا در مرز

مقیاسهای محلی و جهانی و نیز بررسی عوامل ایجادکنندۀ

خاوری و همچنین خطوارۀ مغناطیسی خاورمیانه در مرز

تغییرشکل و عرضۀ روشهای محاسباتی گوناگون بهمنظور

جنوب خاوری معروف به گسل میانه-اردبیل هستند .این

تعیین جابهجاییهای پوستۀ زمین است .در سالیان اخیر،

چهار خطواره محدودهای لوزیشکل بهوجود میآورند که

تکنیکهای ژئودزی فضایی منابع جدید با دقت باال و قابل

فالت آذربایجان شرقی در آن قرار گرفته است .گسل شمال

اعتمادی از اطالعات را جهت تعیین موقعیت ژئودتیک مهیا

تبریز که از بخشهای شمال خاوری ،شمال و شمال باختری

کرده است که جهت آشکارسازی و کمیسازی

شهر تبریز عبور میکند ،به دلیل وقوع زمینلرزههای متعدد

تغییرشکلهای سطح زمین بهکار رفتهاند (جعفری.)0833 ،

تاریخی و دوازدهبار تخریب کامل شهر تبریز از گسلهای

ترادا و میابی ( )0191از اولین کسانی است که در

*نگارنده رابط:

E-mail: vosoghi@kntu.ac.ir
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بررسی جابهجاییهای پوستهای و برآورد کرنش متناظر با

(در کشور سوئد) را محاسبه کردند .موسوی و همکاران

آن ،با استفاده از مشاهدات ژئودتیکی در یک شبکۀ

( )9108با استفاده از دادههای  12ایستگاه  GPSدر شمال

مسطحاتی گام برداشت .از آن زمان تاکنون ،تحقیقات

شرق ایران میدان سرعت را محاسبه کرده و با استفاده از آن

بسیاری از سوی دانشمندان ژئودزی در زمینۀ تغییرشکلهای

به توصیف دوران صلب جنوب دریای خزر حول قطب اولر

ژئودینامیکی و عرضۀ راهکارها و نظریههای گوناگون

پرداختند .ظریفی و همکاران ( )9108نرخ مؤلفههای اصلی

بررسی هندسی آن ،صورت پذیرفته است .آلتینر ( )0111با

استرین و استرس بهدستآمده از بردارهای سرعت حاصل

استفاده از مفاهیم هندسۀ دیفرانسیلی معرفیشده توسط هیتز

از مشاهدات ژئودتیکی را محاسبه کردند .کریمزاده و

( ،)0133روابط نظریۀ تحلیلی تغییرشکل سطح پوستۀ زمین

همکاران ( )9108تجمع کرنش در شمال گسل تبریز که از

را استخراج کرده است .وثوقی ( )9111با تکیه بر مفاهیم

سری زمانی  InSARنتیجه گرفته شده است را مورد مطالعه

نظریۀ پوسته در مکانیک محیطهای پیوسته ،روابط هندسۀ

قرار دادند.

ذاتی و غیرذاتی تغییرشکل سطح زمین را با دو نگرش

در این مقاله محدودۀ شمال باختر ایران در شمال گسل

الگرانژی و اولری آنالیز کرده است .شهامت ( )0830به

تبریز در فاصلۀ طولهای جغرافیایی  11تا  13درجۀ خاوری

بررسی نقش تنسور دوران بهعنوان یک معیار تغییرشکل در

و عرضهای جغرافیایی  82تا  11درجۀ شمالی بررسی

مطالعۀ پدیدههای ژئودینامیکی ایران پرداخته است .موسوی

میشود .با استفاده از مفاهیم و روابط وثوقی ( )9111به

( )0831میدان استرین در ایران را با دو روش متفاوت

بررسی یک معیار عددی جدید برای محاسبۀ دوران متوسط

اجزای محدود و تفاضل محدود محاسبه کرده است .ماسون

که در سال  0113توسط نووژیلو مطرح شده است ،بهکمک

و همکاران ( )9112با استفاده از  92ایستگاه  GPSکه در

روش تفاضل محدود ،پرداخته میشود .برای این کار و

ایران و شمال عمان طراحی شده است ،به محاسبۀ میدان

آنالیز نتایج از مشاهدات ایستگاههای  GPSسال  9112ایران

سرعت و تنسور استرین پرداختند .جمور و همکاران

سراسری استفاده میشود .این موضوع بدین جهت انتخاب

( )0832با استفاده از دادههای مربوط به فاز اولیۀ شبکۀ دائم

شده که در ایران این معیار با روش تفاضل محدود تا بهحال

 GPSایران که در سال  0838راهاندازی شد ،به

بررسی نشده است .همچنین در این مقاله مقایسهای بین

محاسبۀمیدان سرعت و همچنین میدان استرین و دوران با

فضای پوستۀ زمین و سیستم مختصات کارتزین در بررسی

روش اجزای محدود پرداختند .رئوفیان نایینی ( )0832تعیین

معیار دوران متوسط نووژیلو صورت میگیرد.

تغییرشکل بااستفاده از هندسۀ ذاتی را با نتایج دو روش
متفاوت در ایران مقایسه کرده است .زمانی قرهچمنی

 .2بيان تنسورهای تغييرشکل بهکمك بردار جابهجايی

( )0811مدل زمین ساخت فالت آذربایجان (شمال گسل

تعیین معادالت تغییرشکل دشوار است و در عمل آن چیزی

تبریز و جنوب ارس) را مطالعه کرد .جمور و همکاران

که از طریق مشاهدات ژئودتیکی حاصل میشود ،بردار

( )9100کینماتیک شمال غرب ایران و شرق کشور ترکیه

جابهجایی است ،بنابراین برای کاربردهای عملی ،بیان

را با استفاده از نتایج حاصل از شبکههای دائم ایستگاههای

معادالت مربوط به تنسورهای تغییرشکل ،بر اساس بردار

 GPSدر ایران بررسی کردند .نیلفروشان و همکاران

جابهجایی مناسبتر است .بنابراین در این مقاله مبادرت به

( )9109با استفاده از دادههای  GPSبین سالهای  0112تا

بیان معیارهای تغییر شکل سطح به عنوان بردار جابهجایی

 ،9100سرعت افقی و میدان نرخ استرین در دریاچه وانرن

شده است .در شکل  0حالت جاری و مرجع یک ماده

معيار دوران متوسط نووژيلو بهعنوان يك پارامتر اسکالر تغيير شکل ...

همگشت جدید و  q مختصات منحنیالخط سطح در

نمایش داده شده است.
میتوان بردار جابهجایی را به صورت رابطۀ ( )0نشان

حالت جاری میباشند.

داد (وثوقی:)9111،

بنابراین تنسورهای تغییر شکل کوشی-گرین را میتوان
u  x  X b

()0

که  uبردار جابهجایی b ،بردار انتقال X ،بردار موقعیت
در حالت مرجع و  xبردار موقعیت در حالت جاری
میباشد .بردارهای پایۀ همگشت به شکل رابطۀ ( )9تعریف

بهصورت رابطۀ ( )2به دست آورد (وثوقی:)9111،
C  C  C , C 

()2

 C و  C بردارهای پایۀ همگشت جدید و همچنین C

تنسور تغییرشکل کوشی -گرین چپ میباشند.
جهت به دست آوردن تنسور تغییرشکل الگرانژ بر

می شود (وثوقی:)9111،
A  X / Q 

()9

 Q مختصات منحنیالخط سطح در حالت مرجع و

A

حسب بردار جابهجایی ،این تنسور را با استفاده از ضرب
اسکالری بردارهای پایۀ  Cو تعریف بردار جابهجایی u

میتوان نوشت (وثوقی.)9111،

بردار پایۀ همگشت در حالت مرجع هستند.

x
x
,  

Q Q

از ضرب داخلی بردارهای پایۀ همگشت تنسورهای متریک
بهصورت رابطه ( )8حاصل میشود (وثوقی:)9111،
A  A , A 

()8

()2

 Aو  Aبردارهای پایۀ همگشت در حالت مرجع و
حالت مرجع هستند.
بردار پایۀ همگشت جدید بهصورت رابطه ( )1تعریف
q 
x q 
x
 


Q
q Q  Q 

)  (u  X  b )  (u  X  b
,

Q 
Q 
u u
u X

,  
,


Q Q
Q  Q 

1
1
u u
(C  A )  (
,

2
2 Q  Q 

میشود (وثوقی:)9111 ،
C (Q )  a

C  C , C 

X u
X X
,  
,


Q Q
Q  Q 

همچنین  Aتنسور متریک سیستم مختصات همگشت در

()1

73

()2

 aبردار پایۀ همگشت در حالت جاری C  ،بردار پایۀ

شکل  .1نمایش حالت جاری و مرجع



E 

u X
X u
,

,
)
Q  Q 
Q  Q 
,   1, 2

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،34شماره  ،1بهار 1431

39

مشاهده میشود که تنسورهای تغییرشکل غیرحساس به
بردار انتقال  bهستند (وثوقی ،)9111 ،بنابراین بردار انتقال
 bبرای محاسبات در نظر گرفته نمیشود .فرم غیربرداری
رابطۀ ( )2بهصورت رابطه ( )3خواهد بود (وثوقی:)9111 ،
1 U I X I
(
,

2 Q  Q 

از تغییر شکل  N Zبه  nZدر
 nZرا در صفحه

که  U Iمختصات کارتزین بردار جابهجایی و X I

مختصات کارتزین بردار موقعیت  Xاست.

XY

P

تبدیل میشود .حال اگر

تصویر کنیم ،زاویۀ بین  nZو

NZ

(  )  Zاز رابطۀ ( )00به دست میآید (ارینگن:)0129 ،

E 

X I U I
U I U I
,  
,
)

Q Q
Q  Q 
I  1, 2,3

()3

XY

از چهارچوب مرجع  X , Y , Zدر نقطۀ

P

باشد .بعد

()00

y, X cos2   ( y,Y  x, X )sin  cos   x,Y sin 2 
x, X cos2   y,Y sin 2   ( y,X  x,Y )sin  cos 
 RXY  E XY cos 2  12 ( EYY  E XX )sin 2
1  12 ( EYY  E XX )  12 ( EYY  E XX )cos 2  E XY sin 2

tan  Z 


 RXYمؤلفۀ تنسور دوران خطی و همچنین  EXYو  EXXو

 EYYمؤلفههای تنسور استرین خطی میباشند .رابطۀ  00در
 با پریود  متناوب است .بنابراین   Zدر ناحیۀ
 0    بهجز در زوایای  Z  0و   Z  تعریف

 .1 .2خطیسازی روابط آناليز تغيير شکل سطح
عبارتهای خطی روابط  2و  2و  3با حذف قسمتهای
غیرخطی این عبارتها (بهدلیل کوچکبودن قسمتهای

شده است .نووژیلو مقدار زیر را بهعنوان میزان دوران معین
کرد (ارینگن:)0129 ،
tan Z ()d 

2



1
2

 tan Z 

غیرخطی) به دست میآیند (ونیچک و کراکیوسکی،

()09

 .)0139از مزایای روابط خطیشده ،سادگی آنهاست.

با توجه به قسمت دوم رابطۀ ( )00و ( )09میتوان نوشت

تنسورهای استرین و دوران خطیشده در دو حالت

(ارینگن:)0129 ،

الگرانژی و اولری بهصورت رابطه ( )1خواهند بود (وثوقی،
.)9111
1 U I X I
X I U I
(
,  
,
)

2 Q Q
Q  Q 

()1

1 u i x i
x i u i
) (  ,      ,  
2 q q
q q

()01

1 U I X I
X I U I
(
,



,
)
2 Q  Q 
Q  Q 

 tan  Z 
2
1
d

RXY  ( 1
( )08
0
2
1  2 ( E XX  EYY )  12 ( E XX  EYY )cos 2

 RXY

E 

e 

R 

1
u i x i
x i u i
) (  ,      ,  
2 q q
q q

r 

که  u iمختصات کارتزین بردار جابهجایی و  x iمختصات
کارتزین بردار موقعیت  xمیباشند.

2
XY

(1  E XX )(1  EYY )  E

E XY sin 2) 

رابطۀ نهایی که آقای نووژیلو بهآن دستیافت ،به صورت
رابطه ( )01است (ارینگن:)0129 ،
()01

 RXY
2
(1  E XX )(1  EYY )  E XY

 tan  Z 

همچنین رابطهای که در این تحقیق بر اساس آن معیار دوران
متوسط نووژیلو روی پوستۀ زمین محاسبه میشود ،از رابطۀ
( )02محاسبه میشود:

 .4تئوری دوران متوسط نووژيلو
در سال  0113معیاری برای دوران متوسط ،توسط آقای
نووژیلو مطرح شدکه اهمیت تنسورهای دوران  rklو

0

RKL

را نشان میدهد.
فرض میکنیم در شکل  N Z ،9بردار واحد در صفحۀ

()02

 R
2


(1  E )(1  E )  E

 tan  Z 

 Rمؤلفۀ تنسور دوران خطی در حالت الگرانژی روی
پوسته و همچنین  Eو  Eو  ، Eمؤلفههای تنسور
استرین خطی در حالت الگرانژی روی پوسته هستند.
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معيار دوران متوسط نووژيلو بهعنوان يك پارامتر اسکالر تغيير شکل ...

که در آن  mتعداد کل نقاط شبکه n ،تعداد نقاط متصل
به نقطۀ  jاُم (a, b, c)Tj ،مقادیر ثابت ui , vi , wi ،مؤلفههای
بردار جابهجایی نقطۀ  iاُم و )  ri  (rui , vui , wuiبردار
باقیماندههای این جابهجاییها هستند (موسوی.)0831 ،
()02

)ui  Xˆ i(2)  Xˆ i(1
)v  Yˆ (2)  Yˆ (1
i

)(1
i

ˆ Z

i

)(2
i

i

ˆwi  Z

) ) ( Xˆ 1(1) , Yˆ1(1) , Zˆ1(1و ) ) ( Xˆ 1(2) , Yˆ1(2) , Zˆ1(2مختصاتهای
سرشکنشدۀ نقطۀ  iاُم شبکه در دو مقطع زمانی اول و دوم
هستند .در رابطۀ ( )01تمامی دوازده پارامتر دارای اندیس

شکل  .2تصویر دوران بردار  N Zدر صفحه

 ، jمجهوالت مسأله هستند .همچنین در این رابطه ضرایب

 xi , yi , ziاز تفاضل مختصات نقطۀ  jاُم از مختصات i
اُم به دست میآیند .با نوشتن سه معادلۀ فوق برای نقطۀ مورد
نظر و نقاط مجاورش 3(n  1) ،معادلۀ ماتریسی ( )03به
دست میآید (موسوی:)0831 ،
()03
شکل  .3ساختار پایه در روش تفاضلی محدود (موسوی.)1331 ،

d j  Aj X j  rj

که در رابطۀ ( Aj )03ماتریس مربوط به نقطۀ  jاُمX j ،
بردار پارامترهای تغییرشکل مجهول مربوط به این نقطهd j ،

 .3تئوری مربوط بهروش تفاضل محدود

برداری شامل جابهجاییهای مربوط به نقطۀ مورد نظر و

در روش تفاضلی فرض میشود که پارامترهای تغییرشکل

نقاط مجاورش در دو مقطع زمانی مختلف و نیز  r jبردار

در هر نقطه (ایستگاه شبکه) بهوسیلۀ نقاط مجاور که توسط

باقیماندههاست.

مشاهدات به این نقطه متصل هستند ،قابل تعریف میباشند.
شکل  8نشاندهندۀ ساختار پایه در روش تفاضلی محدود

 .5مدل زمينساخت فالت آذربايجان

است.

فالت ایران شامل دو کمربند کوهستانی اصلی ،یعنی البرز

در حالت سهبعدی میتوان مؤلفههای بردارهای

در شمال و زاگرس در جنوب و باختر ایران است که بخش

جابهجایی مربوط به ایستگاه  iاُم را بهصورت رابطه ()02

میانی کمربند کوهزایی آلپ-هیمالیا را تشکیل دادهاند.

نوشت (موسوی:)0831 ،

آذربایجان نیز شامل رشتهکوه البرز (باختری) ،تالش (در

u
u
u
) j xi  ( ) j yi  ( ) j zi  a j  rji
x
y
z
v
v
v
vi  ( ) j xi  ( ) j yi  ( ) j zi  b j  rji
x
y
z
w
w
w
wi  ( ) j xi  ( ) j yi  ( ) j zi  c j  rji
x
y
z
i  1,..., n  1
( ui 

()02

j  1,..., m

بخش باختری) و قفقاز کوچک در شمال است که همراه با
رشتهکوههای درون فالت آذربایجان پیچیدگیهای خاصی
را به این بخش از ایران بخشیدهاند .آذربایجان میان
کوهزادهای بزرگ قفقاز در شمال و البرز در خاور و با
فاصله از زاگرس در جنوب قرار گرفته است و بسیاری از
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گسلهای اصلی و بزرگ از جمله گسل تبریز و گسل ارس

جنوب اهر سامانۀ راندگی گستردهای را در بخشهای میانی

در بخش باختری محدودۀ مورد مطالعه میرا میشوند.

فالت آذربایجان (آذربایجان شرقی) ایجاد کردهاند .در

بنابراین کینماتیک این گسلها نسبت به هم در آذربایجان

بخش شمال شهر میانه گسل جنوب بزکش که بربریان

و تأثیر متقابل پایانههای گسلی آنها ،این منطقه را تحت

( )0112نیز به آن اشارهکرده ،بهعنوان راندگی پیش رو در

تأثیر خواهد داشت (کوپلی و جکسون.)9112 ،

این منطقه معرفی شده است .در جنوب شهر سراب و در

در این ناحیه دو فاز جوان زمینساختی در سنوزوییک تأثیر

محدوده روستای دامباران راندگی سنگهای آهکی روی

گذاشته است که شامل فاز اول در ائوسن پسین و فاز دوم در

سنگهای رسوبی صورت گرفته است .در نقشههای

میوسن میانی بودهاند .فاز اول با تنش فشارشی ،روند NE-SW

تهیهشده توسط بربریان ( )0112به چنین راندگی در شمال

دارد و رویداد کوتاهشدگی دوم نیز فاز فشارشی است که

بزکش اشاره شده است.

موجب فرارانشهای آشکاری شده است و تا امروز ادامه دارد

در بخش شمال فالت آذربایجان شرقی یعنی کوههای

(درویشزاده .)0829 ،عملکرد فازهای زمینساختی یادشده

ارسباران ،راندگیهای بسیاری عمل کردهاند که روند کلی

سبب شده است که گسترۀ دگرشکلی و پیچیدگی فرآیندهای

آنها بهطور عموم به موازات بخش مرکزی -خاوری رود

دگرشکلی در این منطقه از سرزمین ایران ،فراتر از حد معمول

ارس است .این راندگیها بهصورت ساختهای انباشته،

باشد و بنابراین این منطقه مکان بیهمتایی شده است که

ارتفاعات ارسباران را به وجود آوردهاند که بهویژه از شمال

میتواند دانش ما را از پدیدۀ برخورد قارهای باال ببرد.

شهر کلیبر تا دشت مغان یک کمربند چین خورده-رانده

علم سنجش از دور ابزار مناسبی برای بررسی و

متمایز را شکل دادهاند .بهطور کلی ساختارهای فشارشی

مطالعات در مقیاسهای کوچک ،در مناطقی است که

مانند چینهای در ارتباط با گسلهای رانده در این محدوده

گستردگی زیادی دارند و امکان مطالعۀ آنها بهصورت

به فراوانی در نقشههای زمینشناسی و صحرا قابل شناسایی

جزء به جزء وجود ندارد .بررسیهای دورسنجی در

هستند (زمانی قرهچمنی.)0811 ،

بخشهای شمال خاوری و جنوبی فالت آذربایجان وجود

تصویر سرعت باقیمانده مدل بلوک به همراه بیضی

ساختارهای انباشته را مشخص کرده است که شواهد

اطمینان  %12برای مدل پیشنهادی در محدودۀ شمالغرب

زمینساخت فشارشی و راندگی هستند .در محدودۀ

ایران و شرق ترکیه در شکل -2الف توسط جمور و

آذربایجان شرقی ،از رود ارس تا محدودۀ شمال شهر میانه،

همکاران ( )9100نمایش داده شده است که  CIBمدل

میتوان در مقیاس کوچک پنج گروه از گسلها را که

بلوک ایرانمرکزی LCT ،بلوک قفقازکوچک-تالش و

شامل گسل کلیبر ،گسل جنوب اهر ،گسل شمال بزکش،

 TIPبلوک صفحۀ ایرانی-ترکیهای است.

گسل جنوب بزکش و گسلهای راندۀ پراکنده در جنوب

تصویر نرخ لغزشگسل ( )mm/yrکه از مدل بلوک

میانه هستند ،تشخیص داد (شکل  .)1کارهای دیگر

شکل -2الف استنتاج شده است نیز در شکل -2ب نمایش

پژوهشگران (بربریان )0112 ،در این منطقه و نیز بررسیهای

دادهشده است .عددهای بدون پرانتز نشاندهندۀ نرخ

این پژوهش نشان داده است که در بیشتر این گسلها

امتدادلغز هستند که عالمت مثبت نمایانگر راستگرد بودن

سامانههای راندگی حاکم است.

آن است (جمور و همکاران .)9100 ،همچنین چرخشهای

بربریان ( )0112گسلهایی را در شمال شهر اهر با

موضعی در مرکز المانهای مثلثی متشکل از ایستگاههای

سازوکار راندگی معرفی کرده است که همراه با راندگی

 GPSدر ایران در شکل -2ج نمایش داده شده است.
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شکل ( .4الف) نقشۀ چشمههای لرزهای و گسلهای فعال در شمال باختر ایران (بربریان )1991 ،و (ب) نمایش راندگیهای معرفیشده توسط بربریان ( )1991که
در نقشه پررنگ شده است.

(ب)

(الف)

(ج)
شکل ( .5الف) تصویر سرعت باقیمانده مدل بلوک به همراه بیضی اطمینان  %99برای مدل پیشنهادی CIB ،مدل بلوک ایران مرکزی LCT ،بلوک قفقاز کوچک-
تالش TIP ،بلوک صفحۀ ایرانی -ترکیهای (جمور و همکاران( .)2111 ،ب) تصویر نرخ لغزش گسل ( )mm/yrکه از مدل بلوک شکل  -9الف استنتاج
شده است .عددهای بدون پرانتز نرخ امتدادلغز هستند که عالمت مثبت نشاندهندۀ راستگرد بودن است (جمور و همکاران .)2111 ،ج :چرخشهای
موضعی (جمور و همکاران.)1331 ،
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شکل  2بردارهای سرعت پوسته در شمالغرب ایران را

 .1نتايج عددی
مختصات ایستگاهها بههمراه میدان سرعت آنها و تعیین

نسبت به صفحۀ اوراسیا بههمراه بیضی خطای  12درصد

میدان استرین مهمترین پارامترها در تعیین تغییرشکل

نشان میدهد.

سطحی پوسته هستند .برآورد اولیه از میدان سرعت پوستۀ

شکل -2الف نمایشدهندۀ مؤلفههای فشارش و کشش روی

زمین مخصوصاً در مناطق زلزلهخیز و در نزدیکی گسلها

پوستۀ زمین در منطقۀ شمالغرب ایران با استفاده از مشاهدات

میتواند اطالعات باارزشی را از ساختار ژئودینامیکی و نیز

 GPSسال  9112ایران سراسری است .نتایج بهدستآمده از

چگونگی فعالیت گسلها در اختیار قرار دهد .امروزه این

محاسبۀ کرنش روی پوستۀ زمین نشاندهندۀ آن است که

امر توسط ایستگاههای شبکههای ژئودینامیکی انجام

مؤلفههای فشارش در این منطقه با واقعیت فیزیکی پوستۀ زمین،

میگیرد .با استفاده از مختصات ایستگاهها و پردازش سری

همانگونه که نتایج مطالعات پیشین (بربریان 0112 ،و زمانی

زمانی آنها میتوان به برآورد اولیهای از میدان سرعت

قرهچمنی )0811 ،نشان میدهد ،مطابقت دارد .شکل -2ب

دستیافت .در ایران سازمان نقشهبرداری کشور متولی

نشاندهندۀ تنسور کرنش دوبعدی در ایستگاههای

با

پردازش و ارائۀ بردارهای سرعت مربوط به ایستگاههای

استفاده از مشاهدات ژئودتیکی سال  9112ایران سراسری در

شبکۀ ژئودینامیک است.

سیستم مختصات کارتزین است.

شکل  .6بردارهای سرعت در منطقۀ شمالغرب ایران بهدستآمده از بردارهای دادههای ژئودتیک  2119ایران سراسری

GPS
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(ب)

شکل  .7الف :تنسور کرنش روی پوستۀ زمین در ایستگاههای  GPSدر منطقۀ آذربایجان شرقی با استفاده از مشاهدات ژئودتیکی سال  2119ایران سراسری .ب :تنسور استرین
دوبعدی در ایستگاههای  GPSدر منطقۀ آذربایجان شرقی با استفاده از مشاهدات ژئودتیکی سال  2119ایران سراسری در سیستم مختصات کارتزین.

نتایج حاصل از مطالعات گذشته (جمور و همکاران9100 ،؛

 ،TABZ, TKCE, YKKZشاهد یک دوران راستگرد در

زارع 0831 ،و فخرائی و همکاران )0833 ،و همچنین مطالعۀ

پوستۀ زمین با دقت خوب هستیم که به نوعی مطالعات

صورتگرفته روی ایستگاههای  GPSایران (جمور و همکاران،

انجامگرفته در قسمت مربوط به مدل زمینساخت فالت

 )0832حاکی از یک حرکت راستگرد در اکثر مناطق

آذربایجان نیز این مطلب را تأیید میکند .در ایستگاههای

آذربایجان شرقی بهخصوص اطراف گسل تبریز میباشد.

BZGN, GGSH, HSTD, MMKN, NZSF, POLD,
 ،VLDN, ZARIنتایج با دقت کمی همراه است که دلیل

همانطور که در نتایج جدول  0مشاهده میشود،
بیشترین دوران متوسط راستگرد در فضای پوسته به مقدار
( )9/122 deg/Myrو مربوط به منطقۀ ایستگاه

YKKZ

است و همچنین بیشترین دوران متوسط چپگرد در فضای
پوسته به مقدار ( )-0/012 deg/Myrو مربوط به منطقۀ
ایستگاه  ZARIاست .در حالیکه بیشترین دوران متوسط
راستگرد در سیستم مختصات کارتزین در منطقۀ مربوط به
ایستگاه  POLDو به مقدار ( )2/021 deg/Myrمیباشد و
همچنین بیشترین دوران متوسط چپگرد در سیستم مختصات
کارتزین در منطقۀ مربوط به ایستگاه  VLDNو به مقدار
( )-2/912deg/Myrاست .با توجه به نتایج حاصل از شکل
 3و جدول  0در ایستگاههای

AHAR, AMND, ARDH,

BNAB, BRMN, KLBR, MNDB, ORYH, SKOH,

این موضوع میتواند دوری ایستگاهها از یکدیگر با توجه
به روش انتخابشده برای محاسبۀ معیار دوران متوسط
نووژیلو در این مقاله باشد .با مقایسهای که بین شکلهای
-3الف و -3ب و همچنین نتایج جدول  0با شکلهای -2
ب و -2ج صورت گرفته است ،میتوان مشاهده کرد که
نتایج بهدستآمده برای معیار عددی نووژیلو روی پوستۀ
زمین از روش تفاضل محدود در محدودۀ شمالباختر ایران
به نتایج مطالعات قبلی که راجع به دوران بلوکها در مناطق
شمالباختر ایران صورت پذیرفته و بهخصوص مطالعات
ژئودینامیکی که در ایستگاههای ( GPSشکل -2ج) انجام
گرفته است ،نزدیک میباشد.
مقایسۀ صورتگرفته بین نتایج بهدستآمده از فضای
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سیستم مختصات کارتزین و فضای پوستۀ زمین حاکی از

واقعیت فیزیکی پوسته مطابقت بیشتری دارند.

آن است که معیار دوران متوسط نووژیلو در فضای پوستۀ

نتایج مربوط به محاسبۀ معیار عددی دوران متوسط

زمین به نحوۀ دوران بلوکها و میزان چرخش بلوکها در

نوژیلو برحسب درجه با طول و عرض جغرافیایی مربوط به

مناطق مختلف شمالغرب ایران نزدیکتر است و اعداد

ایستگاهها بههمراه دقت مربوط به نتایج ،در جدول  0نمایش

بهدستآمده برای معیار عددی نووژیلو روی پوسته با

داده شده است.

جدول  .1مقادیر عددی دوران متوسط نووژیلو روی پوسته در ایستگاههای  GPSآذربایجان شرقی برحسب درجه بههمراه دقت مربوط به نتایج(عالمت مثبت
نشاندهندۀ راستگردبودن ایستگاهها و عالمت منفی نشاندهندۀ چپگردبودن ایستگاههاست).
Sig MeanRotation

MeanRotation

)(deg/ Myr

)(deg/ Myr

) (deg

) (deg

9/249

1/623

34/464

47/940

AHAR

9/734

2/613

34/231

46/155

AMND

9/349

2/307

37/424

47/659

ARDH

9/200

1/512

37/360

46/951

BNAB

9/354

2/154

37/010

47/244

BRMN

2/315

1/245

30/370

44/302

BZGN

2/220

-9/474

34/297

44/053

GGSH

2/964

-9/056

37/576

47/904

HSTD

1/693

1/602

30/939

44/564

KBLG

9/657

1/367

34/464

47/932

KLBR

2/094

1/913

37/045

44/779

MMKN

9/495

1/466

36/039

46/990

MNDB

2/994

2/340

34/004

45/114

NZSF

9/636

1/349

37/614

45/956

ORYH

4/670

2/461

30/351

45/961

POLD

9/243

2/763

37/033

46/122

SKOH

9/205

2/322

34/955

46/343

TABZ

9/411

2/143

37/570

47/302

TKCE

3/703

2/995

34/401

45/103

VLDN

9/631

2/075

34/672

45/414

YKKZ

3/292

-1/145

34/445

44/540

ZARI
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(الف)

(ب)
شکل  .4الف :تصویر دوران حاصل از معیار عددی نووژیلو ( )deg/Myrروی پوستۀ زمین با دادههای ژئودتیک سال  2119ایران سراسری ،ب :تصویر دوران
حاصل از معیار عددی نووژیلو ( )deg/Myrدر سیستم مختصات کارتزین با دادههای ژئودتیک سال  2119ایران سراسری (عالمت مثبت نشاندهندۀ
راستگردبودن ایستگاهها و عالمت منفی نشاندهندۀ چپگردبودن ایستگاههاست).

 .8نتيجهگيری

که پیکرههای زمینساختی شمالغرب ایران را از سمت

کینماتیک و مدل جنبشی گسلها در شمالغرب ایران با

گسل تبریز و ارس به سمت گسل اردبیل-میانه رانده و

توجه به سوی حرکت گسلهای امتدادلغز ،به گونهای است

چرخش میدهند .این مؤلفۀ چرخش ،خود زادۀ دو سامانۀ

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،34شماره  ،1بهار 1431

37

فشارش تقریباً عمود بر هم است که بهدلیل تفاوت در

زلزله،

بزرگای تنش فشارشی ،چرخش ایجاد میکند.

پیشنشانگرهای زلزله مؤسسه ژئوفیزیک.

مؤلفههای تنسور استرین و تنسور دوران خطی در
سیستم مختصات کارتزین و همچنین در فضای پوستۀ زمین

02

اسفند

،0832

مرکز

مطالعات

درویشزاده ،ع ،0829 ،.زمینشناسی ایران ،انتشارات نشر
دانش امروز.

با استفاده از مشاهدات ژئودتیکی سال  9112ایران سراسری

رئوفیان نایینی ،م ،0832 ،.برآورد تنسور کرنش در شبکه

از روش تفاضل محدود در منطقۀ شمال غرب ایران محاسبه

ژئودینامیک کشور ،پایاننامه کارشناسی ارشد

شد .با توجه به نرخ دورانها در ایستگاهها و مقایسۀ آن با

ژئودزی ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.

نتایج مطالعات قبلی ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد تغییر

زارع ،م ،0831 ،.خطر زمینلرزه و ساخت و ساز در حریم

شکلها در فضای پوستۀ زمین در مقایسه با تغییر شکلها در

گسل شمال تبریز و حریم گسلش گسلهای زمین

سیستم مختصات کارتزین به واقعیت فیزیکی پوستۀ زمین و

لرزهای ایران ،پژوهشنامه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله،

مطالعات قبل نزدیکتر است .همچنین معیار عددی نووژیلو

سال چهارم ،شماره دوم و سوم ،تابستان و پاییز ،0831

با استفاده از مؤلفههای تنسورهای استرین و دوران خطی

صص .22-12

بهدستآمده در سیستم مختصات کارتزین و فضای پوستۀ

زمانی قره چمنی ،ب ،0811 ،.مدل زمینساخت فالت

زمین استخراج شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد این

آذربایجان (شمال گسل تبریز و جنوب ارس) 90 ،تیر

معیار در فضای پوستۀ زمین در مقایسه با فضای کارتزین ،به

 ،0811م .علوم زمین ،شماره .32

واقعیت فیزیکی پوستۀ زمین و تغییرات آن نزدیکتر است.

شهامت ،ا ،0830 ،.بررسی نقش تنسور دوران بهعنوان یک

همچنین دقت نیز برای این معیار روی پوسته محاسبه شد.

معیار تغییر شکل در مطالعه پدیدههای ژئودینامیکی در

نتایج نشان میدهد که انتخاب مناسب نقاط اطراف یک

ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ژئودزی ،دانشکده

نقطه در روش تفاضل محدود برای محاسبۀ این معیار

نقشهبرداری ،دانشگاه خواجهنصیرالدینطوسی.
فخرائی ،ز ،.پورکرمانی ،م .و مؤید ،م ،0833 ،.زمینشناسی

میتواند دقت را افزایش دهد.

ساختمانی ،لرزهخیزی و لرزه زمینساخت سد خاکی
مراجع

ورزقان میانه ،پاییز  ،0833فصلنامه علمیپژوهشی زمین

جعفری ،م ،0833 ،.بررسی و تعیین تغییرات انحنای پوسته

و منابع واحد الهیجان،سال اول ،شماره اول.

زمین در ایران بوسیله مشاهدات  ،GPSپایاننامه

موسوی ،ز ،0831 ،.پهنهبندی و تعیین نرخ تغییرات ممان

کارشناسی ارشد ژئودزی ،دانشکده نقشهبرداری،

لرزهای در ایران بر پایه مشاهدات  ،GPSپایاننامه

دانشگاه خواجهنصیرالدینطوسی.

کارشناسی ارشد ژئودزی ،دانشکده نقشهبرداری،

جمور ،ی ،.موسوی ،ز ،.نانکلی ،ح ،.صدیقی ،م .و توکلی،

دانشگاه خواجهنصیرالدینطوسی.
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Summary

The regions of northwestern Iran, eastern Turkey and Caucasus are the most intriguing regions of
the Arabia-Eurasia collision. It is a pure intercontinental collision zone with the highest elevation
in western Asia. This region is known for a spatial separation of sub-parallel thrusts and strikeslip faults. Iranian plateau includes two major mountain belts, Alborz in the north and Zagros in
the south and west of Iran. Azerbaijan includes Alborz mountains, Talesh and Lesser Caucasus
along with mountains in the Azerbaijan plateau. Azerbaijan is between the two great mountains
of Caucasus in the north and Alborz in the east and a distance away from Zagros in the south. A
lot number of faults including Tabriz fault and Aras fault meet in the west of the study area. One
of the most fundamental and important new area of research in geodesy is earth surface
deformation modeling at local and global scales. Also, study of the effective factors in
deformation, and various computation methods in order to determine the movement of the earth's
crust are considered as recent developments in geodesy. In recent years, space geodetic techniques
with high precision and reliability have provided new sources of information to determine the
geodetic positions. This information is used for the detection and quantification of surface
deformations. In this paper, Novozhilov method has been used for mean rotation calculation with
finite difference approach on earth surface in N-W of Iran, especially north Tabriz fault. To
achieve this goal, linear strain and rotation tensors on earth surface based on shell theory in
continuum mechanics are calculated using finite difference approach and then the mean rotation
is extracted using linear strain and rotation tensors. The used finite difference method is a
numerical method based on mathematical discretization of the equations of boundary problems.
By using this method, the continuous process is studied in a finite number of sufficiently small
time intervals. Small intervals, the function are approximated by approximate expressions. In each
interval the results of integration in the previous interval are taken as initial conditions for the
next time interval. In the fourth decade of the 20th century Novozhilov obtained a measure of the
mean rotation by modifying a previous definition produced by Cauchy. In the literature, this
measure has been named Novozhilov's mean rotation measure ever since. The measure introduced
by Novozhilov for the mean rotation indicates the importance of the infinitesimal rotation tensors.
The results obtained from the linear strain and rotation tensors that are computed using geodetic
observations (GPS) in 2005, have good agreement with the results of previous work. The results
of Novozhilov’s mean rotation criteria in the part of the Azerbaijan plateau shows that the highest
right turn rotation is related to YKKZ station (2.975±0.631deg/Myr). An important feature of
Novozhilov’s mean rotation analysis on earth surface different from the analysis of this parameter
in Cartesian system is that the results of this measure on earth surface is very close to the results
of previous studies on blocks rotation in different areas in Iran. Accuracy of this measure on earth
surface is acceptable in most parts of the case study.
Keywords: Earth surface deformation, Linear strain tensor, Linear rotation tensor, Mean rotation
(Novozhilov), Azarbaijan plain.
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