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پهنهبندی فعالیت لرزهای کمربند چینخورده -راندة زاگرس با استفاده از
پارامترهای فرکتالی
سمیه کالنه 1و مریم آق اتابای

*2

 .1کارشناس ارشد تکتونیک ،دانشکدة علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
 .2استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکدة علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
(دریافت ،93/6/9 :پذیرش نهایی)94/3/12 :

چکیده
در تحقیق حاضر نقشة پارامترهای لرزهای کمربند چینخورده و راندة زاگرس با بررسی تغییرات مکانی توزیع بزرگی ،رومرکز و
توزیع زمانی زمینلرزهها تهیه شد .به این منظور پارامترهای فرکتالی  b-valueو ابعاد همبستگی مکانی و زمانی زمینلرزههای
منطقه با حداقل بزرگی  4/4در طول نزدیک به  40سال اخیر (ژانویة  1975تا می  )2014به نقشه در آمد .در این نقشه به وضوح
مشاهده میشود که پهنة گذر زاگرس -مکران و خطوارة قطر-کازرون ،به عنوان کنترلکنندة مقدار همگرایی و جابهجایی
بلوکهای دو طرف خود ،سبب ایجاد تغییرات ناگهانی در ویژگیهای لرزهخیزی زاگرس شدهاند .در این دو بخش به ویژه پهنة
گذر زاگرس -مکران در مقایسه با سایر مناطق زاگرس ،نسبت وقوع زمینلرزههای بزرگتر یا متوسط مقیاس بیشتر بوده و به
نظر میرسد این رخدادها تحت کنترل روندهای غالب است که به صورت خوشههای لرزهای مشاهده میشود .به عبارت دیگر
این مناطق با بیشتربودن مقدار استرس ( b-valueپایین) در مقایسه با دیگر بخشهای زاگرس و خوشهبندی مکانی مراکز
سطحی ( Deپایین) در امتداد روندهای ساختاری اصلی (مانند خطوارة عمان و خطوارة قطر -کازرون) همراه با خوشهبندی زمانی
زمینلرزهها ( Dtپایین) مشخص شدهاند .به طور کلی بررسی تغییرات مکانی پارامترهای فرکتالی زمینلرزهها اطالعات
ارزشمندی را در مورد ویژگی مقیاسناپذیری تغییرات فعالیتهای لرزهای در کمربند زاگرس آشکار ساخت .این نتایج نشان
میدهد که از پارامتر فرکتالی میتوان به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی وضعیت لرزهخیزی در مناطق لرزهزمینساختی فعال
استفاده کرد.
واژههای کلیدی :بعد همبستگی ،زاگرس ،زمینلرزه ،فرکتال ،مقدار b

 .1مقدمه
آگاهینداشتن بشر از بزرگی ،زمان و مکان وقوع

وضعیت لرزهخیزی در مناطق فعال لرزهای ارائه شده

حوادث طبیعی چون زمینلرزه ،همواره آثار بسیار

است .مطالعات زیادی نیز با استفاده از پارامترهای

مخربی در جامعه به همراه داشته و خسارات جانی و

مختلف لرزهخیزی در مناطق مختلف ایران صورت

مالی فراوانی بر جای گذاشته است .کشور ما از مناطق

گرفته است (هاشمی1388 ،؛ بیتاللهی و معتمد1389 ،؛

مهم لرزهخیز در جهان به شمار میرود و تحلیل و

متقی و همکاران1391 ،؛ زمانی و آق اتابای  2009و

بررسی آماری زمینلرزهها میتواند دانش ما را در این

2011؛ اشتری جعفری2013 ،؛ موسوی بفروئی و

زمینه ارتقا بخشد .همچنین شناسایی مناطق پرخطر

همکاران .)1393 ،کمربند چینخورده-راندة زاگرس در

لرزهای ،میتواند گامی در جهت افزایش آگاهی برای

جنوبغرب ایران که یکی از فعالترین کمربندهای

آمادهسازی نهادها و مردم به منظور استحکام بخشیدن

لرزهخیز جهان به شمار میرود ،در بخشهای مختلف

به بناها و نظارت بر ساختوساز اصولی برای کاهش

ویژگیهای زمینشناسی ،الگوی ساختاری و تاریخچة

آثار مخرب ناشی از وقوع این پدیدة بهظاهر ناگهانی و

رسوبگذاری و حتی نرخ همگرایی و مقدار

بینظم ارائه دهد .مدلهای آماری بسیاری برای ارزیابی

کوتاهشدگی مشابهی ندارد .به نظر میرسد این تفاوتها
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سبب شده این کمربند کوهزاد در بخشهای مختلف،

لرزهزمینساختی مناطق مختلف ،سبب انحراف از مقدار

وضعیت لرزهخیزی یکنواختی نداشته باشد .مطالعات

نرمال میشود (بریدگس و گائو2006 ،؛ کومار پال،

بسیاری هم در این زمینه انجام گرفته که این مطلب را به

2008؛ ازترک .)2012 ،بعد همبستگی توزیع مکانی

اثبات رسانده است (سرکارینژاد و همکاران2013 ،؛

زمینلرزهها ،درجة خوشهبندی فرکتالی مکانی را نمایان

بارنهارت و لوهمن2013 ،؛ بارنهارت و همکاران،

میسازد .مقدار این پارامتر در فضای دو بعدی بین  0تا 2

2013؛ نیسن و همکاران2014 ،؛ کالنه و آق اتابای،

متغیر است .مقدار کمتر آن تمرکز مکانی زمینلرزهها را

 ،1393آق اتابای .)1393 ،در این پژوهش وضعیت

آشکار میسازد و اگر به  1نزدیک شود ،نشاندهندة

لرزهخیزی زاگرس با استفاده از پارامترهای فرکتالی،

توزیع خطی زمینلرزهها در امتداد خاصی است و در نهایت

بررسی شد و نقشة پارامترهای فرکتالی زمینلرزههای

اگر زمینلرزهها توزیع همگن و پراکنده داشته باشند ،این

زاگرس تهیه و بر اساس این پهنهبندی ،بخشهای

مقدار به عدد  2نزدیک میشود .بعد همبستگی توزیع زمانی

مختلف با ویژگی لرزهای متفاوت شناسایی و تحلیل شد.

وقوع زمینلرزهها ،هم بین  0تا  1تغییر میکند و کمتربودن

در سالهای اخیر مطالعات لرزهای مبتنی بر برآورد

آن وقوع زمینلرزهها بهصورت خوشهای را بیان میدارد.

آماری خصوصیات فرکتالی زمینلرزهها ،توسعة
چشمگیری در مناطق مختلف جهان از جمله ترکیه،

 .2لرزهزمينساخت زاگرس

ژاپن و هند داشته است (هیراتا1989 ،؛ اونسل و

کوههای زاگرس در جنوبغرب ایران کمربند

همکاران1996 ،؛ اونسل و ویلسون؛  ،2002نانجو و

چینخورده -راندة خطیای با طول تقریبی 1600

ناگاهاما2004 ،؛ سینگ و همکاران .)2012 ،این

کیلومتر و عرض بین  200تا  300کیلومتر با روند

مطالعات نشان داد پدیدههایی مانند زلزله« ،سیستمهای

شمالغرب -جنوبشرق است که از کوههای تاروس

خودمتشابه» در هر مقیاس دارند .مشخصة خودمتشابه یا

در ترکیه تا تنگة هرمز در جنوب ایران امتداد دارد .این

ناوردا -مقیاس اساس ساختار فرکتالی است .در حقیقت

کمربند نتیجة برخورد سپر عربستان و بلوک ایران در

در ساختار فرکتالی ،بعد مهم است و نه مقیاس ،زیرا در

میوسن پایانی است (اشتوکلین )1974 ،و در حال حاضر

هر اندازهای بعد حفظ میشود (تورکات1997 ،؛

نزدیک به نیمی از نرخ همگرایی بین این دو صفحه

دیمیری .)2000 ،رویداد زمینلرزه به عنوان پدیدهای

(تاتار و همکاران2002 ،؛ ورنانت و همکاران2004 ،؛

فرکتالی ،فرایندی پنج بعدی شامل ابعاد مکانی (طول و

انگداهل و همکاران )2006 ،و نیز بیش از  50درصد

عرض جغرافیایی و عمق وقوع زمینلرزهها) ،بعد زمان و

زمینلرزههای ثبتشده در ایران را به خود اختصاص

بعد اندازه (بزرگی) است که برای تعیین این ابعاد از

داده است (میرزایی و همکاران .)1998 ،ضخامت

رابطة قانون توان ( )Power lawاستفاده میشود .توان

پوشش رسوبی و عمق پیسنگ در منطقه به ترتیب بین

این رابطه ،بعد فرکتالی نامیده میشود که «درجة

 10تا  12کیلومتر (بربریان )1995 ،و  45کیلومتر تخمین

پیچیدگی» این پدیدة آشوبناک ( )Chaoticرا نشان

زده شده است (هاتزفلد و همکاران2003 ،؛ پائول و

میدهد (سیالن .)2006 ،ضریب برآوردشده از رابطة

همکاران .)2010 ،گسل اصلی معکوس زاگرس ،گسل

b-value

اصلی عهد حاضر ،گسل جبهة کوهستان ،گسل زاگرس

شناخته میشود ،بعد بزرگی زمینلرزهها را اندازه

مرتفع و گسل پیشژرفای زاگرس ،چارچوب اصلی

میگیرد .این پارامتر در حالت نرمال نزدیک به یک

زاگرس را شکل دادهاند و این کمربند را از شمالشرق

است اما به طور معمول تفاوت در ویژگیهای

به جنوب غرب و همروند با روند اصلی زاگرس به

فراوانی -بزرگی زمینلرزهها که با عنوان
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زاگرس مرتفع ،زاگرس چینخوردة ساده و پیشژرفای

زلزلههایی با بزرگی متوسط تا بزرگ در گسلهای

زاگرس تقسیم کردهاند (بربریان .)1995 ،همچنین

معکوس و امتدادلغز مشخص شده است .سبک

تعدادی گسلهای امتدادلغز با روند شمالی -جنوبی،

دگرشکلی در بسیاری از مناطق زاگرس با چینهای

مانند گسلهای کازرون -برازجان ،کرهبس ،سبزپوشان

متقارن و نبود شواهد قابلتوجهی از گسلهای معکوس

و ایذه ،زاگرس را بهطور جانبی به بخشهای

آشکار در سطح ،به استثنای گسلهای پیسنگی

کوچکتری تقسیم کردهاند .به طوری که از شمالغرب

شناختهشده ،مشخص شده است (بربریان.)1995 ،

به جنوبشرق ،زیرپهنههای لرستان ،فروافتادگی دزفول،

زمینلرزهها در زاگرس کمژرفا بوده و بهطور متوسط

ایذه و فارس را شکل دادهاند (مطیعی( )1374 ،شکل

بین  8تا  20کیلومتر عمق دارند ،البته در پهنة گذر

 .)1این گسلهای عرضی بهویژه سامانة گسلی کازرون-

زاگرس -مکران ،این عمق به  40کیلومتر نیز میرسد

برازجان ،باقیماندة سیستم گسلی پیسنگی پانآفریقا در

(هاتزفلد و همکاران ،2003 ،تاتار و همکاران2004 ،؛

پروتزوزوییک پایانی هستند و فعالیت مجدد آنها نوع و

ریگارد و همکاران .)2010 ،پهنة گذر زاگرس -مکران

مقدار رسوبگذاری فانروزوییک و ذخایر هیدروکربن

مرز تدریجی بین حوزة شرقی و غربی تعریف شده که با

را کنترل کرده است (تالبوت و علوی1996 ،؛ حسامی و

تغییرات ناگهانی در روند و سبک ساختارها و کاهش

همکاران .)2001 ،از دیگر تأثیرات این گسلها ،کنترل

سریع فعالیت لرزهای و دیاپریسم نمک از غرب به شرق

دیاپیریسم نمک در منطقه است (اگدل.)1996 ،

همراه است (مولینارو و همکاران .)2004 ،نرخ

یکی از ویژگیهای مهم زاگرس وجود الیة نمکی

کوتاهشدگی در زاگرس از  8تا  10میلیمتر در سال در

هرمز به سن کامبرین زیرین و افقهای تبخیری جوانتر

بخش جنوبشرق خطوارة کازرون به  4تا  6میلیمتر در

است که وضعیت ساختاری و لرزهای این کمربند را به

سال در شمالغرب آن کاهش مییابد که کمتر از نیمی

شدت تحت تأثیر خود قرار داده است .سری نمکی

از نرخ همگرایی بین عربستان و اوراسیا ،حدود 18

هرمز در لرستان و فارس دیده میشود ،در حالی که در

میلیمتر در شمالغرب و نزدیک به  25میلیمتر در سال

فروافتادگی دزفول و زون ایذه این الیة ضعیف،

در تنگة هرمز است (هاتزفلد و مولنار.)2010 ،

ضخامت کمتری دارد یا وجود ندارد؛ البته در این مناطق
افقهای تبخیری جوانتر جایگزین شده است (شرکتی و

 .3روش پژوهش

لتوزی2004 ،؛ ام سی کواری2004 ،؛ کاسلیو و

در تحقیق حاضر پارامترهای فرکتالی شامل  b-valueو

همکاران .)2009 ،به عالوه محدودة سامانة گسلی

بعد همبستگی مکانی و زمانی زمینلرزهها ،با استفاده از

کازرون -برازجان ،نقش کینماتیکی اصلی را در انطباق تغییر

رابطة فراوانی -بزرگی و روش انتگرال همبستگی

در سبک و مقدار کوتاهشدگی از بخش شمالغربی به بخش

محاسبه شد.

جنوبشرقی (ایالت لرزهزمینساخت فارس) بازی
میکند .در شمالغرب ،همگرایی کلی مایل بر روند

 .1 .3بعد فرکتالی توزيع بزرگی زمينلرزهها ()b-value

اصلی زاگرس با مؤلفة امتدادلغز و مؤلفة کوتاهشدگی

 b-valueگستردهترین پارامتر آماری برای تعریف

است .در مقابل در جنوبشرق ،همگرایی کلی قائم بر

ویژگیهای مقیاسبندی لرزهخیزی است که از آن به

امتداد منطقهای بوده و فقط دارای مؤلفة راندگی است

عنوان بعد فرکتالی عمومی بزرگی زمینلرزهها یاد

(طالبیان و جکسون2004 ،؛ الکومبه و همکاران.)2006 ،

میشود .این پارامتر با استفاده از رابطة توانی ایشیموتو

زاگرس با باالآمدگی سریع ،لرزهخیزی زیاد و

وآیدا ( )1939و گوتنبرگ و ریشتر ( )1944بهدست
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میآید که بنیادیترین رابطه در لرزهشناسی بوده و

 )functionیا تابع شمارندة نقاط است؛ هنگامی که

دوباره در چارچوب فرکتال بیان شده است (آکی،

 x 0باشد H(x) = 1 :و اگر  ،x<0آنگاه .H(x)=0 :به

1981؛ تورکات:)1986 ،

طور کلی اگر توزیع مراکز سطحی ساختار فرکتالی
 a  bM

()1

10 N

Log

در این معادله  ،Nتعداد تجمعی زمینلرزهها با
بزرگی بیشتر و مساوی  Mو  aو  bثابتاند .پارامتر

a

شاخص سطح فعالیت لرزهخیزی محسوب میشود،
بنابراین تابعی از تعداد زمینلرزههای روی داده در منطقه
است و ثابت  bپراکندگی نسبی زمینلرزههای بزرگ و
کوچک نسبت به یکدیگر را نشان میدهد (سینگ و
همکاران .)2012 ،روشهای مختلفی برای برآورد

b-

 valueوجود دارد .قدرتمندترین و پذیرفتهشدهترین این
روشها ،روش درستنمایی حداکثر (

Maximum

()2
 M meanبزرگی میانگین و

M min  M C

که  ،Deبعد همبستگی مراکز سطحی است (دیمیری،
2000؛ چن و همکاران.)2006 ،
 .3 .3بعد فرکتالی توزيع زمانی زمينلرزهها ()Dt
در تعیین بعد همبستگی زمانی که درجة خوشهبندی
وقوع زمینلرزهها در محور زمان را نشان میدهد ،از
همین روابط استفاده میشود .با این تفاوت که بهجای ،r
tفاصلة زمانی بین دو رخداد زمینلرزه و بهجای T ،R
قرار میگیرد:
()4

( )likelihoodآکی1965 ،؛ اتسو )1965 ،است:
)log10(e
M mean  M min

داشته باشد ،رابطة قانون توان

b

حداقل بزرگی

C (r )  r De

برقرار است

) tj

N

i

 H (T  t

j i 1

N 1

C (T )  2 / N ( N  1)
i 1

) C(Tتابع همبستگی زمانی زمینلرزهها N ،تعداد رویدادها
با فاصلة زمانی

T t

از یکدیگر است .اگر توزیع زمانی

زمینلرزهها ساختار فرکتالی داشته باشد ،آنگاه

C (T )  t Dt

کمال و از پارامترهای مهم در مطالعات لرزهخیزی است.

خواهد بود که  Dtبعد همبستگی زمانی است (توسی و

این پارامتر حداقل بزرگی است که دادههای بزرگتر و

همکاران .)2008 ،در این تحقیق برای این محاسبات ،از

مساوی آن توسط ایستگاههای لرزهنگاری به طور کامل

برنامة ( Zmapوایمر )2001 ،استفاده شد.

گزارش شدهاند (وایمر و وایس.)2000 ،
 .4اندازهگيری و محاسبات
 .2 .3بعد فرکتالی توزيع مراکز سطحی زمينلرزهها ()De

در این تحقیق ،رویدادهای لرزهای ثبتشده در گسترة

بعد فرکتالی توزیع مکانی زمینلرزهها که با عنوان بعد

زاگرس بین طولهای جغرافیایی  45 -58درجة شرقی و

همبستگی نیز شناخته میشود ،اندازهگیری درجة

عرضهای جغرافیایی  26 -37درجة شمالی ،از دو

خوشهبندی فرکتالی نقاط در مکان را میسر میسازد .این

کاتالوگ شامل دادههای لرزهای از بولتن مرکز لرزهشناسی

پارامتر با استفاده از روش انتگرال همبستگی (گراسبرگر

بینالمللی ( )ISCاز ابتدای  1964میالدی تا ژوئن  2011و

و پروکاکسیا )1983 ،تخمین زده شد:

مرکز اطالعرسانی زمینلرزههای آمریکا ( )NEICدر دورة

()3

N 1 N

) C (r )  2 / N ( N  1)   H (r  xi  x j
i 1 j i 1

زمانی ژوئن  2011تا می  2014میالدی استخراج شد .برای
همگنسازی دادهها ،تغییرات زمانی  Mcبرای کاتالوگ

در این معادله ) C(rتابع همبستگی مراکز سطحی

 ISCبا استفاده از روش پنجرة متحرک ( 50رویداد در هر

زمینلرزهها N ،تعداد کل زمینلرزهها r ،شعاع

پنجره با همپوشانی  )10و از روش انحنای حداکثر

فاصلة بین دو نقطه (دو مرکز

( )Maximum Curvature methodبا معادلة  2تعیین شد

مقیاسبندی و

xi  x j

سطحی)  xiو  xjاست H .تابع هیویساید (

Heaviside

(شکل .)2

پهنهبندی فعاليت لرزهای کمربند چينخورده -راندة زاگرس...

367

شکل  .1نقشة واحدهای ساختاری و گسلهای اصلی زاگرس (گسلها برگرفته از نقشة گسلهای فعال ایران 1382 ،با اندکی تغییر) .واحدهای اصلی
زاگرس عبارت است از :زاگرس مرتفع ( ،)HZکمربند چینخوردة ساده ( )SFBو پیشژرفای زاگرس ( .)ZFگسلهای اصلی شامل گسل اصلی
معکوس زاگرس ،گسل اصلی عهد حاضر ( ،)MRFگسل زاگرس مرتفع ( ،)HZFگسل جبهة کوهستان ( ،)MFFگسل پیشژرفای زاگرس
( ،)ZFFگسل کازرون ( )KFو گسل برازجان ( )BFاست.

با توجه به شکل  2در سه مقطع زمانی ،حداقل بزرگی

است که به ترتیب محدودة باالیی و پایینی مقیاسبندی

کمال کاهش ناگهانی داشته است :از سال  1964تا سال

برای محاسبه ) C(rهستند M .بزرگترین عدد صحیح

 1975این پارامتر زیاد (حدود  )4/7بوده است .از سال

کمتر از بعد فرکتالی مجموعه است .با توجه به اینکه

 1975مقدار  Mcبه میانگین  4/4کاهش یافت و در نهایت

شبکهبندی منطقة مورد مطالعه در ابعاد  0/5در 0/5

از سال 1996با کاهش ناگهانی به  4رسید؛ البته به نظر

درجه و دایرههایی با شعاع  75کیلومتر به مرکزیت هر

میرسد با توجه به گسترش شبکههای لرزهنگاری ،این

گره صورت پذیرفت ،تعداد حداقل رویداد مورد نیاز در

روند همچنان رو به کاهش بوده است .با توجه به باالبودن

هر دایره با استفاده از معادلة  38 ،5به دست آمد .سپس

بزرگی آستانه قبل از  ،1975به دلیل محدودشدن تعداد

برای هر پیکسل ،پارامترهای فرکتالی به همراه مقادیر

رویدادهای لرزهای برای تحلیلها ،این بخش از دادهها از

خطای آنها محاسبه شد b-value .از رابطة  2و با

محاسبات حذف شد .همچنین مقدار  Mcبرای کاتالوگ

استفاده از شیب نمودار گوتنبرگ -ریشتر بهدست آمد.

 NEICحدود  4/1تخمین زده شد .در نهایت از این دو

بعد همبستگی توزیع مکانی مراکز سطحی زمینلرزهها،

فهرستنامه ،حدود  1800دادة همگن با بزرگی آستانة 4/4

از رابطة  3و رسم ) C(rدر مقابل  rروی یک مختصات

بر مبنای امواج درونی زمین ( )mbبرای پردازشهای بعدی

زوج لگاریتمی در بازة  15-55کیلومتر ،محاسبه و از

انتخاب شدند .سپس به منظور ترسیم تغییرات مکانی

شیب نمودار تعیین شد .عدد  15به دلیل متوسط خطای

پارامترهای فرکتالی زمینلرزهها در کمربند زاگرس ،ابتدا

مرکز سطحی زمینلرزهها (میرزایی و همکاران1997 ،؛

منطقه شبکهبندی و به مرکزیت هر گره ،دایرهای با شعاع

انگداهل و همکاران )2006 ،و عدد  55بر اساس

ثابت ترسیم شد .برای اطمینان از کافیبودن تعداد دادهها در

یکدوم تا یکسوم قطر محدودة مورد مطالعه (موراس،

هر دایره ،از روش اسمیت ( )1988استفاده شد:

 )2004است .بعد همبستگی توزیع زمانی وقوع

()5

R ( 2  Q) M
)
)2(1  Q

( N Min 

در این معادله  ،Nحداقل دادة مورد نیاز در هر دایره؛ ،Q
فاکتور کیفیت ( )0< Q>1و  ،Rبرابر با

rmax / rmin  1

زمینلرزهها از رابطة  4و شیب نمودار زوج لگاریتمی -t

)C(Tدر بازة زمانی  18-0سال (محدودة پایینی مربوط
به حداقل زمان بین دو رویداد متوالی و محدودة باالیی
بر اساس یکدوم تا یکسوم فاصلة زمانی دو رویداد
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لرزهای در هر دایره) محاسبه شد .همچنین به منظور

باقیمانده در کاتالوگ انجام پذیرفت .نمونهای از این سه

بررسی الگوی لرزهخیزی پسزمینه ،خوشههای لرزهای

پارامتر محاسبهشده در یکی از دایرهها در شکل  3به

با روش ریزنبرگ ( )1985حذف شد و این تحلیلها

نمایش در آمده است .در نهایت نقشة تغییرات هر یک

بدون خوشههای لرزهای و برای حدود  1400دادة

از پارامترهای فرکتالی ترسیم شد (شکلهای  4و .)5

شکل  .2تغییرات حداقل بزرگی کمال در طی زمان ،برای زمینلرزههای ثبتشدة زاگرس توسط کاتالوگ لرزهای ( ISCدورة زمانی  1964تا ژوئن .)2011

شکل  .3تعیین ابعاد فرکتالی در یکی از دایرهها که به عنوان نمونه نشان داده شده است .نمودارهای سمت چپ با خوشههای لرزهای و نمودارهای سمت
راست بدون خوشهها را نشان میدهند .این نمودارها شامل( :الف) ( ،b-valueب) بعد همبستگی مکانی و (پ) بعد همبستگی زمانی.
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 .5نتايج و بحث

افزایش در ضخامت پوستة لرزهزا در این بخش از

 .1 .5تغييرات b-value

زاگرس میتواند پایینبودن  b-valueرا در این زون

همانطور که در نقشهها مشاهده میشود ،پهنة گذر

توجیه کند .در محدودة سامانة گسلی کازرون -برازجان

زاگرس -مکران ،محدودة سامانة گسلی کازرون –

نیز  b-valueبه نسبت کمتر است .همچنین در انتهای

برازجان و نیز بخشی از انتهای شمالغرب زاگرس

شمالغرب زاگرس در مرز پهنة لرستان با فروافتادگی

مقادیر کمتری از  bرا نشان میدهند (شکل - 4الف).

دزفول پارامتر  bمقدار کمی را نشان میدهد .بررسیها

حداقل مقدار  bدر ناحیة انتقالی زاگرس -مکران

نشان میدهد این منطقه در بازة زمانی مورد مطالعه شاهد

مشاهده میشود .این پارامتر رابطه معکوس با مقدار

وقوع زمینلرزههای بزرگ نبوده ،اما زمینلرزههایی با

استرس در پوستة لرزهزا داشته و ناهنجاری  b-valueکم،

بزرگی متوسط زیاد داشته است .در سایر بخشها مقدار

تراکم باالی استرس را در منطقه نشان میدهد (وایمر و

این پارامتر زیاد است .ناهنجاری  b-valueباال در این

وایس .)1997 ،بنابراین این الگو نشان میدهد که زون

بخشها گویای کمتربودن توزیع استرس در این مناطق

گذر زاگرس -مکران استرس باال را تجربه کند .موقعیت

است .در بیشتر مناطق بعد از حذف خوشههای لرزهای،

ویژه زمینساختی این بخش که مرز بین تصادم قارهای

 b-valueبه دلیل حذف زمینلرزههای کوچکتر مرتبط

زاگرس و فرورانش مکران به شمار میآید و به عالوه

با خوشههای لرزهای اندکی کاهش یافت ،اما روند

افزایش نرخ همگرایی بین صفحات عربستان و اوراسیا و

تغییرات ثابت ماند (شکل  -5الف).

شکل  .4نقشة تغییرات مکانی ابعاد فرکتالی زمینلرزههای زاگرس (با خوشههای لرزهای) .محاسبات در پیکسلها با شعاع  75کیلومتر به مرکزیت هر گره از
شبکههایی با ابعاد  0/5در  0/5درجه( .الف) ( ،b-valueب) بعد همبستگی مکانی و (پ) بعد همبستگی زمانی.
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شکل  .5نقشة تغییرات مکانی ابعاد فرکتالی زمینلرزههای زاگرس (بدون خوشههای لرزهای) .محاسبات در پیکسلها با شعاع  75کیلومتر به مرکزیت هر گره
از شبکههایی با ابعاد  0/5در  0/5درجه( .الف) ( ،b-valueب) بعد همبستگی مکانی و (پ) بعد همبستگی زمانی.

شکل ( .6الف) بعد همبستگی زمانی در بازة کوتاهمدت و (ب) بعد همبستگی زمانی در بازة بلندمدت.

 .2 .5تغييرات بعد همبستگی مکانی

مقدار کم  Deدر ارتباط است .از آنجا که تغییرات

نقشة تغییرات بعد همبستگی مکانی زمینلرزهها در

مکانی استرس در صفحة گسلی ،توزیع مکانی

زاگرس نشان میدهد که مقدار این پارامتر در پهنة گذر

زمینلرزهها را کنترل میکند ،مقدار  Deمیتواند نشانهای

زاگرس -مکران و بخش شرقی محدودة سامانة گسلی

مستقیم از حالت استرس در مناطق گسلی ارائه دهد.

کازرون -برازجان تا گسل کرهبس و سبزپوشان ،کم و

مقادیر کمتر ( Deکمتر از  )1/5در زون گذر زاگرس-

در سایر بخشها زیاد است (شکل -4ب) که تقریباً با

مکران و گسلهای کازرون ،برازجان ،کرهبس،

تغییرات مشاهدهشده در نقشة  b-valueسازگار است .به

سبزپوشان و مقادیر باالی ( Deبیشتر از  )1/5در قسمت

این معنا که در این بخشها مقادیر ناهنجاری کم  bبا

میانی کمان فارس و مناطق شمالغربی سامانة گسلی
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کازرون– برازجان مشاهده میشود .بعد همبستگی با

کوتاهمدت ،حدود  250روز است که از دیگر

درجة خوشهبندی مکانی زمینلرزهها رابطة معکوس

بخشهای مطالعهشده طوالنیتر است و ممکن است

دارد .بهطور کلی ،الگوی لرزهخیزی در امتداد روندهای

ناشی از وقوع مکرر زمینلرزههای بزرگتر با توالی

اصلی ساختاری مانند خطوارة عمان و خطوارة قطر-

پسلرزههای طوالنیتر در این پهنه باشد .اما بازة

کازرون توسط  bکم در یک هندسة بهشدت

بلندمدت با نحوة توزیع زمینلرزههای بزرگتر و

خوشهبندیشده ( Deپایین) مشخص میشود که وقوع

خوشههای لرزهای بر روی زونهای گسیختگی در

زمینلرزههای بزرگ یا متوسط در مناطق پرتنش و در

ارتباط است.

امتداد ساختارهای اصلی را نشان میدهد .در حالی که

با توجه به این مسئله ،برای ترسیم نقشة تغییرات

در سایر مناطق زاگرس ،توزیع فرکتالی تقریبا همگن

مکانی بعد همبستگی زمانی ،در مناطقی که بعد

زمینلرزهها با بعد همبستگی باال دیده میشود .در این

همبستگی در دو گسترة جداگانه بود ،تنها بازة بلندمدت

مناطق اکثر زمینلرزههای کوچکتر ( bباال) با توزیع

مدنظر قرار گرفت .نقشة تغییرات مکانی بعد همبستگی

مکانی نسبتاً پراکنده ( Deباال) همراه است .در واقع این

زمانی وقوع زمینلرزهها در زاگرس نشان میدهد که

الگوی رفتاری نشان میدهد که در بسیاری از بخشهای

تغییرات  Dtنیز متأثر از تغییرات  bو  Deاست؛ به طوری

زاگرس ،استرس از طریق زمینلرزههایی با بزرگی کمتر

که این پارامتر در پهنة گذر (به استثنای شمالشرق

در ساختارهای فرعی مانند گسلهای کوچکتر و

راندگی اصلی زاگرس) و نیز محدودة گسلهای

چینهای لرزهزا منتشر شده است (زمانی و آق اتابای،

برازجان ،کرهبس و سبزپوشان کمتر است که نشانگر

 .)2009به عالوه توزیع مکانی زمینلرزههای پسزمینه

خوشهایبودن وقوع زمینلرزههاست (شکل -4پ).

در غالب مناطق همگن است ،ولی همچنان مقدار این

مقدار باالی بعد همبستگی زمانی در سایر مناطق،

پارامتر در محدودة زون گذر و گسل کازرون-

پراکندگی زمانی رویداد زمینلرزه را در اغلب مناطق

برازجان ،کرهبس و سبزپوشان کم است که از

زاگرس میرساند .پس از حذف خوشهها بعد همبستگی

خوشهایبودن وقوع زمینلرزههای اصلی در این مناطق

زمانی وقوع زمینلرزهها ،تنها در یک گسترة زمانی

حاکی است (شکل  -5ب).

وجود داشت و مقدار آن نیز در همه بخشها بهشدت
افزایش یافت و به حالت همگن در آمد (شکل -5پ).

 .3 .5تغييرات بعد همبستگی زمانی
بعد همبستگی توزیع زمانی وقوع زمینلرزههای زاگرس

 .6نتيجهگيری

در برخی از دایرههای تحت بررسی به ویژه پهنة گذر

ترسیم نقشة تغییرات پارامترهای فرکتالی در کمربند

زاگرس -مکران در دو بازة زمانی کوتاهمدت و

چینخورده -راندة زاگرس ،وضعیت لرزهخیزی متفاوتی

بلندمدت ،جداگانه بهدست آمد (شکل  .)6به نظر

را در پهنة گذر زاگرس– مکران و محدودة سامانة

میرسد گسترة کوتاهمدت به طول زمانی توزیع

گسلی کازرون -برازجان در مقایسه با سایر مناطق

زمینلرزههای کوچک درون خوشههای لرزهای مرتبط

زاگرس آشکار ساخت .به طوری که در این دو بخش

است که در برخی مناطق بهطور محسوس به وقوع

کمتربودن مقدار پارامترهای  De ،bو  Dtکامالً مشخص

پیوسته است .در این مناطق مقدار بعد همبستگی زمانی

است .این بخشها بهویژه پهنة گذر زاگرس -مکران به

در گسترة کوتاهمدت مشابه و بین  0/25تا  0/50متغیر

دلیل نسبت بیشتر وقوع زمینلرزههای بزرگتر ،کمترین

است .اما در پهنة گذر ،محدودة باالیی گسترة

مقدار  bرا به خود اختصاص دادهاند و توزیع هندسی
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مراکز سطحی این زمینلرزهها به حالت خطی نزدیک

مناطق به دلیل حذف زمینلرزههای کوچکتر مرتبط

است .در سایر مناطق نسبت وقوع زمینلرزههای

با خوشههای لرزهای اندکی کاهش داشت و توزیع

کوچکتر ،بیشتر بوده و توزیع مراکز سطحی و همچنین

مکانی این رویدادها به دلیل حذف زمینلرزههای درون

توزیع زمانی زمینلرزهها ،همگنتر است .در حقیقت

خوشههای لرزهای که در اطراف زون گسیختگی اصلی

پیروی از تکتونیک نازکپوسته به علت وجود سری

رخ داده است ،همگنتر شد .همچنین همانطور که

نمک هرمز و الیههای تبخیری جوانتر در زاگرس سبب

انتظار میرفت در تمامی بخشها توزیع زمانی

کاهش مقاوت سنگها و توان ذخیرهسازی انرژی

زمینلرزههای پسزمینه در یک گسترة زمانی و تقریباً

لرزهای شده است .در نتیجه زمینلرزههای کوچک و

یکنواخت توزیع شده است.

متوسط مقیاس بهتدریج و در طی زمان در اغلب مناطق
زاگرس و در امتداد ساختارهای فرعی و چینهای لرزهزا

مراجع

رخ میدهند .در حالی که در پهنة گذر زاگرس-

آق اتابای ،م ،1393 ،.الگوی توزیع زمانی

مکران ،به دلیل جایگاه ویژة زمینساختی ،افزایش عمق

زمینلرزههای جنوب خاور زاگرس ،م .علوم زمین،

پوستة لرزهزا یا افزایش نرخ همگرایی بین صفحة عربستان-

 ،94صفحه .254 -245

اوراسیا و همچنین محدودة گسلهای کازرون -برازجان به

بیتاللهی ،ع .و معتمد ،پ ،1389 ،.محاسبه پارامترهای

عنوان گسلهای انتقالی با مقدار باالتر توزیع استرس

لرزهخیزی برای منطقه البرز مرکزی ،پژوهشنامه

مشخص میشوند .به طوری که این تنش در امتداد روند

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله 3 ،و  8 ،4ص.

ساختاری غالب (خطوارة عمان) در پهنة گذر و گسلهای

کالنه ،س .و آق اتابای ،م ،1393 ،.بررسی الگوی

فعال کازرون ،برازجان ،کرهبس و سبزپوشان و در

تغییرات مکانی لرزهخیزی در کمربند چینخورده-

خوشههای زمانی آزاد میگردد .همچنین با توجه به

رانده زاگرس ،شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

طوالنیتربودن گسترة زمانی کوتاهمدت در پهنة گذر

ایران.4-1 ،

زاگرس -مکران به نظر میرسد طول دورة زمانی وقوع
خوشههای پسلرزهای در منطقه بیشتر است.

متقی ،س .خ ،.حسامی آذر ،خ .و مصطفیزاده ،م،.
 ،1391تشخیص تنشگاههای بزرگ در البرز با

قابل توجه است که گرچه در این مطالعه زمینلرزههای

استفاده از لرزهخیزی دهه گذشته و معرفی

رخداده از ژانویة  1975تا می  2014یعنی پیش از وقوع

محتملترین مکانهای رویداد زمینلرزههای بزرگ

زمینلرزة مورموری در استان ایالم (هجدهم اگوست

آینده ،م .علوم زمین.134-125 ،85 ،

 )2014تحلیل شد و تا قبل از آن منطقه شاهد زمینلرزههای
چندان بزرگی نبوده است ،اما در نقشههای رسمشده ،این

مطیعی ،ه ،1374 ،.زمینشناسی نفت زاگرس ،تهران،
سازمان زمینشناسی ایران 589 ،1 ،ص.

بخش از زاگرس (انتهای شمالغربی زاگرس) نیز تغییرات

موسوی بفروئی ،س .ح ،.میرزائی ،ن ،.شعبانی ،ا .و

خصوصb-

اسکندری قادی ،م ،1393 ،.پهنهبندی خطر

 valueآشکار ساخت که نشاندهندة تنش زیاد در منطقه

زمینلرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب

بوده است .این مسئله به نوبة خود میتواند کاربرد مؤثر

برای مراکز استانها ،م .فیزیک زمین و فضا،

روشهای فرکتالی در تحلیلهای لرزهای را نشان دهد.

.38-15 ،)4(40

قابل مالحظهای را در پارامترهای فرکتالی به

تغییرات الگوی لرزهخیزی زمینلرزههای پسزمینه
نیز برای  b-valueو  Deمشابه بود .پارامتر  bدر غالب

هاشمی ،س .ن ،1388 ،بررسی تغییرات مکانی پارمتر
لرزهخیزی  bدر ایران ،م .علوم زمین.184 -179 ،72 ،
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