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 چكيده 
ورزقان را  لرزانذ. -ناحيه اهر در فاصله زماني ده دقيقه wM=  3/6و  wM=  5/6دو زمينلرزه با بزرگاي  1391مرداد  21

لرزه هاي اين دو نگاري موقت، پسمركز تحقيقات زمينلرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد با نصب يك شبكه لرزه
دهد كه در مناطق شمالي و بخش هايي از جنوب رخداد را  ثبت كرد. نتايج حاصل از مطالعه نسبت پواسون نشان مي

-هاي اهرهستند. اين مناطق نزديك به رودخانه 29/0غربي از سطح تا عمق دو كيلومتري داراي نسبت پوآسون حدود 
هاي سست تر و يا رسوبات حاوي تواند نشان دهنده سنگكه ميچاي و چايكندي و همچنين سد ستارخان است 

هاي پوسته قاره باشند كه براي سنگمي 25/0سياالت باشد. نسبت پواسون در بخش هاي مركزي و شرقي در حدود 
ا اي معمول است. با توجه به گزارش هاي ارائه شده از خسارات، مناطقي كه داراي نسبت پوآسون باال هستند، منطبق ب

 باشند. مناطق با تراكم جمعيتي باال و داراي بيشترين خسارات نيز مي
 

 ورزقان،  نسبت پوآسون، خسارات، شبكه لرزه نگاري موقت-زمينلرزه، اهر :هاي كليديواژه
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Abstract 
In 11 August 2012, two main earthquakes (Mw= 6.5 & Mw=6.3) shocked the Ahar-Varzaqan 
area. A temporary seismic network by Earthquake Research Center, Ferdowsy University of 
Mashhad, recorded the aftershocks. We studied the Poisson’s ratio in the upper crust of the  area 
with a good accuracy. Results show high Poisson’s ratio, about 0.29,  in 2 Km depth for south-
west and some part of north. The areas with the high Poisson’s ratio are near Ahar-Chay and 
Chaykandy rivers. This high ratio may be explained by fluid-rich sediments or poorly 
consolidated materials. However, in 2 Km depth near the center of the study area, the Poisson’s 
ratio is lower, about 0.25,  which is  common value for the upper continental crustal rocks. With 
respect to the reports, the heavy damages were reported in the areas which show high Poisson’s 
ratio. This is also correlated with densely populated area of Varzagan and Chaykandy. 
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 مقدمه    1
به مختصات  =Mw 5/6به وقت محلي ايران، زلزله اي با بزرگاي  16:53در ساعت  1391مرداد سال  21در تاريخ  

كيلومتري  60هر واقع در شمال غرب ايران در فاصله تقريبي ا-در منطقه ورزقان E856/46و  N394/38جغرافيايي 
كيلومتري جنوب  12و به فاصله تقريبي  17:04شمال تبريز به وقوع پيوست. در همان روز زلزله ديگري در ساعت 

 رخ داد. در اين مطالعه، با  Mw= 3/6و به بزرگاي  E840/46و  N423/38غربي زلزله اوليه و در مختصات جغرافيايي 
توجه به اطالعات دريافتي از ايستگاه هاي موقت باند پهن دانشگاه فردوسي مشهد، به محاسبه نسبت پوآسون پوسته 
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اهر تا عمق پنج كيلومتري زمين پرداخته شده است. محاسبه نسبت پوآسون پوسته زمين، به -منطقه زلزله خيز ورزقان
ردار است. با محاسبه نسبت پوآسون سنگ هاي پوسته يك ويژه در مناطق زلزله خيز از اهميت بسيار بااليي برخو

ها و در مواردي حتي  جنس سنگ ها را بررسي كرد. ها، و اشباع شدگي آنتوان ميزان شكنندگي سنگمنطقه، مي
هاي مختلف در ارتباط با نسبت پوآسون سنگ هاي پوسته صورت گرفته است كه به طور بررسي هاي متفاوتي در سال

) ميزان نسبت پوآسون سنگ هاي مختلف پوسته 1996شود.كريستنن و همكاران (ها اشاره ميندي از آننمونه به چ
) به بررسي نسبت پوآسون 1998زمين را با توجه به فشار وارد بر آنها در اعماق مختلف بررسي كردند. چاو و نگيشي (

بت پوآسون و ساختار سرعتي در منطقه ) به بررسي نس2006كوبه و همچنين صادقي و همكاران ( 1995در زلزله 
 زلزله خيز بم پرداختند. 

 
 روش تحقيق    2

هاي اوليه توسط سازمان اهر و شواهد عيني و گزارش-هاي دو زلزله رخ داده در منطقه ورزقانبا توجه به موقعيت كانون
لرزه شناسي دانشگاه يقات زمينزمين شناسي ايران، محل تقريبي منطقه مورد مطالعه توسط گروه تحقيقاتي مركز تحق

ايستگاه  5نگاري موقت شامل ايستگاه لرزه 10هاي منطقه تعداد لرزهفردوسي مشهد، پيش بيني شد. براي ثبت پس
اندازي شد. در نصب و راه L4اي از نوع مولفه و پنج ايستگاه باندكوتاه تك Guralp 6TDاي از نوع باندپهن سه مولفه
هاي موقت، به محاسبه نسبت پوآسون پوسته ثبت شده در ايستگاه Sو Pه به اولين رسيد امواج اين مطالعه با توج

پرداختيم.  اين كد براي محاسبه نسبت پوآسون  به اطالعات اولين  )2009(كالكوف منطقه با استفاده از كد لوتوس 
اي از محيط نياز دارد. به اين منظور وليهها، و مدل سرعتي اها، مختصات دقيق ايستگاهرسيدهاي دريافتي توسط گيرنده

شناسي دانشگاه فردوسي مشهد بدست ) در مركز تحقيقات زلزله1393از مدل سرعتي كه توسط سلطاني و همكاران (
). با در نظر گرفتن چگالي پرتوها و مساحت منطقه مورد نظر، پارامترسازي منطقه 1آمده، استفاده شده است (جدول 

). 1394كيلومتر استفاده كرديم (دربيگي نامقي  5/0اي با كمترين فاصله ن منظور از شبكه سرعتي گرهانجام شد. به اي
بكار برده شد.  Sپرتو موج  8438و  Pپرتو موج  9472پرتو منتشر شده در محيط، به تعداد  17910به طور كلي تعداد 
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 باشند.مي Sو  Pبه ترتيب سرعت موج  SVو  PVدر رابطه 
 ).1393باشد (سلطاني و همكاران مي 74/1برابر  Vp/Vsسرعتي يك بعدي مورد استفاده، نسبت  مدل. 1جدول

 PV (Km/sec) (Km)عمق 
0 22/5 
4 91/5 
10 12/6 
14  20/6 
25 51/6 

 
 نتايج    3
هاي منطقه مورد مطالعه تا عمق پنج در اين مطالعه سرعت امواج حجمي و در نهايت نسبت پوآسون پوسته سنگ 

نسبت پوآسون با وضوح بااليي نشان داده شده است. با توجه به شكل  مشخص  1كيلومتري محاسبه شد. در شكل 
اي جنوب غربي و بخش هايي از شمال داراي نسبت پوآسون بااليي در است كه در عمق دو كيلومتري در قسمت ه

)، باال بودن نسبت پوآسون در اين مناطق 1996هستند. با توجه به مطالعات كريستنن و همكاران ( 29/0حدود 
ش هاي چاي در بخ-باشد. با توجه به گذر رودخانه اهرتر و يا رسوبات داراي مايعات (آب) مينشاندهنده رسوبات نرم
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توان باال بودن نسبت پوآسون را توجيه كرد. شمالي و همچنين وجود رودخانه چايكندي در جنوب غربي منطقه، مي
را  24/0تا  23/0همچنين نسبت پوآسون در عمق دو كيلومتري در بخش هاي مركزي مقادير كمتري در حدود 

تر است. در عمق چهار كيلومتري  و شكنندهتر دهنده سنگ هاي سخت داراست. پايين بودن نسبت پوآسون نشان
شود، به طوري كه نسبت ) نيز به طور مشخصي افت شديد نسبت پوآسون در بيشتر مناطق آن ديده مي2(شكل 

هايي از شمال غربي و هايي از جنوب غربي و قسمتعالوه بخشنيز كاهش پيدا كرده است. به 22/0پوآسون حتي به 
 باشند.) نسبت به ساير مناطق مي27/0-26/0آسون نسبتا باالتري (جنوب شرقي داراي نسبت پو

 

 
شوند و همچنين برش نسبت پوآسون منطقه مورد مطالعه در عمق دو كيلومتري. پسلرزه ها در شكل به صورت نقاط كوچك ديده مي. 1شكل 

 نشان داده شده است.  3در شكل  1A-1Bعمقي زده شده 

 
 .پوسته منطقه در عمق چهار كيلومتري. پسلرزه ها با نقاط كوچك مشخص شده اند نسبت پوآسون سنگهاي. 2شكل 

تر برشي عمقي را در نظر گرفتيم تا بتوان نسبت پوآسون را از سطح تا عمق مورد نظر بهتر مورد به منظور بررسي دقيق
دهد. ومتري نشان مي) تا عمق پنج كيل1(شكل  1A-1Bنسبت پوآسون را در برش عمقي  3 بررسي قرار داد. شكل

شود. همچنين در اين مناطق تعداد مناطق سطحي و خصوصا در نزديكي چايكندي نسبت پوآسون بااليي مشاهده مي
تواند باشند. وجود نسبت پوآسون باال در نزديكي و اطراف چايكندي ميلرزه ها نيز به طور مشخصي بيشتر ميپس

 هر نسبت به مناطق اطراف باشد. دليلي بر ميزان خسارات بسيار باالي اين ش
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 .) تا عمق پنج كيلومتري3(شكل 1A-1B نسبت پوآسون در برش عمقي . 3شكل 

 
 گيرينتيجه   4

توان اهر، مي-باتوجه به تصاوير بدست آمده و همچنين خسارات گزارش شده پس از دو زلزله بزرگ منطقه ورزقان
داراي بيشترين خسارات مالي و جاني يافت. به طوري كه در مناطق تطابق مناسبي بين نسبت باالي پوآسون و مناطق 

 29/0-28/0جنوب غربي منطقه مورد مطالعه و همچنين مناطق شمالي داراي نسبت پوآسون بااليي در حدود 
) تر و يا رسوبات متخلخل اشباع شده از سياالت (آبباشند. اين مقدار باالي نسبت پوآسون نشان دهنده رسوبات نرممي

را مي توان  چاي در بخش شمالي منطقه و همچنين رودخانه چايكندي در بخش جنوب غربي -است. گذر رودخانه اهر
. شهر چايكندي و روستاهاي نزديك آن نيز با توجه به دليلي براي باال بودن نسبت پوآسون در اين مناطق معرفي كرد

و تراكم جمعيتي باال، جزو مناطق داراي خطر باال محسوب ميزان باالي نسبت پوآسون و دارا بودن رسوبات سطحي نرم 
اهر نيز خسارات مالي و جاني بسياري را متحمل شدند. همچنين در اعماق -شوند به طوري كه در زلزله ورزقانمي

 كنند كه اين مقدارپيدا مي 25/0تري در حدود بيشتر از دو كيلومتري به طور عمده اكثر مناطق نسبت پوآسون پايين
 نسبت پوآسون براي سنگهاي پوسته زمين معمول است.
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