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פרק :1

מטרת המחקר

המחקר המוצע יתמקד בשני אזורים בשולי לוח ערב (1) :אזור ים-המלח ,ישראל (2) .אזור אירן .עבור כל אזור
מוגדרות מטרות ושאלות מחקר נפרדות ,והתשובות להן יתרמו להבנת תהליכים טקטונו-פיזיים וגיאודינמיים
באזור המחקר.

 1.1אזור ים  -המלח
מפלס ים-המלח יורד בקצב של כ 1 -מ'\שנה בשנים האחרונות .המטרה העיקרית באזור ים המלח היא לבחון,
בעזרת אינטרפרומטריה של רדאר מלוויינים ,את תגובת הליתוספרה לירידת מפלס מי ים-המלח .שינויי
העומס עקב ירידת מפלס המים עשוי לגרום לשינוי מאמצים מקומיים לאורך העתקים ראשיים ומשניים ועל
כן יש לו חשיבות לגבי הערכת הסיכונים הסייסמיים באזור .אחד האתגרים העיקריים במחקר המוצע הוא
להבחין בין תזוזות בעלות השתרעות מקומית ותזוזות בעלות השתרעות אזורית רחבה ,הנגרמות עקב הירידה
המתמשכת במפלס פני הים בעשורים האחרונים .שני מנגנונים עשויים לתרום לתגובת הליתוספירה ,תגובה
אלסטית מידית ותגובה איזוסטטית תלוית זמן .ההשתרעות המרחבית והזמן האופייני של התגובה
האיזוסטטית תלויים הן בתכונות האלסטיות של הליתוספירה )מודולוס הגזירה ועובי אלסטי אפקטיבי( והן
בצמיגות המעטפת .לפיכך ,זיהוי תגובה איזוסטטית והבחנה בין המרכיב האלסטי והמרכיב האיזוסטטי
יאפשרו כימות של פרמטרים אלו .אתגר נוסף הוא להבחין בין תזוזות פני-שטח בעלות השתרעות מוגבלת,
הנגרמות כתוצאה מתגובה פורו-אלסטית באזור המגע בין ים ליבשה ,כתוצאה מגלישות קרקע ,היווצרות
בולענים ,עליית גופי מלח ותנועות )סייסמיות וא-סייסמיות( על גבי מישורי העתקים .מטרות המחקר הן:
 .1זיהוי כימות והדמיה ספרתית של תנועות פני-השטח.
 .2זיהוי ומיפוי של תנועות אנכיות הקשורות לירידת מפלס פני-הים
 .3הדמיה ספרתית של תגובת הליתוספירה לירידת מפלס פני-הים )בשיתוף עם חוקרים מ ,E.N.S -פריס,
צרפת(
 .4אפיון התכונות הריאולוגיות של הליתוספירה באזור ים-המלח.

 1.2אזור אירן
מיקומה הטקטוני של אירן ,באזור ההתכנסות בין הלוח הערבי מדרום ולוח אירו-אסיה מצפון ,הופך אותה
לאחד האזורים הסייסמיים הפעילים ביותר .רק בעשור הנוכחי התרחשו באירן  8רעידות אדמה בעלות
מגניטודה  .Mw ≥ 6ההרסנית שבהן היא רעידת האדמה שהתרחשה בסמוך לעיר  Bamבתאריך Mw ) 26/12/2003

 (= 6.5שגרמה לכ 25,000 -הרוגים 50,000 ,פצועים וכ 100,000 -חסרי בית .המטרה העיקרית באזור אירן היא
לבחון ,בעזרת אינטרפרומטריה של רדאר מלוויינים ,את התפתחות המעוות לפני ואחרי רעידות אדמה גדולות,
במשך זמן ההתרחשות של נחילי רעידות אדמה בינוניות ,ולבדוק את העברת המאמצים ) (Stress Transferבין
רעידות אדמה והשפעתן על תנועה )סייסמית וא-סייסמית( לאורך העתקים .עבודות קודמות ,שחקרו רעידות
אדמה בעזרת אינטרפרומטריה ,מוגבלות לרעידות אדמה בעלות מגניטודה  6ומעלה ,אולם ישנה חשיבות רבה
גם לרעידות אדמה קטנות בהעברת מאמצים .בנוסף ,עד כה לא נעשה ניסיון מקיף לזהות תנועות א-סייסמיות
1

באזור אירן באמצעות אינטרפרומטריה של רדאר ,ולכן היעילות הסייסמית של ההעתקים השונים אינה ברורה
די הצורך .מטרות המחקר הן:
 .1זיהוי תנועות פני-שטח עקב רעידות אדמה בינוניות-קטנות.
 .2הדמיה ספרתית של תנועות פני-השטח על ידי פתרון בעיה הפוכה תוך התאמה לנתונים סיסמולוגיים
של הרעידות ומדידות אינטרפרומטריה של רדאר וחישוב שינויי מאמץ על פי ההדמיה הספרתית.
 .3זיהוי כימות והדמיה ספרתית של תנועות א-סייסמיות וכימות היעילות הסייסמית של העתקים
שונים.
 .4במסגרת המחקר ,ייעשה ניסיון לבחון את גבול יכולת הזיהוי של שיטת האינטרפרומטריה של הרדאר
מבחינת העומק והמגניטודה של רעידות אדמה.

פרק :2

רקע מדעי ועבודות קודמות

 2.1ים  -המלח
 2.1.1רקע גיאולוגי
ים-המלח ממוקם לאורך בקע ים-המלח .זהו האזור היבשתי הנמוך ביותר על פני כדוה"א .אורכו של ים-המלח
כ 90 -ק"מ ,רוחבו כ 18 -ק"מ ,ומימיו במשקל סגולי של  1.236ג'\ס"מ .(Anati, 1997) 3ים-המלח נחלק כיום לשני
אגנים ) :(Neev & Emery, 1967; Neev & Hall, 1979; Hall, 1993,1996האגן הצפוני ,שאורכו כ 45 -ק"מ ובסיסו
בעומק  700-730מ' מתחת לפני הים ,מכוסה ברובו ע"י מים ,והאגן הדרומי ,שאורכו כ 45 -ק"מ ,בסיסו בעומק
של  350-400מ' מתחת לפני הים ורובו משמש לברכות האידוי של מפעלי ים-המלח ,השואבים מים מן האגן
הצפוני .אגן ים-המלח מכיל מילוי סדימנטרי מגיל ניאוגן עד קוואטר בעובי מקסימאלי של  10ק"מ ,על פי מידע
מפני השטח ומתת-הקרקע ) Neev & Emery, 1967; Zak, 1967; Bender, 1974; Neev & Hall, 1979; Kashai & Croker,
1987; Frieslander & Ben-Avraham, 1989; Ten-Brink & Ben-Avraham, 1989; Rotstein et al., 1991; Bartov et al.,

 .(1993אורך האגן כ 150 -ק"מ של מילוי סדימנטרי ורוחבו  17-15ק"מ במרכזו ופחות מחצי מזה בשוליו .האזור
הנמוך ביותר מבחינה סטרוקטוראלית של בסיס האגן ,מודגש ע"י אנומליית בוגה חדה המגיעה ל 100 -מיליגל
ביחס לשולי האגן ) .(Ten-Brink et al., 1993השקע הגרבימטרי מסתיים בתלילות כ 10 -ק"מ מצפון לים המלח,
בעוד שבדרום הוא מסתיים במתינות עם מילוי סדימנטרי עבה יחסית של יותר מ 2 -ק"מ ).(Bartov et al., 1993
המילוי הסדימנטרי באגן ,מאז המיוקן ,מחולק לשלוש סדרות עיקריות ) :(Zak & Freund, 1981סלעים קלסטיים
ואגמיים מתצורת חצבה )מיוקן(; מלח ומעט סלעים קלסטיים מתצורת סדום )מיוקן עליון – פליאוקן( ,בעיקר
בחלק הדרומי של האגן ,עם דיאפירים של מלח במקומות שונים; וסלעים קלסטיים גסים עד דקים המכילים
גם חוואר ,קרטון ואוופוריטים – מתצורת עמורה ותצורת הלשון .סדרה זו מפותחת בשני שליש הצפוניים של
האגן .כיום ,קצב שקיעת הסדימנטים )בעיקר הליט( באגן הצפוני מגיעה ל  0.1מ'\שנה ).(Lensky et. al., 2005
אגן ים המלח מתואר כגראבן מעוין ) Rhomb-Shaped Graben -למשל  .(Quennell, 1958; Garfunkel, 1981תאור זה
של האגן משמש להסבר היווצרות אגן השתפלות לאורך מערכת העתקים בעלי תנועה אופקית .הוצעו מנגנונים
שונים לאופן היווצרות האגן )למשלAydin & Nur, 1982; Ten Brink & Ben Avraham, 1989; Garfunkel and Ben :
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 ,(Avraham, 1996; Lazar et al., 2006כאשר גבולות הגרבן )ההעתקים בעלי התנועה האופקית( הם העתק יריחו
בצפון מערב והעתק הערבה בדרום מזרח )למשל .(Quenell, 1958; Neev & Hall, 1979 :העדרו של העתק נורמאלי
רוחבי בגבולו הצפוני של האגן ,הביא להצעה של מודל מערכת העתקים מדורגים בעלי שורש משותף ) & Kashai

 .(Croker, 1987על פי  ,2006) Shamirוהמקורות הנזכרים שם( ,קיימות מספר אי-התאמות בין מודלים אלו
לממצאים גיאולוגיים וגיאופיסיים :אין עדויות לשני העתקים רציפים משני צידי האגן; אזור ההשתפלות
מתמשך גם מחוץ לגבולות אגן ים-המלח עצמו; אורכו של אגן ים-המלח גדול יותר מכמות ההסטה לאורך
הטרנספורם; העדר של העתקים רוחביים בכיוון צפון מערב – דרום מזרח; אי-סימטריות של האגן; על סמך
אי התאמות אלו טוען  ,(2006) Shamirשאגן ים-המלח אינו תואם את המודל הקלאסי של גראבן מעויןShamir .

) (2006מציע ,על בסיס חתכים סייסמיים ומיקום מחדש של רעידות אדמה ,מודל של "מדף ספרים"  -בלוקים
מסובבים ,המופרדים ע"י מערכות העתקים אורתוגונליות בכיוון צפון-מזרח וצפון מערב ,וכך התנועה
השמאלית על גבי הגבול המזרחי של אגן ים-המלח מתבטאת בסיבוב של הבלוקים ושבירה נורמאלית עם
רכיבים ימניים ושמאליים ,בגבול המערבי ובתוך האגן.
לאחרונה הציעו  (2006) Ben-Avraham & Schubertכי האגן הדרומי נוצר בשלבים הראשונים של היווצרות אגן
ים-המלח והוא למעשה  – Drop-Downגוש מורד המוגבל בארבעת צדדיו בהעתקים נורמליים .העתקים אלו הם
העתק בוקק מצפון ,אמציהו מדרום ,סדום ממערב וגור-צפי )הנמצא ממערב להעתק הערבה ואינו מגיע לפני
השטח( ממזרח .הסבר זה מסתמך על פענוח מחודש של העתק אמציהו ,ומגדירו כהעתק נורמאלי המגיע אל
התשתית ) (Ginzburg et al., 2006ולא כהעתק ליסטרי בגג הטרצייר )למשלArbnez, 1984; Kashai & Croker, :

 ,(1987כפי שנטען בעבר .לגוש מורד זה חתך סדימנטרי ,מגיל פרה-קרטיקוני ועד היום ,של כ 14 -ק"מ
) .(Ginzburg & Ben-Avraham, 1997והוא נוצר במיוקן ,כתוצאה ממפגש בין שני העתקים מקבילים ש"התקדמו"
זה כנגד זה מצפון )סדום( ומדרום )גור-צפי(.
האגן עצמו הוא אגן א-סימטרי בעל מישור העתק תלול  -חד וברור באגפו המזרחי  -והשתפלות הדרגתית כלפי
מזרח ,בגבולו המערבי .שוליו המזרחיים מורמים סטרטיגרפית בכ 1000 -מ' ביחס לשוליו המערביים
) .(Wdowinski & Zilberman, 1997באזור זה מתוארות שתי מערכות העתקים נורמליים שכיוונן צפון-מזרח
וצפון-מערב ) ,(Neev and Hall, 1979; Frieslander and Ben-Avraham, 1989; Ten Brink et al., 1993, 1999המיוצגות
גם על ידי מערכות סידוק ,ליניאמנטים גיאומורפולוגים ואזורי היווצרות בולענים ) Shamir, 2006והמקורות
המצויינים שם( .לאורכן נמדדו גם רכיבי תנועה אופקית ימנית או שמאלית ).(Sagy et al., 2003

 2.1.2מבנה האגן בתת-הקרקע והתכונות המכאניות של הליתוספרה
תוצאות סקרים גרבימטריים שנערכו מצפון לאגן ים המלח ,בין הבקע לים התיכון ,מראות כי הקרום שעוביו
כ 30 -ק"מ תחת הבקע ,מידקק כלפי מערב ) .(Hofstetter et al, 2000 ;Ten-Brink et al., 1990תוצאות סקר אחד,
ממזרח לבקע ,מצביעות על "קפיצה" של המוהו והתעבות הקרום ) ,(Ten-Brink et al., 1990בעוד שתוצאות סקר
אחר מראות דווקא על הידקקות מקומית של הקרום בצידו המזרחי של הבקע ) .(Hofstetter et al, 2000תוצאות
סקר סייסמי שנערך מדרום לאגן ים-המלח ,מצביעות על טופוגרפיה א-סימטרית של המוהו תחת הבקע
) .(DESERT Group, 2004תוצאות סקר רפרקציה החוצה את האגן בדרומו מראות כי גם אם קיימת "קפיצה"
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במוהו בין שני צידי האגן ,היא אינה עולה על  2.5-2ק"מ ) .(Ten-Brink et al., 2006קיימים מודלים שונים של
מהירויות סייסמיות וצפיפויות עבור אזור ים-המלח )למשלTen-Brink et al., 2006; Alderson et al., 2003; Al- :

; Zoubi & Ten-Brink, 2001והמקורות הנזכרים שם( ,המבוססים על נתוני קידוחים ,חתכי רפרקציה סייסמית
ומודלים גרבימטריים )ראה דוגמה באיור  .(1גם אם ממצאי הסקרים הגרבימטריים והסייסמיים מראים
פרופיל שונה של המוהו ,עקב שימוש במודל צפיפויות או מהירויות שונה ,הם מצביעים על אי-רציפות בין שני
צידי האגן ,ככל הנראה עקב ההסטה האופקית לאורך הבקע ,וכי אי הרציפות נמשכת לתוך הקרום התחתון
) (Ten-Brink et al., 2006ואף למעטפת ) .(DESERT Group, 2004יחד עם זאת ,נראה כי התזוזות הקשורות
להתרוממות אגפי האגן מוגבלת לעומק של  15-10ק"מ בקרום העליון ).(Ten-Brink et al., 1993,2006

איור  – 1סטרטיגרפיה מוכללת ,מהירויות סייסמיות וצפיפות של אגן ים-המלח )מתוך (Al-Zoubi & Ten-Brink, 2001
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שפיעת החום של אגן ים המלח היא  (Ben-Avraham, 1997; Ben-Avraham et. al., 1978) 38 mW/m2ו42 mW/m2 -

מערבית לו ) .(Eckstein & Simmons, 1978על בסיס אנליזה של רעידות אדמה ומציאת אזור סייסמוגני בעומק של
עד  20-32ק"מ ,ותוך התחשבות בשפיעת החום ,הציעו  (2003) Aldersons et al.כי ערכים נמוכים אלו עשויים
להצביע על קרום תחתון קר ופריך .מאידך ,חתך רפרקציה סייסמית מראה כי אין עדויות להעתקים פעילים
המגיעים בעומק עד המוהו ) .(Ten-Brink et al, 2006ממצא זה נתמך על ידי אנליזה ומיקום מחדש של רעידות
אדמה המצביעה על אזור סייסמוגני רדוד יותר בעומק של  16-12ק"מ ) .(Shamir, 2006מודל המתאר שכבה
בעלת מהירות נמוכה במרכז הקרום ,מאפשר להסביר את העדר הפעילות הסייסמית בקרום התחתון,
בהתחשב בשפיעת החום הנמוכה וקצב השתפלות האגן ) .(Ten-Brink et al, 2006על פי מודל זה ,בעומק הרדוד מ-
 18ק"מ ,הקרום העליון מופרד מהקרום התחתון על ידי שכבה בעובי כ 1 -ק"מ ,בעלת צמיגות של .2X1020 Pa*s
בחלקו הדרומי של האגן מוצע מודל של התארכות האגן לכיוון דרום עם הזמן תוך הידקקות הקרום ע"י זרימה
של הקרום התחתון ) .(Al-Zoubi & Ten-Brink, 2002הערכת הצמיגות של הקרום התחתון נעה בין  3.3X1020ל-
.(Ten-Brink, 2002) Pa*s 4X1021
פיצוי איזוסטטי נקרא איזוסטזיה מקומית ) (Airyאם האיזון בין עמודות הסלע נעשה ישירות מתחת לעומס
הטופוגרפי או אזורית ) (Vening Meineszאם הקשיחות הכפיפתית ) (Flexural Rigidityשל הקרום גבוהה דיה
לפזר את הפיצוי האיזוסטטי על פני שטח נרחב ) .(Watts, 2001מספר מחקרים הראו כי ככל הנראה לא מתקיים
איזון איזוסטטי מקומי באזור הבקע )למשלTen-Brink et al., 1993, 1990 ; Segev et al., 2006; Al-Zoubi & Ben-:

; ,(Avraham, 2002אך ייתכן כי קיים איזון איזוסטטי אזורי (2006) Segev et al. .מצאו כי לא ניתן להסביר את
האנומליות הגרבימטריות באזור בקע ים-המלח על ידי מודל איזוסטטי רגיונלי שנבנה עבור אזור דרום מזרח
הים התיכון ,ולפיכך הציעו כי חוסר האיזון האיזוסטטי מקורו ברכיב דינמי ,שכפי הנראה נובע מפעילות
טקטונית לאורך בקע ים-המלח .הקשיחות הכפיפתית של הליתוספירה תחת אגן ים המלח הוערכה ב1016 Nm -

והעובי האלסטי ב 30 -ק"מ .הקשיחות הכפיפתית של שולי האגן הוערכה ב .1023 Nm -הבדלים אלו נובעים
מהימצאות העתקים רבים בתוך האגן ,הגורמים להחלשתו (1990) Ten-Brink et al. .(Segev et al., 2006) .מציעים
מספר מודלים של איזוסטזיה אזורית הכוללים כפיפה של כל הלוח כיחידה אחת ,או לוח שבור אך לאור
הנתונים אינם יכולים לקבוע מודל מועדף .הערכות העובי האלסטי נעות בין כ 15 -ק"מ ) & Wdowinski

 (Zilberman, 1996לכ 7 -ק"מ עבור לוח רציף ו 10 -ק"מ עבור לוח שבור ) ,(Ten-Brink et al., 2006ותחת ים המלח
עצמו מוערך העובי האלסטי בכ 5 -ק"מ ).(Gotze et al., 2007

 2.1.3תנועות טקטוניות ואחרות לאורך בקע ים-המלח
בקע ים-המלח מהווה את הגבול בין לוח ערב במזרח ולוח אפריקה במערב .מאז המיוקן התרחשה לאורכו
תנועה שמאלית בשיעור של כ 105 -ק"מ ) .(Quennell, 1958 ; Freund, 1965 ; Wilson, 1965התנועה לוותה
בהתרוממות של שולי הלוחות בכ  2-1ק"מ )היא עולה לכ 5-3 -ק"מ ככל שמדרימים לכיוון הים האדום( .כיום,
רוב המבנים הגיאולוגיים הבולטים נוצרו ככל הנראה במהלך הפליו-פליסטוקן ובמהלך התנועה של 40
הקילומטרים האחרונים של ההסטה ) .(Garfunkel, 1981הערכות קצב התנועה האנכי באגן ים-המלח נעות בין
כ 0.85 -מ"מ\שנה ) (Gardosh et. al., 1990לכ 1-2 -מ"מ\שנה ) (Garfunkel et al., 1981; Zak & Freund, 1981בהולוקן,
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וכ 0.7 -מ"מ\שנה ב 30 -אלף השנים האחרונות ) .(Bartov & Sagy, 2004הערכות קצב התנועה האופקית
השמאלית )טבלה  (1נעות בין  0.7ו 20-מ"מ\שנה.
טבלה  – 1הערכות קצבי תנועה אופקית לאורך טרנספורם ים-המלח

Freund et. al., 1968
Garfunkel et. al., 1981
Garfunkel et. al., 1981
Ben-Menahem, 1981
Reches et. al., 1987
Steinitz & Bartov, 1986
Bartov & Sagy, 2004
Klinger et. al., 2000

קצב תנועה
אופקית )מ"מ\שנה(
10
7-10
1.5-3.5
2.2
9
20
3.5
) 2-6העדפה ל(4 -

מקור

Heimann, 1990
Ostrovsky, 2005
Pe’eri et. al., 2002
Wdowinski et. al., 2004
McClusky et. al., 2003
Joffe & Garfunkel, 1987
Marco et. al., 2005
Niemi et. al., 2001
Ginat et. al., 1998

5.4-6.1
4.5±0.8
2.6±1.1
3.3-3.7±0.4
) 5.6-7.5±1מדרום לצפון(
)6 (0.283/ma
4±1
4.7±1.3
3-7

מתבסס על
גיאולוגיה מאז הפליסטוקן המאוחר
גיאולוגיה  10000שנים אחרונות
סייסמיקה  1000-1500שנים אחרונות
סייסמיקה  4500שנים אחרונות
גיאולוגיה  10000שנים אחרונות
גיאולוגיה בפליו-פליסטוקן
 30000שנים אחרונות
הסטה של מניפות סחף פלייסטוקניות
בערבה הצפונית
גיאולוגיה ,פליו-פלייסטוקן
) GPSרשת 2001/2 ,1996/7 (1G
GPS 1996-1999
GPS 1996-2001
 GPSוקינמטיקה של לוחות
קינמטיקה של לוחות פליו-פליסטוקנית
הסטת ערוצים ,הולוקן
גיאולוגיה 15000 ,שנים
הסטת ערוצים בערבה ,פליו-פליסטוקן

תזוזות פני השטח ,באזור ים המלח ,עשויות לנבוע ממספר גורמים .התזוזה היחסית העכשווית הממוצעת בין
שני צדי בקע ים המלח מוערכת באמצעות מדידות  GPSלכ 4-מ"מ בשנה ); Pe’eri et. al., 2002 ; Ostrovsky, 2005
 .(McClusky et. al., 2003; Wdowinski et. al., 2004מספר דיאפירים של מלח פעילים באזור חצי-האי הלשון ,בהר-
סדום ובאזור יריחו ) .(Peeri et al., 2004; Shamir et al., 2005; Weinberger et al., 2006a, 2006bבשולי האגן ממופים
העתקים החשודים כפעילים ,שכיוונם הכללי צפון-דרום ) ,(Bartov et al., 2002כמו כן ,הפעילות הסייסמית
מצביעה על העתקים פעילים המתפצלים בתוך האגן בכיוון צפ'-מע' ובכיוון צפ'-מז' )למשל .(Shamir, 2006
תיתכן גם זחילה לאורך העתקים שאינה מייצרת אות סייסמי כמו שנצפה בערבה )למשל  .(Finzi, 2004מפלס מי
ים-המלח יורד מאז נמדד לראשונה בתחילת המאה ה 20-ע"י הקרן לחקר פלשתינה ).(Masterman, 1913) (PEF
בשנות ה  30 -של המאה הקודמת נמדד מפלס של  389.55מ' מתחת פני הים ומאז שנות ה –  60הואץ קצב
הירידה במפלס עקב שימוש גובר במקורות הירדן בצפון .בשנים האחרונות קצב ירידת המפלס הוא כ1 -
מ'\שנה ובתחילת שנת  2008הגיע המפלס לכ 420 -מ' מתחת לפני הים )איור  .(2ירידת מפלס מי ים-המלח
מאיצה היווצרות בולענים ותגובות פורואלסטיות מקומיות בשולי ים-המלח )למשלBaer et al., 2002 ; Abelson :

 .(et al., 2003במסגרת המחקר הנוכחי תיבדק האפשרות שפני השטח מגיבים לירידת המפלס באופן אלסטי
ובאופן איזוסטטי ).(Cavalie et al., 2007
על מנת לאפשר מדידה של תגובה זו ,בעזרת ) InSARראה בפרק שיטות( ,עלינו לבודד אותה מכלל התזוזות
האחרות שהוזכרו לעיל ולהתחשב בגורמים פיסיקליים כמו מבנה האגן בעומק ,צפיפות הסלעים בתת-הקרקע
והתכונות האלסטיות שלהם ,צמיגות המעטפת ,העובי האלסטי האפקטיבי וקשיחות הכיפוף )(Flexural Rigidity
שלו ,היסטוריית שינויי מפלס מי-הים ,קצב שקיעת הסדימנטים וכן היסטוריית התנועות הטקטוניות .זיהוי
התגובות או אי זיהוין והתאמת הדמיה ספרתית לנתונים תאפשר הצבת אילוצים לתכונות האלסטיות של
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הקרום וצמיגות המעטפת .מדידות תגובת הקרום והמעטפת לשינויי מפלס אגמיים בעזרת אינטרפרומטריה
הודגמו באזור אגם  Meadבנוואדה ,ארה"ב ) .(Cavalie et al., 2007מחקר זה הראה כי ניתן למדוד ,על פני תקופה
של כ 6 -שנים ,שקיעה אזורית קטנה ,בסדר גודל של  1.5ס"מ על פני מרחק של  50ק"מ מהאגם )גרדיאנט של
 (10-7X3עקב עליית מפלס של  11מ' .השוואה בין סדרת הזמן של תזוזות פני השטח בעקבות שינויי מפלס האגם
ומודלים ,מראה כי תגובת הליתוספירה אינה אלסטית בלבד כי אם וויסקו-אלסטית .צמיגות המעטפת נמצאה
 1018 Pa*sועובי השכבה האלסטית חושבה בין  22ל 42 -ק"מ.
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שנה
איור  - 2שינויי מפלס ים המלח בין השנים  1930ו) 2000 -נתוני המכון הגיאולוגי(

 2.2אירן
 2.2.1טקטוניקה
אירן נמצאת באזור המפגש בין לוח ערב ללוח אירו-אסיה )) (McKenzie, 1972; Jackson & McKenzie, 1984איור (3
שהוא אחד האזורים הפעילים ביותר מבחינה סייסמית בעולם .על פי מחקר  GPSשנערך בשנים האחרונות ,לוח
ערב נע בקצב של כ 22 -מ"מ\שנה לכיוון לוח אירו-אסיה ) ,(Vernant et al., 2004כ 8 -מ"מ\שנה פחות מהערכות
קודמות ,המבוססות על מודלים קינמטיים ) .(DeMets et al., 1990,1994תנועה זו גורמת להתקצרות שמתרחשת
בעיקר לאורך שתי רצועות קימוט באזור אירן :רכס הרי ה  Zagrosבדרום ,ורכסי ה  Alborzוה Kopeh Dag

בצפון .קצב ההתקצרות בחלק המזרחי של רכס ה  Zagrosכ 7 -מ"מ\שנה ,והוא פוחת לכיוון צפון מערב והופך
7

לתנועה ימנית של כ 3 -מ”מ\שנה .בצפון אירן ,קצבי ההתקצרות נעים בין כ 8 -מ"מ\שנה באזור רכס ה Alborz

וכ 6.5 -מ"מ\שנה באזור רכס  .Kopeh Dagמרכז אירן הממוקם בין שתי רצועות אלו ,נע צפונה ביחס
לאפגניסטן ,המחוברת ללוח האירו-אסייתי .תנועה זו מתרחשת בעיקר בתנועה ימנית לאורך שני אזורי גזירה,
 Nayband-Gowkו ,Sistan -בקצב המוערך בכ 16-12 -מ"מ\שנה ).(Vernant et al., 2004

איור  – 3מפת מיקום עבור אזור אירן ופיזור העתקים ורעידות אדמה ) .(Mw >5מתוך.(2006) Allen et al. ,

הקמטים החשופים באזור  Zagrosנוצרו ככל הנראה ,מעל העתקים הפוכים ) (thrustsבעומק ),(Berberian, 1995
כפי שמשקף הפיזור המרחבי של מוקדי הרעידות באזור ) .(Maggi et al., 2000; Talebian & Jackson, 2004מרבית
פתרונות המוקדים מצביעים על מישורים בעלי שיפוע גבוה יחסית ) ,(>30oבעומק של עד  ~20ק"מ .כיוון
ההעתקים ההפוכים והקמטים ,בצפון מזרח רכס ה ,Zagros -הוא צפון מערב – דרום מזרח ,המרמז על
התקצרות בכיוון צפון מזרח -דרום מערב .עם זאת ,קיים גם העתק בעל תנועה אופקית ימנית Main Recent -

 ,(MRF) faultשכיוונו צפון מערב – דרום מזרח ,הגובל את צדו הצפון מזרחי של הרכס ,ומצביע על הפרדה
מרחבית של ההתקצרות לאזורים בעלי רכיבי  Dip-Slipואזורים בעלי רכיבי  .(Allan et al., 2006) Strike-Slipקצב
התנועה המוערך לאורך ה MRF -הוא כ 3±2 -מ"מ\שנה ) .(Vernant et al., 2004בחלק הדרום מזרחי של הרכס,
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ההעתקים ההפוכים והקמטים מקבלים כיוון מזרח-מערב .החלק המרכזי של הרכס נחצה על ידי מספר
העתקים בעלי תנועה ימנית אופקית שכיוונם צפון-דרום ).(Allan et al., 2006
רכס ה Alborz -נחצה על ידי העתקים הפוכים והעתקים אופקיים שמאליים המקבילים לכיוון הרכס.
ההעתקים ההפוכים נוטים לכיוון מרכז הרכס ,הן מצפון והן מדרום לו ) .(Allen et al., 2006קצב התנועה
השמאלית לאורך ההעתקים האופקיים מוערך בכ 4±2 -מ"מ\שנה ).(Vernant et al., 2004
רכס ה ,Kopeh Dagh -כמו רכסי ה Alborz -וה ,Zagros -מראה התפצלות של ההתקצרות לרכיבים של תנועה
הפוכה ותנועה אופקית ) ,(Allen et al., 2006אשר מתבטאות בצידו הצפוני של הרכס בתנועה אופקית ימנית
לאורך העתק  Ashgabatבקצב נמוך מ 1 -מ"מ\שנה ) ,(Vernant et al., 2004ובמרכז הרכס בקטעי העתקים הפוכים
קצרים יותר ).(Lymberis & Manby, 1999
ייתכן כי ההעתקים האופקיים ממזרח ל) Dasht-e-Lut -אזור ה (Sistan -במזרח אירן ,כוללים את מרבית התנועה
שבין מרכז אירן לאפגניסטן ) .(Allan et al., 2006התנועה האופקית הימנית בכיוון צפון-דרום )(Freund, 1970
הופכת ,מצפון לקו רוחב  ,~34oNלתנועה אופקית שמאלית בכיוון מזרח-מערב ומצביעה על רוטציה בכיוון
השעון של האזור שמצפון ל.(Jackson & McKenzie, 1984; Walker & Jackson, 2004; Walker et al., 2004) Sistan -

 2.2.2פעילות סייסמית
ההשתרעות המרחבית של רעידות האדמה בין  1964ל ,Engdahl et al., 1998) 1999 -איור 4א'( מוגבלת ברובה
לאזורי המעוות שנסקרו בסעיף הקודם .מלבד אזורי מרכז אירן ואזור ) Dasht-e-Lutלהלן  ,(Lutמתאפיינת אירן
בפעילות סייסמית רבה ,אולם מאפייני פעילות זו אינם זהים בכל אזור .הצגה של מגניטודות רעידות האדמה
)איור 4ב'( מראה הבדלים בין אזור ה Zagros -לבין אזורים אחרים של פעילות סייסמית .באזור הZagros -

קיימת פעילות רבה ,אך בעלת עוצמה נמוכה לעומת אזור הצפון ,בו מתרחשות רעידות מעטות יותר ,אך חזקות
יותר .השוואה בין קצב-המעוות הסייסמי )קטלוג רעידות גדולות M>6 ,של  1000שנים( לקצב-המעוות
הגיאודטי )מתוך מדידות  ,(GPSמצביעה על כך שבדרום אירן המעוות הוא בעיקר א-סייסמי ) 3%מעוות
סייסמי( ,ואילו בצפון אירן הוא בעיקר סייסמי ) 30-100%מעוות סייסמי( ומתבטא ביותר רעידות אדמה בעלות
מגניטודות גבוהות .במזרח אירן )אזור  (Lutנמצא ערך ביניים של כ 13% -מעוות סייסמי .השוואה דומה על פני
מאה השנים האחרונות מצביעה על תנועה א-סייסמית בעיקר באזור ה 6%) Zagros -מעוות סייסמי( ותנועה
סייסמית בצפון ובמזרח ) ~100%ו 72% -מעוות סייסמי בהתאמה( ) - (Masson et al., 2005ערכים הקרובים לאלו
שהוצעו על-ידי  .(1988) Jackson & McKenzieכיווני המעוות הסייסמי תואמים לכיוון המעוות הגיאודטי ,כפי
שנמדד בעזרת  .(Masson et al., 2005) GPSשילוב הנתונים הסייסמיים )למשל פתרונות מוקד( עם הנתונים
הגיאודטיים ,מספקים אילוצים טובים יותר לגבי כיוון ואופי המעוות ).(Masson et al., 2005; Jackson et al., 2006
מספר מחקרים שעשו שימוש באינטרפרומטריה למדידת התזוזות בזמן רעידות אדמה גדולות )(Mw>6
שהתרחשו בעשור האחרון במזרח אירן ,פורסמו לאחרונה ) Funning et al., 2005; Parsons et al., 2006; Talebian et

; .(al., 2004, 2006; Berberian et al., 2001בהתחשב בכך שחלק מהמאמץ המצטבר בעקבות התכנסות הלוחות של
ערב ואירואסיה משתחרר בתנועה א-סייסמית או ברעידות אדמה הקטנות ממגניטודה  ,6ישנה חשיבות רבה
למדידת תזוזות בין-סייסמיות ,ולמדידת תזוזות בעקבות רעידות אדמה בינוניות ,כדי להבין את היעילות
הסייסמית ולהעריך את הסיכונים הסייסמיים באזור.
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)א(

)ב(

איור  – 4פיזור רעידות אדמה באירן )מתוך (Masson et al., 2005
)א( פיזור רעידות שנקלטו במיכשור )) ;(Engdahl et al., 1998 ,1964-1999ב( מפת סייסמיות המדגישה את הרעידות הגדולות.
באפור כהה,אירועים בין  1909ו 2002 -מתוך  (1995) Jackson et al.וקטלוג (HCMT) Harvard Centroid Moment Tensor
באפור בהיר ,רעידות הסטוריות )לפני  (1909מתוך  .(1982) Ambrasey & Melvilleהכוכב מציין את רעידת האדמה )(Mw 6.5
שהתרחשה ב Bam -בתאריך .26/12/2003

 2.2.3העברת מאמצים )(Stress Transfer
תצפיות מאזורי העתקה ראשיים מראות כי הפיזור בזמן ובמרחב של רעידות אדמה גדולות אינו אקראי ,אלא
תלוי באופן ניכר בפיזור בזמן ובמרחב של רעידות קודמות .דוגמא לכך ניתן לראות בהתקדמות לכיוון מערב
של רעידות אדמה גדולות לאורך ההעתק הצפון אנטולי ) ,(NAFבמהלך המאה ה .(Stein et al., 1997) 20-רעידות
אדמה משפיעות על מאמצי הגזירה ועל המאמצים הנורמאלים בסביבתן .שינויים קטנים אלו )בסדר גודל של 1
 (barמגדילים או מקטינים את הסיכוי להתרחשות של רעידת אדמה שכנה )למשל .(Toda et al., 1998 :תפיסה זו
של העברת מאמצים בין רעידות )למשל (Stein et al., 1992; Stein, 1999 :נחשבת לתפיסת יסוד בסיסמולוגיה
כיום ,והדרך הישירה להערכת השפעה זו היא על ידי חישוב השינוי במאמצי הכשל של קולומב ) ,(ΔCFSהנגרם
לאורך העתק בעקבות רעידת אדמה שכנה ) Stein, 1999והמקורות המצוינים שם(:
)(1

ΔCFS = Δτ − μ ' Δσ

כאשר  Δτהוא השינוי במאמץ הגזירה על גבי מישור הכשל )חיובי בכיוון התנועה לאורך ההעתק( μ’ ,מקדם
החיכוך האפקטיבי ו Δσ -הוא השינוי במאמץ הנורמאלי )חיובי עבור לחיצה( .מתוך תזוזות פני השטח,
)הנמדדות לדוגמה בעזרת  (InSARניתן ,בעזרת המשוואות של  ,(1985,1992) Okadaלחשב את שינויי המאמץ
בעקבות רעידת האדמה )למשל ΔCFS .(Fialko, 2002 :חיובי יעלה את הסיכוי לכשל ואילו  ΔCFSשלילי יקטין את
הסיכוי לכשל או להתפתחות של רעידות אדמה .אזורים בהם  ΔCFSשלילי נקראים גם אזורי צל-מאמץ ) Harris,
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 1998והמקורות המצוינים שם( .עם זאת ,רעידות משנה עשויות לשנות את משטר המאמצים כך שיתפתחו
רעידות אדמה גם באזורי צל-מאמץ ) (Felzer et al., 2002ועל כן ישנה חשיבות למיפוי התזוזות הנגרמות על ידי
רעידות קטנות ובינוניות ונחילי רעידות ולא רק את אלו הנגרמות מרעידות גדולות.

 2.2.4איכון רעידות וסף זיהוי בעזרת אינטרפרומטריה
באזור אירן ,הקטלוגים הטלסייסמיים כגון  (HCMT) Harvard Centroid Moment Tensorעשויים להכיל אי-
וודאויות לגבי מיקום הרעידות העלול להגיע ל 50 -ק"מ ) & Maggi et al., 2000; Ambraseys, 2001; Talebian

 ,(Jackson, 2004מחקר קודם ,בשיטת  ,InSARשנעשה באמצעות הדמאות לווייני  1 ERSו ,2 -וכלל נתונים מדרום
אירן בין השנים  1992ו ,(Lohman & Simons, 2005) 2002 -מצא בכמה מקרים הבדלים של עד  50ק"מ בין קטלוג
 HCMTלבין ממצאי האינטרפרומטריה .דיוקי הקטלוגים במימד העומק נמוכים גם הם ,עד שבמקרים
מסויימים לא ניתן להעריך האם מקור הרעידה בבסיס הקרום או בכיסוי הסדימנטרי )למשל Jackson & Fitch,

.(1981
איתור וזיהוי אירועים סייסמיים בעזרת אינטרפרומטריה של רדאר מלוויינים מוגבל על ידי מספר גורמים )עוד
מידע ראה בפרק שיטות( :בשל אילוצים טכניים ואחרים ,הלוויינים המקיפים את כדור הארץ וקולטים את
נתוני הרדאר אינם מצלמים באופן קבוע ובצורה זהה לאורך מסלולם .על כן ,במקרים רבים אין זוג הדמאות
מתאים ,הכולל אירוע סייסמי בזמן ובמרחב .מיקום ראשוני לא מדויק של האירוע ,בקטלוג רעידות האדמה,
מקשה על איתור תמונת הלוויין המתאימה מרחבית לזיהוי הרעידה ) .(Lohman & Simons, 2005קיימים גורמים
שונים העשויים למסך את האות הנמדד שמקורו ברעידת אדמה :דה-קורלציה עקב קו-בסיס גדול בזמן
ובמרחב ) ,(Rosen et al., 2000רעידות סמוכות בזמן ובמרחב ,תנועות א-סייסמיות ,תזוזות שמקורן במנגנון אחר
כמו עליית מחדרי מלח )למשל (Shirzaei et al., 2008 :או שקיעות קרקע עקב שאיבת מי-תהום ) Hosseini et al.,

 ,(2007וכן הפרעות אטמוספריות.
כאשר ההפרעות שנסקרו להלן אינן קיימות או שניתן להתגבר עליהן ,ישנו סיכוי רב יותר למציאה של אירועים
סייסמיים ולזיהוים .עצמת האירוע ועומקו יקבעו את מידת המעוות על פני השטח )(Wells & Coppersmith, 1994
ומכאן גם את האות שיתקבל על ידי הלוויין .ככל שהאות חזק יותר )מגניטודה גבוהה או עומק רדוד( קל יותר
להפריד בין האות שמקורו באירוע ורעשים שונים )רעשי רקע ,אטמוספירה ,טופוגרפיה וכדו'( .הרעידה בעלת
המגניטודה הקטנה ביותר שזוהתה בעבודתם של  ,(2005) Lohman and Simonsהיתה  Mw = 4.6ועומקה  0.8ק"מ
)חושב על פי מודל( .באותו מחקר זוהו ארבעה אירועים סייסמיים ,המצויינים גם בקטלוג וכן אירוע אחד שלא
נמצא בקטלוג; מתוך  96אירועים בעלי פוטנציאל לזיהוי וכ 110 -אינטרפרוגרמות שנסקרו .הרעידה בעלת
המגניטודה הקטנה ביותר שזוהתה ע"י  (2007) Dawson and Tregoningעבור רעידות אדמה באוסטרליה ,היתה
של  Mw = 4.8בעומק  1.6ק"מ )על פי מודל( .סף הזיהוי תלוי כמובן בעוצמת האות המתקבל בלוויין ובכמות
הרעש (2005) Lohman and Simons .מעריכים ,בהתאם לכמות הרעש הקיים באינטרפרוגרמות במחקרם ,כי עבור
רעידות במגניטודות  Mw 4.5-5.0עומק הזיהוי יהיה  5-15ק"מ בהתאמה.
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פרק :3

שיטות

 3.1אינטרפרומטריה של רדאר InSAR -
השימוש בשיטת האינטרפרומטריה של רדאר ) (InSARמלוויינים ,כאמצעי לזיהוי תזוזות קרקע ,החל בסוף
שנות השמונים של המאה הקודמת ) .(Gabriel et al., 1989מחקרים רבים נעזרו בשיטה זו לחקר תנועות קרום
לאורך העתקים ,רעידות אדמה ,תנועת קרחונים ,גלישות קרקע ,פעילות הרי געש ,שינויי מפלס מי-תהום,
שקיעות קרקע כתוצאה מפעילות אנתרופוגנית )שאיבה ,השקיה ,חפירות תת-קרקעיות( ועוד ) & Massonnet

 Feigl, 1998והמקורות הנזכרים שם( .בארץ נעשה שימוש בשיטה זו לחקירת רעידת האדמה במפרץ אילת
בנובמבר  ,(Baer et al., 1999 ; Baer et al., 2001) 1995זיהוי ומדידת השתפלות והיוצרות בולענים באזור ים המלח
) ,(Baer et al., 2002 ; Abelson et al., 2003הערכת תנועות בין-סייסמיות והשלכותיהן הטקטוניות באזור הדרומי
של בקע ים המלח ) ,(Sarti et al, 2003 ; Finzi, 2004הערכת קצב ההתרוממות של גוף המלח בהר סדום ) Peeri et

 (al., 2004; Weinberger et al., 2006a, 2006bוזיהוי תזוזות לאורך העתק הכרמל ).(Nof, 2006
שיטה זו מחשבת את דגם ההתאבכות הנגרם משינויי הפאזה בין שתי הדמאות רדאר של אזור מסוים שנלקחו
בזמנים שונים .התוצר – אינטרפרוגרמה ,הוא מפת שינוי-מרחק ביחס ללוויין ,בכיוון הסתכלותו.
האינטרפרוגרמה כוללת נתונים שמקורם בתזוזות פני השטח )המידע המבוקש( ,בשינויים אטמוספריים,
בתכונות דיאלקטריות של הקרקע ובטופוגרפיה ) .(Massonnet & Feigl, 1998לפיכך ,יש צורך לבודד את הנתונים
שמקורם בתזוזות פני השטח מיתר המרכיבים .לתיאור השיטה ומגבלותיה ,ניתן לעיין במספר מחקרים
בסיסיים שהתפרסמו בשנים האחרונות )למשלZebker et al., 1994; Price and Sandwell, 1998 ; Massonet and :

; .(Feigl, 1998 ; Bürgmann et al., 2000; Rosen et al., 2000; Hanssen 2001
ניתן להבחין בין תזוזות קרקע שמקורן ברעידות אדמה לבין תזוזות שמקורן שונה על פי המאפיינים הבאים:
) (1אות של רעידת אדמה אינו מראה בהכרח התאמה למבנים טופוגרפיים )למשל ,לעומת הפרעות
אטמוספריות הקשורות בשיכוב אנכי של אדי המים באטמוספרה( (2) .אות הרעידה עשוי לחצות אזורים בעלי
שימושי קרקע שונים ,ולהופיע בצורה המשכית למשל באזורי עיבוד חקלאיים וברכסי הרים הסמוכים זה לזה
)בניגוד לשקיעות קרקע המוגבלות על פי רוב לאזורי עיבוד חקלאיים ,אגני נהרות וכדו'( (3) .כמות התזוזה אינה
תלויה בחלון הזמן וקו-הבסיס (4) .אינטרפרוגרמות ,שטווח הזמן שלהן אינו מכסה את האירוע ,לא יראו
תזוזות.
מדידות האינטרפרומטריה נעשות בכיוון הסתכלות הלוויין ) (LOSואין אפשרות לפרק את המדידות ל3 -
רכיבים .עם זאת ,קיימות שיטות שונות לקבלת ווקטור נוסף בכיוון תנועת הלוויין ) :(Azimuthע"י חישוב כמות
התנועה היחסית של הפיקסלים בכיוון זה ) ,(Azimuth Offsetהמתבססת על החזר אות הרדאר ) Michel et. al.,

 (1999a,bאו ע"י שימוש באות מפוצל ) (Split Beamהמתבסס על דגימות חלקיות של החזר קרן הרדאר ביחס
לכיוון התנועה ) .(Bechor & Zebker, 2006כמו כן ניתן לקבל ווקטור הסתכלות נוסף ע"י בחינה של
אינטרפרוגרמות ממסלולים עולים ויורדים )למשל ,(Joughin et. Al., 1998 :ע"י שימוש במידע אחר ובלתי תלוי,
כגון מדידות ) GPSלמשל ,(Bock & Williams, 1997 :או על ידי השוואה למודל אלסטי ).(massonnet et al., 1993
בעבודה זו יעשה שימוש בהדמאות רדאר מלווייני  ERS-2 , ERS-1ו Envisat -של סוכנות החלל האירופאית
) ,(ESAומלווין  ALOSשל סוכנות החלל היפנית ) .(JAXAלוויינים אלו מקיפים את כדוה"א במסלולים מסונכרני
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שמש ,עולים )מדרום-דרום מזרח לצפון-צפון מערב( ויורדים )מצפון-צפון מזרח לדרום-דרום מערב( ,כאשר
כיוון ההסתכלות של הלוויין נמצא תמיד ימינה מכיוון התקדמותו ובניצב לו בקירוב .אורך גלי הרדאר ~5.6
ס"מ ) (C-Bandעבור לוויני  ESAו ~23 -ס"מ ) (L-Bandעבור לווין .ALOS

 3.2אינטרפרומטריה של מחזירים קבועים PSInSAR, IPTA -
שיטת המחזירים הקבועים )Colesanti, ) Permanent Scattering Interferometric Synthetic Aperture Radar (PSInSAR

 (2003; Ferretti, 2001או ) (Werner et al., 2003) Interferometric Persistent Target Analysis (IPTAמבוססת על כמות
גדולה של אינטרפרוגרמות )בדרך כלל מעל  (25בעלות הדמאת  Masterמשותפת ,ושימוש בפיקסלים שההחזרה
מהם עקבית בכל סדרת ההדמאות )מחזירים קבועים .(PS ,מחזירים אלו )למשל מבנים או אזורים סלעיים(
אינם עוברים דה-קורלציה עם הזמן ולכן יכולים לשמש בתהליך ללא קשר לקו-הבסיס או לטווח הזמן שלהם.
ניתן לזהות מחזירים אלו לפי יציבות האמפליטודה שלהם בכל סדרת ההדמאות ,המצביעה על כך שלא קיימת
תרומה לשינויי הפאזה ,שמקורה שינוי במחזירים בתוך הפיקסל .פיקסלים שאינם מראים יציבות מסוננים,
ותהליך העיבוד מתייחס רק לפיקסלים היציבים כאל רשת של נקודות .שיטה זו מאפשרת לבודד נקודות בעלות
קורלציה בתוך אזורים בהם העקביות נמוכה – במיוחד באזורים המושפעים מנוכחות אנתרופוגנית או
משינויים בצמחיה .השיטה מאפשרת להגיע לדיוק רב הן במיקום המרחבי ) ~1מ'( והן במדידות קצבי תנועה:
מכיוון שדיוק המדידות מגיע לפחות מ 1 -מ"מ וכיסוי הזמן לעיתים לכמה שנים ,הערכות קצב מעוות יכולות
להגיע אף לכ 0.1 -מ"מ/שנה .בארץ נעשה ניתוח של תוצאות  PSInSARבאזור הכרמל ) ,(Nof, 2006אשר הראה
תזוזות מקומיות באזור מפרץ חיפה כתוצאה משקיעת התשתית של מבנים.

 3.3מחזירי פינה Corner Reflectors -
סלעים או מבנים גדולים משמשים בדרך כלל כמחזירים קבועים .בהעדרם יש צורך בהתקנת מחזירים
מלאכותיים במיקום הנדרש .מחזירים אלה ,הידועים בשם מחזירי פינה ) ,(Corner reflectorsמאפשרים מדידות
במקומות בהם החזר אות הרדאר אינו עקבי )למשל באזור ברכות המלח בדרום ים-המלח( ולא קיימים
מחזירים קבועים טבעיים .קיימים דגמים שונים של מחזירי פינה ביניהם  (Xia et. Al., 2002) Trihedralו-
 .(Sarabandi et al., 1996) Pentagonalהאחרון מאפשר מבנה קל יותר ב 33% -ופחות אינטראקציה עם גלי רדאר
החוזרים מסביבתו ) .(Sarabandi et al., 1996באמצעות שילוב של מדידות  GPSניתן למזער את טעויות המדידה
באמצעות הלוויין ) .(Xia et. Al., 2002מדידות של מחזירי פינה בעזרת אינטרפרומטריה בוצעו ,בין השאר ,כדי
לעקוב אחר גלישות באזור "שלושת הקניונים" ,בסין ) ,(Xia et al., 2004כדי להעריך שקיעות באזורי מכרות
בברזיל וכדי לעקוב אחר הקמת צינור נפט בקנדה ) ,(Sims & Riedmann, 2007כדי להעריך שקיעות באזור הלגונה
של וונציה ) ,(Teatini et al., 2007וכדי לעקוב אחר סוללות הגנה מפני הצפה בהולנד ) ;Marinkovic et al., 2006

.(Hanssen et al., 2007
בעזרת מדידת מחזירים קבועים באזור  Bonnבגרמניה ,הראו  (2002) Xia et. Al.רמת דיוק של כ 0.5 -ס"מ של
המדידות .בעבודה זו מתוכנן שימוש ראשון במדידות אינטרפרומטריה של מחזירי פינה למדידת תזוזות בארץ.
שימוש זה יאפשר כיול והערכה של רמת הדיוק במדידות ,וביצוע מדידות באזורים בהם האות אינו עקבי כמו
סוללות ברכות מפעלי ים המלח.
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פרק :4

החידושים הצפויים

 4.1אזור ים המלח
המחקר באזור ים-המלח יתמקד בניתוח תגובת הליתוספרה לשינוי העומס בעקבות שינויי המפלס של ים-
המלח .שימוש במודלים אלסטיים ווויסקו-אלסטיים יאפשר להעריך את העובי האלסטי האפקטיבי
והקשיחות הכפיפתית שלו ,את צמיגות המעטפת ויאפשר איפיון טוב יותר של האיזון האיזוסטטי באזור.
שינויי העומס עקב ירידת מפלס המים עשוי לגרום לשינוי המאמצים המקומיים לאורך העתקים ראשיים
ומשניים ועל כן יש לו חשיבות לגבי הערכת הסיכונים הסייסמיים באזור ,בשילוב עם מיפוי מפורט של תזוזות
עכשוויות על פני השטח ,בקנה מידה נרחב ,שייעשה במהלך העבודה ואפיון המנגנונים הגורמים לכך )למשל:
תזוזות טקטוניות לאורך הטרנספורם ,תזוזות לאורך העתקים ,גלישות ,תגובות פורואלסטיות לשאיבת מי-
תהום וכדו'( ,תתאפשר הבנה של המנגנונים העכשוויים המשפיעים על תזוזות באזור ים-המלח והערכת אזורי
סיכון לאוכלוסיה החיה במקום ולתשתיות באזור בקנה מידה נרחב.
ברמה הטכנית החידושים הצפויים הם שימוש ראשון בארץ בתמונות מלווייני  ALOSו Envisat -למדידת תזוזות
על פני השטח .ללוויינים אלו אורכי גל שונים ) ~5.6ו ~23 -ס"מ עבור  Envisatו Alos -בהתאמה( ושילוב מדידות
משני אורכי גל בעלי רגישויות שונות יאפשר תמונה מפורטת יותר של תזוזות על פני השטח .כמו כן ,במחקר זה
יעשה שימוש ראשון באזור בטכניקות של  PSInSARעל ידי שימוש במחזירים טבעיים ומלאכותיים .שימוש
במחזירים מלאכותיים יאפשר כיול והערכת רמת הדיוק של המדידות ,דבר שלא בוצע עדיין בישראל.

 4.2אזור אירן
באזור אירן תתמקד העבודה בניתוח העברת מאמצים ) (Stress Transferבין רעידות אדמה .לראשונה תבוצע
סקירה באמצעות אינטרפרומטריה של רעידות אדמה גדולות וקטנות ותנועות א-סייסמיות ,על פני אזור נרחב
של התכנסות לוחות ,שתאפשר קבלת תמונה שלמה על התפתחות ושינויי המאמצים לפני ,בזמן ואחרי רעידות
אדמה גדולות .תמונה זו תאפשר להעריך את היעילות הסייסמית העכשווית של העתקים שונים באזור אירן,
תוך התחשבות גם ברעידות אדמה קטנות ותנועות א-סייסמיות .במהלך העבודה יפותחו שיטות לזיהוי ואפיון
רעידות אדמה קטנות באמצעות אינטרפרומטריה של רדאר מלוויינים ,ויוגדר מחדש סף יכולת השיטה לזהות
רעידות אלו.
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פרק :5

שלבי הביצוע

שלבי הביצוע המפורטים בטבלאות הבאות כוללים שלבים שיבוצעו במקביל )למשל איסוף נתונים ועיבוד
הדמאות לוויין( .לפיכך ,הערכת הזמן מתייחסת לביצוע השלב עצמו.

 5.1אזור ים המלח
שלב
איסוף המידע הגולמי

התקנת מחזירי פינה
עיבוד האינטרפרוגרמות
עיבוד מתקדם

הסרת האות של תופעות
מקומיות
בניית הדמיות ספרתיות

בניית מערכת להמשך
ניתור של תזוזות פני
השטח בעתיד

פרוט
תמונות לוויין,
מידע גיאולוגי,
מיקומי שברים,
רעידות אדמה,
כל מידע רלוונטי נוסף.
תכנון והתקנה של מערכת
מחזירי פינה
עיבוד סטנדרטי )זוגות
בודדים( לזיהוי תופעות
מקומיות שונות.
מחזירים קבועים,
 ,Stackingלניקוי רעשים
וזיהוי תופעות המשכיות
בזמן
הדמיה והסרה של אותות
שמקורן במנגנונים שאינם
קשורים לירידת מפלס ים-
המלח
בניית מודלים אלסטיים
וויסקו-אלסטיים להערכת
התזוזות הצפויות מירידת
מפלס מי ים-המלח תוך
פתרון בעיה הפוכה
הצבת מחזירי פינה נוספים
ואפשרות לשילוב מדידות
רדאר חדשות בנתונים
הקיימים.

הערכת זמן
 3חודשים

הערות
מרבית התמונות הרלוונטיות מלווייני  (1992-2001) ERSכבר הוזמנו;
קיימות מפות גיאולוגיות ומפות שברים פעילים.

 12חודשים

מחזירי הפינה ישמשו לכיול המדידות והערכת שגיאות.

 6חודשים

עיבוד באמצעות תוכנות  Gammaו.ROI-PAC -

 12חודשים

אנליזה של מחזירים קבועים באמצעות תוכנת .Gamma

 3חודשים

 6חודשים

בשיתוף עם חוקרים מ , E.N.S -פריז ,צרפת.

 12חודשים

 5.2אזור אירן
שלב
איסוף המידע הגולמי

עיבוד האינטרפרוגרמות

עיבוד מתקדם
בניית הדמיות ספרתיות

ניתוח היעילות
הסייסמית
ניתוח העברות מאמצים
בין רעידות

פרוט
תמונות לוויין,
מידע גיאולוגי,
מיקומי שברים,
רעידות אדמה,
כל מידע רלוונטי נוסף.
עיבוד ובחינת התוצאות
והזמנת נתונים נוספים
להעמקת ההבנה של
התופעות הנצפות
פיתוח מתודות והסרת
רעשים אטמוספריים,
בניית מודלים אלסטיים
תוך פתרון בעיה הפוכה
בהתחשב בנתונים
הסייסמולוגיים של רעידות
אדמה
ניתוח המומנט הסייסמי
מרעידות אדמה והמומנט
הגיאודטי לאור תוצאות
המדידה
הערכת הקשר שבין רעידות
האדמה שזוהו

הערות
מרבית התמונות הרלוונטיות מלוויני  (2003-2007) Envisatכבר
הוזמנו; קיימות מפות גיאולוגיות ומפות העתקים ראשיים ,קיימות
רשימות רעידות אדמה עבור אירן בין ;2003-2007

הערכת זמן
 3חודשים

 12חודשים

 12חודשים
 6חודשים

 6חודשים

 12חודשים
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פרק :6

תוצאות ראשוניות

 6.1אזור ים המלח
על מנת לחקור את האות שמקורו בתגובת הליתוספרה ,לשינוי במפלס מי ים-המלח ,יש לבודדו תחילה
מאותות שמקורם במנגנונים אחרים .לשם כך ,יש לזהות אותות בעלי השפעה מקומית ובעזרת הדמיה ספרתית
להעריך את המנגנון הגורם להן )גלישה ,שקיעת קרקע ,תנועה לאורך העתק וכדו'( .דוגמה לתזוזות מקומיות
ניתן לראות באזור צפון מזרח ים-המלח )איור  ,(5לאחר עיבוד תמונות מלווייני  ERS1ו ,ERS2 -עבור מסלול ,78
במסגרת  ,2961בין השנים  .1999-1992במסגרת זו זוהו תזוזות ,המתמשכות לסירוגין בזמן ובמרחב.
באינטרפרוגרמה בין התאריכים ) 12/10/1997-17/12/1995איור א'( ניתן לראות אות המראה התרחקות מן
הלוויין ,המוגבל בעוצמתו ) 1.2מחזורים ,מרכז האות מסומן ב ,(S1 -לעומת אינטרפרוגרמה בין התאריכים
) 7/10/1995-11/06/1992איור ב'( בה ניתן לראות כ 2.75 -מחזורים בתפרושת מרחבית דומה .לעומת זאת,
באינטרפרוגרמה בין התאריכים ) 21/3/1999-21/12/1997איור ג'( ניתן לראות כי האות כמעט ואינו קיים
באותו אזור אך קיים אות המראה על התרחקות מן הלוויין ,מדרום מערב לאזור זה )מסומן באות .(S2
ההתפרשות הארוכה בזמן מצביעה על תהליך המתמשך לסרוגין ומוגבל מבחינה מרחבית .על מנת לאפיין את
המנגנון הגורם לתזוזות נעשה שימוש במודל אלסטי בחצי מימד ) (Funning et al., 2005עבור התזוזות הנצפות
באיור ב' .התאמת המודל לנתונים נעשתה בשילוב של פתרון הפוך ) (Inversionופתרון ישיר ).(Forward modeling
בשלב ראשון נעשה פתרון הפוך עבור מישור העתק בעל תנועה אחידה ,ולאחר מכן עבור תנועה מפולגת על גבי
אותו מישור ,ובשלב שני פתרון ישיר של כמות ההחלקה ,לקבלת התאמה טובה יותר לנתונים )איור ד'( .מיקום
ההעתק במודל נבחר על סמך הפיזור המרחבי של התזוזות וכן על סמך ליניאמנט הנראה בברור בתמונת הלווין
) LANDSATאיור  ,(5כך שכוון ההעתק ) , 55° :(Strikeעוצמת הנטייה ) 25° :(Dipוכוון ההחלקה ). 90° : (rake
התנועה על ההעתק מתרכזת בעומקים שבין  0.5ו 1 -ק"מ ומגיעה למקסימום החלקה של  0.5מ' )איור ה'(.
נתונים אלו יכולים להתאים גם לתיאור של גלישה ולאו דווקא של תנועה על גבי העתק.
איור  – 5מפת מיקום עבור אזור צפון
מזרח ים-המלח.
הדמאת לוויין  .Landsat 7האזור
המוגדל

מסומן

במסגרת

אדומה.

הקווים השחורים באזור המוגדל
מציינים מיקום העתקים כפי
שמופיעים במפה הגיאולוגית של
ישראל .1:200,000
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)א(

)ב(

)ד(

)ג(

)ה(

איור  – 6אינטרפרוגרמות מחזוריות ומודל החלקה על גבי העתק עבור מסגרת .78_2961
)א( בין התאריכים ) ; 7/10/1995 – 11/06/1992ב( בין התאריכים ) ; 12/10/1997 – 17/12/1995ג( בין התאריכים – 21/12/1997
) ; 21/03/1999ד( אינטרפרוגרמה סינטטית המחושבת על פי המודל בהתאמה ל  -א' .הקו השחור מציין את ההעתק; )ה( דיאגרמה
סכמטית המראה את התפלגות ההחלקה לאורך ההעתק במודל )ראה בטקסט פרטים נוספים(; האינטרפרוגרמות מוצגות במופע
מחזורי )מחזור צבעים שלם מאדום לכחול מראה התרחקות מן הלוויין של כ 0.0283 -מ'( ,על גבי תמונת לוויין .Landsat 7

 6.2אזור אירן
באזור אירן נעשה עיבוד ראשוני של תמונות לוויין  Envisatבין השנים  ,2007-2003בהתאמה לקטלוג טלסייסמי
של רעידות אדמה  ,(HCMT) Harvard Centroid-Moment-Tensorולקטלוג מקומי-

International Institute of

) Earthquake Engineering and Seismology (IIEESבאירן .תמונות הלוויין נבחרו לעיבוד על סמך התאמה מרחבית
למיקום רעידות ועל סמך נתונים מיטביים של קו-בסיס בין שני מעברי הלוויין בזמן ובמרחב .מתוך 48
אינטרפרוגרמות שהוכנו ,אשר כללו  57רעידות אדמה בטווח מגניטודות  ,6.2 ≤ ML ≤ 4.0ב 9 -אינטרפרוגרמות
זוהו תזוזות הקשורות ברעידות אדמה ,שמתוכן  5מכילות יותר מרעידה אחת .ב 10-אינטרפרוגרמות זוהו
שקיעות קרקע )כנראה כתוצאה משאיבה של מי תהום( ,ובאינטרפרוגרמה אחת נצפו תזוזות החשודות
כהתרוממות של דיאפיר מלח .ביתר האינטרפרוגרמות לא זוהו תזוזות .הדבר עשוי לנבוע ממספר סיבות:
•

קיומה של דה-קורלציה רבה כתוצאה מטופוגרפיה ,שלגים ,וצמחייה.

•

נוכחות הפרעות אטמוספריות הממסכות את התזוזות בפני השטח.
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•

תזוזות פני השטח שגרמה הרעידה קטנות מסף הזיהוי של שיטה זו.

•

אי-דיוק במיקום הראשוני על פי הקטלוגים השונים ,ועל כן התזוזות אינן מופיעות במסגרת שנבדקה
אלא במסגרת אחרת.

בעמודים הבאים נציג דוגמאות למנגנונים שונים שזוהו במהלך העיבוד הראשוני ,המדגימים את תהליך הזיהוי
של רעידות אדמה קטנות.

 6.2.1שקיעות קרקע
התזוזות בפני השטח נבדקו בעזרת תמונות לוויין ותצלומי אוויר על ידי הצגת האינטרפרוגרמות בתוכנת
 .Google Earthשיטה זו מאפשרת לסנן באופן ראשוני מקרים בהם התזוזות מוגבלות לאזורים חקלאיים ,אגני
נהרות וכדו' המועדים יותר לשקיעות קרקע .במסגרת  435_2997בין התאריכים  7/7/2005-5/4/2005נמצאו
שקיעות קרקע ליד העיר  .Kermanבמרכז כל אחד מתת-האזורים שהראו שקיעות קרקע נמצא בתצלומי לוויין
) (Google Earthצל של מגדל מים שמהווה ככל הנראה חלק ממערכת השאיבה )איור  .(7זיהוי מגדלים כאלה
בתוך אזורי שקיעת הקרקע מחזק את המנגנון המוצע )שאיבת מים( ועשוי לסייע במציאת הסיבה לשקיעות
קרקע גם בהעדר שדות חקלאיים )למשל שאיבת מים שלא לצרכים חקלאיים(.

איור  -7שקיעות קרקע במסגרת .435-2997
מדרום מערב לעיר  Kermanנצפו שקיעות
קרקע .במרכזי האזורים המצביעים על
שקיעה מקסימאלית אותרו מגדלים על פי
צילם על פני הקרקע )מקושרים בחצים
למיקומם בתמונה( .מגדלים אלו עשויים
להיות חלק ממערכת שאיבת מים הגורמת
לשקיעות הקרקע.

 6.2.2דיאפיר )מחדר( מלח
באינטרפרוגרמה אחת ,במסגרת  206_3051בין התאריכים  ,2/5/2006-17/5/2005זוהו תזוזות שאינן קשורות
בזמן ובמרחב לאירוע סייסמי כלשהו )איור 8א'( .על גבי המפה הגיאולוגית של איראן )(Pollastro et al., 1999
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ותצלום לוויין ) ,(Google Earthנראה כי אזור תזוזות זה מופיע על גבי מחדר מלח )איור 8ב'( .השוואה עם
אינטרפרוגרמות מזמנים שונים יכולה לחזק השערה זו.
)א(

)ב(

איור  - 8דיאפיר המלח במסגרת 206_3051
אינטרפרוגרמה במופע מחזורי ,מוצגת על רקע תצלום לוויין ותבליט בעזרת  .Google Earthמעבר צבעים מגנטה-צהוב-ציאן
מייצג התרחקות מהלוויין) .א( בין התאריכים  17/5/2005ו) 2/5/2006 -ב( תצלום לוויין של האזור .החומר הכהה הוא דיאפיר
המלח.

 6.2.3רעידות אדמה
במסגרת  349_2979בין התאריכים  10/10/2003ו ,11/6/2004 -התרחשה רעידת אדמה אחת בעלת מגניטודה 4.6
בתאריך ) 21/11/2003איור  .(9מוקד הרעידה מרוחק כ 24 -ק"מ צפונית לאזור האות שמופיע ע"ג
האינטרפרוגרמה .כדי לוודא שהאינטרפרוגרמה אכן מראה רעידת אדמה בדקנו אינטרפרוגרמות של אותו אזור
בזמנים שונים ,שאינם כוללים את הרעידה .אות הרעידה שנמצא אינו חוזר על עצמו באינטרפרוגרמות
האחרות ,אינו עוקב אחרי טופוגרפיה ומתפרש על אזור קטן מבחינה מרחבית .על מנת לחזק את ההשערה
שמקור האות הוא ברעידה שזוהתה נבנה מודל אלסטי של תנועה אחידה על גבי העתק .נמצאה התאמה טובה
בין הנתונים לבין המודל )איור  ,(10ובין המגניטודה שחושבה מהסייסמוגרמה )נתוני הקטלוג הסייסמי( לבין
המגניטודה שחושבה מהמודל )טבלה  .(2בגלל גודלה הקטן לא קיים פתרון מוקד לרעידה זו הניתן להשוואה
עם המודל .מתוך כלל הרעידות שזוהו ניתן לסכם שמגניטודת הרעידה הקטנה ביותר שזוהתה בעיבוד ראשוני
זה היא  Mb 4.6על פי קטלוג  4.4 Mw) IIEESעל פי המודל( ,המהווה שיפור לעומת עבודות קודמות ) Lohman and

.(Simons, 2005; Dawson and Tregoning, 2007
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E

איור  – 9מיקום רעידת אדמה ותזוזות על פני השטח עבור מסגרת .349_2979
נתוני האינטרפרוגרמה מוצגים במחזורים כך שכל מעבר צבעים צהוב-סגול-כחול-ציאן מייצג תנועה לכיוון הלוויין של חצי אורך גל
) E .(1 Fringe = 2.8333 cmמציין את מיקום רעידת האדמה על פי תזוזת פני השטח .עיגול ירוק מציין את מיקום הרעידה
מקטלוג  ,IIEESבעלת מגניטודה  4.6בתאריך  .21/11/2003מוצג על גבי תצלום אוויר ).(Google Earth
טבלה  -2נתוני המודל האלסטי של אירוע  31מקטלוג ) IIEESמסגרת (349_2979
מסגרת

Lat

Lon

L
)(km

Upper
Depth
)(km

Lower
Depth
)(km

Strike

Dip

Rake

Slip
)(m

Mw

)RMS (m

349_2979

31.47

59.40

4.30

3.893

4.489

115.55

64.58

58.52

0.703

4.4

1.1*10-3

 Lat/Lonקואורדינאטות של מרכז ההעתק על פני השטח ;  Lאורך ההעתק ; Upper/Lower Depthעומק עליון\תחתון של אזור
ההחלקה ;  Strikeכיוון ההעתק ביחס לצפון ;  Dipנטיית ההעתק ביחס לאופק וניצב לכיוון ימין מכיוון ה Rake ; Strike -נטיית
כיוון התנועה על גבי מישור ההעתק ,ערך חיובי מציין כיוון כלפי מעלה ;  Slipכמות התנועה על גבי ההעתק בכיוון הMw ; Rake -
– מגניטודה כפי שמחושבת על סמך מימדי אזור ההחלקה וכמות ההחלקה ;  – RMSהטעות המחושבת עבור המודל

)א(

)ג(

)ב(

0.16

-0.16
Meters

איור  - 10מודל אלסטי עבור אירוע במסגרת 349_2979
)א( אינטרפרוגרמה פרושה )ב( אינטרפרוגרמה סינטטית ,תוצר המודל )ג( השארית ) (residualבין האינטרפרוגרמה האמיתית
לסינטטית .ראה נתוני המודל בטבלה .2
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 6.3תיקון הפרעות אטמוספריות
ניתן לבצע תיקון להשפעות האטמוספריות על ידי בניית מודל אטמוספרי בעזרת נתונים חיצוניים כמו מידע
ממדידות  GPSאו לוויינים אחרים ,באם אלו קיימים באזור המחקר .בעזרת המודל ניתן לחשב מה צפויה
להיות תרומתה של האטמוספרה להפרש הפאזה בכל נקודה במרחב ,ולחסר נתון זה מהפאזה המתקבלת
באינטרפרוגרמה ) .(Li et al., 2005, 2006בהעדר נתונים אטמוספריים חיצוניים לאזור המחקר הנוכחי פותח
אלגוריתם תיקון להשפעת האטמוספרה ,בהסתמך על ההנחה כי ההפרעה אותה אנו מחפשים )רעידות אדמה(
בעלת אורך גל קצר )יחסית להפרעות האטמוספריות( וכי קיים קשר ליניארי ישר )או הפוך( בין הטופוגרפיה
להפרש הפאזה ,הנתרם על ידי השיכוב האטמוספרי על פי המשוואה:
ΔP = A + B*H

)(2

כאשר  Aו B -הם מקדמים ליניאריים – H ,הגובה הטופוגרפי ,ו  – ΔPהפרש הפאזה.
על פי רוב ,השיכוב האטמוספרי אינו אחיד בכל האזורים בתמונה ,ומכאן גם הקשר בין הפרש הפאזה לגובה
הטופוגרפי משתנה על פני אזורים שונים בתמונה .תהליך תיקון ההפרעה האטמוספרית עבור אינטרפרוגרמה
)איור 11א( ,המראה התאמה בין האות לטופוגרפיה )איור 11ב( ,הוא כדלהלן .בשלב ראשון מחולקת
האינטרפרוגרמה ל 70-חלונות בעלי שטח של  25x25קמ"ר )כאשר ישנה חפיפה בין החלונות( .עבור כל חלון
חושב  Linear least square best fitבין הפרש הפאזה לטופוגרפיה .המקדמים הלינאריים של חישוב זה נקבעו
כמייצגים נקודה במרכז כל חלון )איור 11ג( ,ובעזרת אינטרפולציה חושבו ערכי  Aו B -במשוואה ) (2עבור כל
פיקסל באינטרפרוגרמה .כדי לקבל את הפרש הפאזה המתוקן )איור 11ד( ,ללא השפעת שכוב האטמוספרה,
החסרנו מהפאזה את הערך המתקבל מהחלק הימני במשוואה )) (2כאשר  Aו B-ייחודיים לאותו פיקסל( ,עבור
כל פיקסל באינטרפרוגרמה .בחלק מהאזורים מקדם המתאם של קו הרגרסיה הליניארית בין הנתונים )(R

נמוך .הסברים אפשריים לכך הם (1) :באותו אזור הפרשי הגובה קטנים (2) .קיים אות אחר שמקורו בתזוזות
בפני השטח ,טורבולציה באטמוספרה ,או כל גורם אחר היכול להשפיע על הפרש הפאזה ואינו קשור
לטופוגרפיה .שימוש בתיקון כגון זה בעתיד עשוי לשפר את האפשרות לזיהוי של תזוזות קטנות כגון אלו
הנגרמות מאירועים סייסמיים בעלי מגניטודה נמוכה.
)א'(

)ב'(

)ג'(

)ד'(

איור  - 11תיקון אטמוספרי עבור
מסגרת 435_2961
)א(

הפרש

הפאזה;

)ב(

גובה

טופוגרפי על רקע הצללה של
הטופוגרפיה; )ג( רשת הנקודות
עבורן חושבו ערכי  Aו B -ממשוואה
)) ;(2ד( האינטרפרוגרמה לאחר
תיקון אטמוספרי .כל הערכים
המצוינים הם במטרים .ראה טקסט
לפרטים נוספים.

)ד(
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