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 چکیدٌ :
فضبی االستیک ّوگي ًبضی اص دس یک ًین 1992سبصی تحلیلی جبرثِ ٍ گشادیبى جبرثِ ثِ کوک هذل تحلیلی اکَثَ دس ایي هغبلؼِ، ثِ هذل

حسبسیت ایي هذل تحلیلی ثِ پبساهتشّبی  پشداصین. ّوچٌیي ثِ آًبلیضهییک گسلص ثشای یک هٌجغ هستغیلی ثب اثؼبد ٍ لغضش دلخَاُ 

آٍسین. ًتبیج ًطبى گسل پشداختِ ٍ تغییشات جبرثِ ٍ گشادیبى جبرثِ سا دس اًَاع هختلف گسل ٍ همبدیش هختلف پبساهتشّبی گسل ثذست هی

کٌذ. گسل )صاٍیِ ضیت( تغییش هیدّذ کِ جبرثِ ٍ گشادیبى جبرثِ ثب تغییش ًَع گسل )اهتذادلغض یب تشاستی( ٍ تغییش همبدیش پبساهتشّبی هی

عَس گشادیبى جبرثِ ثشای گسل تشاستی ًسجت ثِ گسل دّذ کِ هیضاى تغییشات جبرثِ ٍ ّویيّوچٌیي ًتبیج ثذست آهذُ ًطبى هی

 ثبضذ.داسای ثیطتشیي تغییشات گشادیبى جبرثِ هی ّبی تغییشات گشادیبى جبرثِ، هؤلفِ اهتذادلغض ثیطتش است ٍ دس ثیي هَلفِ
 

  هذل تحلیلی اکَثَ، تغییشات جبرثِ، تغییشات گشادیبى جبرثِ، آًبلیض حسبسیت َای کلیدی :ياشٌ



 

1 

 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 مقدمٍ -1

خسابسات  آٍسد. ایاي  ّشسبلِ پذیذُ صلضلِ ّضاساى هشگ ٍ هیش ٍ هیلیبسدّب دالس خسبست هبلی دس سشتبسش جْبى ثِ ثابس های  

ػٌاَاى  گشدد. صلضلِ ثِّب تشاکن جوؼیت ثبالست ثیطتش ًوبیبى هیهبلی ٍ جبًی دس هٌبعمی هبًٌذ خغَط سبحلی کِ دس آى

است ثلکِ گبّی ثبػث تغییشات دس یکی اص هْوتشیي ثالیبی عجیؼی ّوَاسُ ًِ تٌْب دس صًذگی جَاهغ ثطشی تبثیشگزاس ثَدُ

ثِ هٌظَس کبّص خسبسات ٍ تلفبت ًبضی اص آى، اص دیشثابص   ی آىضذ. لزا هغبلؼِ ضشایظ اللیوی ٍ ثَهی یک هٌغمِ خَاّذ

 هَسد تَجِ ثَدُ است. 

دٌّاذ. تغییشضاکلی کاِ دس    ضَد، سٍی هیّب دس عَل هٌبعمی کِ پَستِ صهیي دستخَش تغییشضکل هیلشصُاغلت صهیي

گشدد. ضَد، ایجبد هیثبػث ایجبد گسل هی ّبدّذ دس هٌبعمی کِ ضکستگی سٌگحبلت کلی دس ًتیجِ یک صلضلِ سخ هی

-گشدًذ. تئَسی االستیک ثیابى های  ای گسلی ایجبد هیّبی عجیؼی دس اثش لغضش ًبگْبًی دس عَل هٌغمِلشصُاغلت صهیي

ّابی فؼابل اهاشی    افتذ. لزا هغبلؼاِ گسال  لشصُ اتفبق هیکٌذ کِ دس اثش حشکت ٍ لغضش گسل اًشطی آصاد گشدیذُ ٍ صهیي

ّبیی دس پَستِ صهیي ّوشاُ ثب تغییش هکبى ًسجی ّستٌذ کِ ثِ هَاصات سغح ّب ضکستگیضَد. گسلَة هیحیبتی هحس

-ّب فمظ چٌذ سابًتی ّبی لبثل تَجْی ایجبد ضذُ است. ثؼضی اص گسلّب تغییشضکلاًذ ٍ دس عَل آىگسل اًجبم گشفتِ

ّبیی ّن ثاب صاذّب کیلاَهتش جبثجابیی دس     کِ گسلهتش است، دس صَستی هتش عَل داسًذ ٍ جبثجبیی آًْب دس حذٍد سبًتی

 ضًَذ.ّب کیلَهتش دیذُ هیحذٍد چٌذ کیلَهتش ٍ حتی دُ

ّبی تکتًَیکی دس هشص ثیي صفحبت تکتًَیکی است. صفحبت تکتاًَیکی صهایي ّواَاسُ ثاِ     پذیذُ صلضلِ ًبضی اص فؼبلیت

 222دس اهتذاد یکذیگش ثِ صَست لغضضی حذٍد ّب ثبضٌذ. هؼوَال حشکت ایي صفحِآساهی دس حبل حشکت ٍ جبثجبیی هی

ِ سبل عَل هی -ّاب ّوایي حشکات ًبگْابًی های     کطذ تب ثبػث حشکت ًبگْبًی ٍ ضذیذی ضَد کِ ػبهل ثسیبسی اص صلضلا

-ّابی صیاشیي های   کٌٌذ ثبػث ایجبد کطص دس الیِّب ثِ آساهی دس اهتذاد ّن حشکت هیکِ ایي صفحِ. دس حبلی]1[ثبضذ

ّبی صیشیي ثِ آساتبًِ همبٍهات کططای خاَد سسایذُ ٍ      سبل ایي الیِ 222ت هذت صهبًی دس حذٍد ضًَذ ٍ ثؼذ اص گزض

ّبی تکتًَیکی هٌجش ثِ سفتبسّبی هختلف هکبًی ٍ صهابًی دس پَساتِ صهایي    ضًَذ. ایي فؼبلیتًبگْبى اص ّن گسیختِ هی

غ جاشم دسٍى صهایي خَاّاذ ضاذ ٍ     ضَد. ّوچٌیي تغییش هَلؼیت ٍ جبثجبیی ایي صفحبت ثبػث تغییش دس ًحَُ تَصیا هی

ّابی ثاضسگ   آلبیبى چبٍ ٍ گشاس ًطبى دادًذ کِ صلضلِ 1987کٌذ. دس سبل هتٌبست ثب آى هیذاى ثمل صهیي ًیض تغییش هی

 .]2[عَس ثش ضشائت ّبسهًَیک دسجِ پبییي هیذاى ثمل صهیي تبثیشگزاس استثش دٍساى صهیي ٍ ّویي

ّابی صهایي دس   سابصی تحلیلای تغییشضاکل   ی تحمیمبتی جذیذ دس طئَدصی، هذلّبتشیي صهیٌِتشیي ٍ هْنیکی اص اسبسی

ِ    ّبی هحلی ٍ جْبًی ٍ ًیض ثشسسی ػَاهل ایجبدکٌٌذُ تغییشضکل، ٍ هغبلؼاِ سٍش همیبس -ّابی هحبساجبتی گًَابگَى ثا

ٌّذساِ ٍ اثؼابد   ػٌَاى اثضاسی ثاشای تؼیایي   ّب، ضتبة ثمل ثِّبی پَستِ صهیي است. دس ایي هذلهٌظَس تؼییي جبثجبیی

 ضَد. لشصُ دس هٌغمِ ٍلَع صلضلِ دس ًظش گشفتِ هیًبثشجبیی حبصل اص صهیي

پاشداصین ٍ سا ح حسبسایت ایاي     های  1992کوک هذل تحلیلی اکَثَ سبصی گسلی فشضی ثِدس ایي همبلِ اثتذا ثِ هذل

تٌسَس گشادیبى جبرثاِ سا ثاشای ایاي     ّبی جبرثِ ٍهذل سا ثِ پبساهتشّبی هختلف گسل آًبلیض کشدُ ٍ هتٌبست ثب آى هَلفِ

 گسل هحبسجِ خَاّین کشد.

 سازی گسل برمبىای مدل تحلیلی اکًبًمدل -2

لشصُ تغییش کٌذ. سٍد کِ ضتبة ثمل دس اثش صهیيلشصُ ثب جبثجبیی ٍ تَصیغ هجذد جشم ّوشاُ است لزا اًتظبس هیپذیذُ صهیي

َ   دست های تغییشضکل سا ثِ ّبی تحلیلی کِ تغییشات جبرثِ ًبضی اصاص جولِ هذل ( 1992( ٍ )1991) 1دّاذ هاذل اکَثا
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ِ     ( تغییشات پتبًسیل جبرثِ سا دس یک ًین1991ثبضذ. اکَثَ )هی ای فضبی االستیک ّوگاي ثاشای یاک ًبپیَساتگی ًمغا

 . سا ح ]4[فضب ثشای یک گسل تؼوین داد( تئَسی خَد سا ثِ حبلت هٌجغ هستغیلی دس ًین1992. اکَثَ )]3[ثذست آٍسد

. دس سابل  ]5[فضابی ٍیسکَاالساتیک تؼواین داد   سٍاثظ هذل اکَثَ سا ثشای یک گسال دس ًاین   2سَلذاتی 1998دس سبل 

ِ  اًحٌبی صهیي دس ًظش گشفتِ ضذ ٍ هذل 1993 ای ثاشای صهایي کاشٍی    سبصی تغییشات ضتبة ثمل دس اثش ًبثشجابیی ًمغا

ل ثشای صهیي کشٍی تؼوین دادُ ضذ ٍ ثؼذ اص آى ثِ گسل هستغیلی ضک 1998هغشح ضذ ٍ دس سبل  3تَسظ سبى ٍ اکَثَ

دس سابل   4. ساگبل ]7ٍ  6[فضبی الیِ الیِ اسائاِ دادًاذ  لغض دس ًینسبصی گسل اهتذادلغض ٍ ضیتسٍش جذیذی ثشای ضجیِ

ّابی ٌّذسای ٍ تغییاشات    حبل پیچیاذگی . ثب ایي]8[ثٌذی اص کل تحمیمبت اًجبم ضذُ سا ثِ ػول سسبًذیک جوغ 2212

تَاًذ ثشسسی ضَد. هب دس ایاي همبلاِ   ّبی تحلیلی ًویّبی هَجَد دس هذلّبی پَستِ، ثِ خبعش هحذٍدیتالیِجبًجی دس 

فضابی ّواَطى ٍ   کٌین، الجتِ دس ایي هذل تغییشات جبرثِ ًبضی اص گسل دس یاک ًاین  ( استفبدُ هی1992اص هذل اکَثَ )

 آٍسین.  ثِ ًیض ثذست هیّبی جبراالستیک هغشح ضذُ کِ هب ایي سٍاثظ سا ثشای گشادیبى

3تغییشات جبرثِ دس سغح آصاد  0x تَاى ًَضت:سا ثِ صَست صیش هی 

(1)  
 1 2 1 2 3 3 1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )g g g gg x x G U S U D U T GU C h x x                    

ثبضاذ. تاشم آخاش    صاٍیِ ضیت گسل هی لغض ٍ کططی ٍ جذاضذگی حبلت اهتذادلغض، ضیت 1U  ٍ2U  ٍ3Uکِ دس آى 

کٌاذ.  سا هطاخ  های   hساثغِ فَق اثش َّای آصاد دس تغییش استفبع سغح 
5 20.309 10   m s    گشادیابى ثمال

َّای آصاد است. 
( , , , )g g g gS D T C
 آیذ:ثِ صَست صیش ثذست هی ثب اػوبل اپشاتَس دیفشاًسیلی  

(2)                            3
3 3 3 0

( , , , ) ( , , , )
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q p
S D T C S D T C

x x q x
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q q qd
S D I
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(4)    
2 2
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( , ) 2 cos ( , ) 2 cos sin .log( )

( ) ( )

 
       

 
     

 
g g

qy q
T I C I R

R R R R  

 دس سٍاثظ فَق:

(5)                                                                                                           cos siny q     

 ضَد:هحبسجِ هی ثب استفبدُ اص سٍاثظ اکبدا ثِ صَست صیش hتغییش استفبع 

(6 )                                                         
 1 2 1 2 3

1
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

2
h h hh x x U S U D U T     
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Soldati 

3
Sun and Okubo 
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 Segall 
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 کِ دس آى:

1

4 5

sin
( , ) sin ( , ) sin .tan ( ) sin .cos

( ) ( )

 
       

  

       
  

h h

dq q dq
S I D I

R R R R R qR

 (7)    4 5 1( , ) (1 2 ) log( ) sin log( ) sec ( , ) 2(1 2 ) sec                 I R d R I I

  

1 2
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( ) ( )
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dq q
T I
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فضاب ًبضای اص ًبثشجابیی دس یاک صافحِ گسال       تغییشات گشادیبى جبرثِ دس یک ًمغِ ثبثت ثیشٍى اص ًینثِ ّویي تشتیت 

  آیذ.گیشی اص تغییشات جبرثِ ثذست هیثبس دیفشاًسیلهستغیل ضکل ثب یک

 وتایج عددی -3

هذل ضذُ اسات. دس  ّبی هختلف ثب پبساهتش صاٍیِ ضیت هختلف دس ایي ثخص تغییشات جبرثِ ٍ گشادیبى جبرثِ ثشای گسل

10Lّب یک صفحِ گسل هستغیلی ضکل ثب عَل کلیِ ایي هذل   10کیلَهتش ٍ ػشضW     ُکیلَهتش اساتفبدُ ضاذ

فاشض ضاذُ ٍ چگابلی     2.25کیلَهتش ثبثت ضذُ است. ًسجت پَاسَى همذاس  1است. حبضیِ ثبالی صفحِ گسل دس ػوك 

 سغح ثشاثش
3

32.67 10
kg

m


 هغبثك ثب چگبلی هتَسظ پَستِ صهیي فشض ضذُ است. 

30دس حبلت اٍل صاٍیِ ضیت صفحِ گسل سا ثشاثش 

این. تغییاشات جبرثاِ ٍ گشادیابى جبرثاِ ثاشای یاک گسال        لشاس دادُ 

1اهتذادلغض ) 2 35 , 0U m U U   50یک هحذٍدُ ( ثش سٍی ایي صفحِ سٍی 50km km  فضاب ثاب   سٍی سغح ًاین

 هحبسجِ ضذُ است. 100mهکبًی  5ثشداسیًوًَِ

 کٌذ.ّب سا آضکبس هی( تغییشات جبرثِ هطخصِ الگَّبی هطبثْی ثب تغییشات استفبػی آى1ضکل ) 

 

 گرد بٍ کمک ريش تحلیلیچپ : تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال برای یک گسل1ضکل 

 دّذ.( تغییشات گشادیبى جبرثِ سا ثشای ّوبى گسل ًطبى هی2ضکل )

                                                 
5
Sampling 
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 کمک مدل تحلیلیلغس بٍآتًيش برای گسل چپَای تغییرات گرادیان جاذبٍ در ياحد میلی: مًلف2ٍضکل  

2جبرثِ سا ثشای یک گسال تشاساتی )  دس حبلت دٍم تغییشات جبرثِ ٍ گشادیبى  1 35 , 0U m U U     ثاشسٍی ّوابى )

ضاَد،  ّابی صیاش هطابّذُ های    عاَس کاِ دس ضاکل   کٌین. ّوبىصفحِ گسل کِ دس هشحلِ لجل استفبدُ ضذ، هحبسجِ هی

کاِ اًاذاصُ   تغییشات جبرثِ هحبسجِ ضذُ دس ایي هشحلِ داهٌِ ثضسگتشی ًسجت ثِ حبلت گسل اهتاذادلغض داسًاذ دس حابلی   

 ًبثجبیی ًسجت ثِ هشحلِ لجل تغییش ًکشدُ است.
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 : تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال برای یک گسل تراستی بٍ کمک ريش تحلیلی3ضکل 

س ایي هشحلِ ًساجت ثاِ تغییاشات جبرثاِ خیلای خاَة       د 22T  ٍ23T  ٍ33Tّبی تغییشات گشادیبى جبرثِ اص جولِ هَلفِ

 دٌّذ.حبضیِ صفحِ گسل سا ًطبى هی

 

 آتًيش برای گسل تراستی بٍ کمک مدل تحلیلیَای تغییرات گرادیان جاذبٍ در ياحد میلی:مًلف4ٍضکل 
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 ي َمکاران فرزام فتح اهلل زادٌ

دّاین.  دسجِ افاضایص های   92ثِ  دسجِ ٍ س ح 62دسجِ ثِ  32حبل ثشای یک گسل اهتذادلغض، صاٍیِ ضیت گسل سا اص 

( ًیاض لاذس هغلاك    2دّاذ. جاذٍل )  ( حذالل ٍ حذاکثش تغییشات جبرثِ سا ثب افضایص صاٍیِ ضیت گسل ًطبى هی1جذٍل )

 دّذ.ّبی گشادیبى جبرثِ ثب افضایص صاٍیِ ضیت گسل ًطبى هیتغییشات سا ثشای هَلفِ

 افسایص زايیٍ ضیب: حداقل ي حداکثر تغییرات جاذبٍ محاسبٍ ضدٌ با 1جديل 

 زايیٍ ضیب حداکثر تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال حداقل تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال

1- 1 32 

2.6- 2.6 62 

2.2- 2.2 92 
 

 : قدرمطلق تغییرات برای گرادیان جاذبٍ محاسبٍ ضدٌ با افسایص زايیٍ ضیب2جديل 

12T
 13T

 23T
 22T

 33T
 

 زايیٍ ضیب

2.12 2.22 2.16 2.12 2.32 32 

2.27 2.12 2.14 2.28 2.22 62 

2.25 2.28 2.12 2.26 2.12 92 

دسجِ داهٌِ تغییشات جبرثاِ ٍ گشادیابى جبرثاِ     62دسجِ ثِ  32دس حبلت گسل اهتذادلغض ثب افضایص صاٍیِ ضیت گسل اص 

( 5ّب تغییشاتی ایجبد ًطذُ اسات )ضاکل )  ضَد ٍلی الگَّبی هکبًی ایي تغییشات تمشیجب ثبثت هبًذُ ٍ دس آىتش هیکَچک

جبرثاِ   دسجِ گشچِ داهٌِ تغییاشات جبرثاِ ٍ گشادیابى    92دسجِ ثِ  62سا ثجیٌیذ(. س ح ثب افضایص صاٍیِ ضیت گسل اص 

ضَد ٍلی داهٌِ تغییشات هثجت ٍ هٌفی دس تغییاشات جبرثاِ ٍ گشادیابى جبرثاِ ثشاثاش ضاذُ ٍ       تش هیًسجت ثِ لجل کَچک

 .( سا ثجیٌیذ(6)ضکل ) الگَّبی ایي تغییشات ثِ صَست هکبًی ضکل هتمبسًی ثِ خَد گشفتِ است

 

 درجٍ 33فسایص زايیٍ ضیب بٍ : تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال برای یک گسل تراستی با ا5ضکل 
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 درجٍ 93آتًيش برای گسل تراستی با افسایص زايیٍ ضیب بٍ : تغییرات گرادیان جاذبٍ در ياحد میلی6ضکل 

دّاین.  دسجاِ افاضایص های    92دسجِ ٍ س ح ثاِ   62دسجِ ثِ  32حبل ثشای یک گسل تشاستی، صاٍیِ ضیت گسل سا اص 

( ًیاض لاذس هغلاك    4دّاذ. جاذٍل )  جبرثِ سا ثب افضایص صاٍیِ ضیت گسل ًطبى هی( حذالل ٍ حذاکثش تغییشات 3جذٍل )

دس حبلت گسل تشاستی ثاب افاضایص   دّذ. ّبی گشادیبى جبرثِ ثب افضایص صاٍیِ ضیت گسل ًطبى هیتغییشات سا ثشای هَلفِ

ذُ صیشا ثب افضایص صاٍیِ ّبی هثجت ثیطتشی دس تغییشات جبرثِ پیذا ضسیگٌبلدسجِ  62دسجِ ثِ  32صاٍیِ ضیت گسل اص 

ّبی گشادیبى جبرثِ هَلؼیات هکابًی   ، ّوچٌیي ثؼضی اص هَلفِضَدتشی سٍی سغح پیذا هیضیت تغییشات استفبػی ػوذُ

ضاَد  ّب ًسجت ثاِ حبلات لجال ػاَض ًوای     کِ همبدیش آىگزاسًذ ثب ایيحبضیِ گسل سا خیلی ثْتش ثِ هؼشض ًوبیص هی

ّابی هثجات   دسجِ سًٍذ تغییاشات سایگٌبل   92دسجِ ثِ  62ایص صاٍیِ ضیت گسل اص ( سا ثجیٌیذ(. س ح ثب افض7)ضکل )

هبًاذ، ّوچٌایي الگاَی تغییاشات     جبرثِ حفظ ضذُ ٍلی ّوچٌبى تغییشات گشادیبى جبرثِ ًسجت ثِ حبلت لجل ثبثت های 

 .( سا ثجیٌیذ(8جبرثِ ٍ گشادیبى جبرثِ ًیض ثِ صَست هکبًی ضکل هتمبسًی ثِ خَد گشفتِ است )ضکل )

 : حداقل ي حداکثر تغییرات جاذبٍ محاسبٍ ضدٌ با افسایص زايیٍ ضیب3جديل 

 زايیٍ ضیب حداکثر تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال حداقل تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال

2.5- 2.3 32 

2- 2.5 62 

1- 1 92 

 زايیٍ ضیب: قدرمطلق تغییرات برای گرادیان جاذبٍ محاسبٍ ضدٌ با افسایص 4جديل 

12T
 13T

 23T
 22T

 33T
 

 زايیٍ ضیب

2.12 2.32 2.32 2.32 2.4 32 

2.12 2.22 2.32 2.32 2.4 62 

2.12 2.12 2.32 2.32 2.4 92 

 



 

8 

 آوالیس حساسیت مدل تحلیلی اکًبً بٍ پارامترَای گسل

 ي َمکاران فرزام فتح اهلل زادٌ

 

 درجٍ 63آتًيش برای گسل تراستی با افسایص زايیٍ ضیب بٍ تغییرات گرادیان جاذبٍ در ياحد میلی: 7ضکل 

 

 درجٍ 93: تغییرات جاذبٍ در ياحد میکريگال برای یک گسل تراستی با افسایص زايیٍ ضیب بٍ 8ضکل 

استی ًسجت ثِ گسال اهتاذادلغض   عَس گشادیبى جبرثِ ثشای گسل تشثب تَجِ ثِ اضکبل فَق، هیضاى تغییشات جبرثِ ٍ ّویي

ثیطتش است. ایي ًتیجِ ثب تغییش صاٍیِ ضیت گسل ًیض تغییشی ًکشد. ّوچٌیي دس گسل تشاستی ثیطتشیي تغییشات جبرثِ 

تَاًاذ  هشثَط ثِ گسل ثب صاٍیِ ضیت کوتش است لزا دس حبلتی کِ گسل تشاستی ثَدُ ٍ صاٍیِ ضیت آى کَچک ثبضاذ های  

 33Tّابی تغییاشات گشادیابى جبرثاِ، هؤلفاِ      یذ کشدُ ٍ ثحشاًی ثبضذ. ّوچٌیي دس ثیي هَلفِتغییشات جبرثِ ثیطتشی تَل

 ثبضذ.داسای ثیطتشیي تغییشات گشادیبى جبرثِ هی

 گیری ي پیطىُاداتوتیجٍ -4

ًاین فضابی االساتیک    ، اص سٍش تَاثغ گشیي ثشای گسلص هاذفَى دس  1992دس ایي تحمیك، ثِ کوک هذل تحلیلی اکَثَ 

استفبدُ ضذ ٍ تَاثغ تحلیلی ثستِ هَسد استفبدُ ثشای هذل سابصی تغییاشات ّان لاشصُ جبرثاِ ٍ گشادیابى جبرثاِ دس اثاش         

ًبثشجبیی صفحِ ای هؼشفی ضذ. ّوچٌیي تغییشات جبرثِ ٍ گشادیبى جبرثِ ًبضای اص گسال سٍی ایاي صافحِ هساتغیلی      

ذل تحلیلی ثِ پبساهتشّابی گسال پشداختاِ ضاذ ٍ دیاذین کاِ چگًَاِ        ضکل ثذست آهذ. ّوچٌیي ثِ آًبلیض حسبسیت ه

-ّاب تغییاش های   تغییشات جبرثِ ٍ گشادیبى جبرثِ ثِ تغییش پبساهتشّبی گسل ٍ تغییش ًَع گسل حسبس ثَدُ ٍ ثب تغییش آى

 تَاى ثِ ًتبیج ٍ پیطٌْبدّبی صیش حبصل اص ایي تحمیك پشداخت:ثِ عَس کلی هیکٌٌذ. 

 عَس گشادیبى جبرثِ ثشای گسل تشاستی ًسجت ثِ گسل اهتذادلغض ثیطتش است.جبرثِ ٍ ّویيهیضاى تغییشات  -1
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 دس گسل تشاستی ثیطتشیي تغییشات جبرثِ هشثَط ثِ گسل ثب صاٍیِ ضیت کوتش است. -2

 ثبضذ.داسای ثیطتشیي تغییشات گشادیبى جبرثِ هی 33Tّبی تغییشات گشادیبى جبرثِ، هؤلفِ دس ثیي هَلفِ -3

فضبی االستیک فشض ضذُ ٍ کشٍیت ٍ ًبّوگٌی ضؼبػی آى دسًظاش  صهیي ثِ صَست ًین 1992دس هذل تحلیلی اکَثَ  -4

 ضَد.گشفتِ ًطذُ است لزا اػوبل ایي هَاسد دس کبسّبی آتی تَصیِ هی
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