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   چکیده

تغییرات نسبت به زمان متغیر بعد . سته زمین استدر پو هاشکستگی ةانداز ةمتغیر هندسی بعد فرکتال منعکس کنند

شیب منحنی فراوانی . خیز استلرزه ۀفرکتال معرف فرآیند گسیختگی و چگونگی گسترش و رشد شکاف در یک منطق

بر مبناي متغیرهاي بعد فرکتال و شیب منحنی . اي استها نیز متغیري آماري و معرف میزان تنش رژیم لرزهزلزله

در این مطالعه با بکارگیري کاتالوگ . گسیختگی پوسته زمین را تعیین نمود ۀتوان مدت زمان چرخا میبزرگ- فراوانی

- اهر 2012.08.11 ۀخیزي قبل از زلزلتغییرات متغیرهاي لرزه 2008- 2013زمانی  ةآذربایجان در باز ۀهاي منطقزلزله

ریشتر بکار رفته تا - گوتنبرگ ةنون اصالح شدي زمانی گسیختگی زمین، قاجهت تخمین بازه. ورزقان رصد شده است

  . گسیختگی با زمان زلزله اثبات شود ۀانطباق زمان چرخ

  

- اي، فعالیت لرزهزمان چرخۀ گسیختگی زمین، سکوت لرزه، bمقداربعد فرکتال،  :کلیدي هاي واژه

زلۀ اهر   ورزقان- اي، زل
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Abstract 
The  fractal  geometry  dimension  reflects  the  size  of  the  fractures  in  the  Earth's  crust.  The 
temporal  changes  of  the  fractal  parameter  indicate  the  failure  mechanism  and  the  process  of 
development and growth crack in the seismic area. The slope of frequency-magnitude curve is 
statistical parameter,  this parameter regards stress  level in  the seismic regime. Duration of  the 
Lithospheric failure cycle can be determined by using the slope of frequency-magnitude curve 
and  fractal  dimension.  In  this  study,  based  on  earthquake  catalog  of  Azerbaijan  region  (for 
period  of  the  year  2008  to  2013),  the  temporal  variation  seismicity  parameters  have  been 
investigated  before  occurred  the  main  shock  of  Ahar-Varzaghan  2012.08.11.  Modified 
Gutenberg-Richter law has been used to prove time conformity of the occurred earthquake with 
the duration of the failure cycle to estimate the duration of the failure cycle. 

Keywords:  Duration  of  the  Failure  Cycle,  fractal  dimension,  Modified  Gutenberg-Richter 

relation, b  -value, seismic quiescence, seismic activity, Ahar-Varzaghan earthquakes 
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 مقدمه 1

خیزي پیش از زلزله به چالش برانگیز ترین سوال فیزیکدانان زلزله شناس ي فعالیت هاي لرزهدر دهۀ اخیر مطالعه

اي خیزي هر رژیم لرزهکمترین دستاورد شناخت فرآیند گسیختگی پوستۀ زمین، کشف الگوهاي لرزه. تبدیل شده است

مهمترین . هاي بزرگ استي موفقیت آمیز مکان و زمان زلزلههایابیاست که نخستین قدم درجهت دستیابی به پیش

قانون گوتنبرگ و ریشتر و متغیر بعد هندسی  ضرایب. است گسیختگی مسئله بخش برقراري رابطه میان آمار و فیزیک

قانون گوتنبرگ و . کنندشناسی هستند که پدیدة زلزله را توصیف میفرکتال از مفاهیم اساسی در زلزله

ها، مقدار کیفی آن یعنی بزرگا و بیانگر آن است که چگونه با کم شدن کمیت داده) 1944تنبرگ و ریشتر،گو(ریشتر

کند به این ترتیب که با افزایش بعد فرکتال نیز نحوة خوشه شدن رویدادها را توصیف می. یابدسطح انرژي افزایش می

ي خود شبیهی رویدادها بعد فرکتال توصیف کننده. ابدیتعداد رویدادها در یک ناحیه هتروژنی مواد محیط افزایش می

ریشتر با آمار رویدادها و بعد فرکتال -قانون گوتنبرگ). 1983ماندلبرت،(است و مقیاسی از متوسط بزرگی رویداد است

-با انجام اصالحاتی در قانون گوتنبرگ) 1989(کیلیس بورك وهمکاران. با فاصلۀ میان مراکز زلزله در ارتباط است

تا بر اساس آن بتوان بازة زمانی شکستگی . معرفی کردند و بعد فرکتال تابعی از دو متغیر شیب منحنی فراوانی ریشتر

زمان با بکارگیري این روش نقشۀ ) 2003(اسمیرنف. گیري نموداي اندازهلیتوسفر را به ازاي هر بزرگا در هر رژیم لرزه

7.5WMجهانی براي را براساس کاتالوگچرخۀ گسیختگی پوسته زمین   تخمین . خیز جهان محاسبه نمودنقاط لرزه

خیزي خیزي و بررسی تغییرات لرزهروشی مناسبی جهت مطالعۀ پتاسیل لرزه بازة زمانی شکست لیتوسفر زمین،

ورزقان - ي اهراز زلزله خیزي پیشاز اینرو در این مطالعه براي فهم تغییرات لرزه). 1990اسچولز،(شودمحسوب می

  .بکارگرفته شده است

  

  روش تحقیق 2

، این ) 1944گوتنبرگ و ریشتر،(ریشتر-با تلفیق مفهوم بعد فرکتال و قانون گوتنبرگ) 1989(کیلس بورك و همکاران

   :قانون را به شکل ذیل بازنویسی کردند

)1(  log log logL logN b M d T const      

این قانون کلی طول بازة  .رخ داده استTزمان درLاست که در ناحیهMتعداد رویدادهایی با بزرگايN،)1(دررابطۀ

توان فرکانس وقوع زلزله با توجه به این قانون کلی می. کندزمانی گسیختگی لیتوسفر را براي هر سطح انرژي تعیین می

با فرض رخداد. محاسبه نمودlرا براي طول
Mnدر ناحیه رویدادLدر زمانTبا بزرگايM متوسط نرخ رویدادها در این

)ابرمنطقه بر ) ML n T اگر فرض شود که رویدادها به طور یکسان در حجم پراکنده هستند، متوسط فرکانس . است

lبراساس برونیابی به مقدار lها در ناحیۀ وقوع رویداد Lکمتر خواهد بود:   

)2(   
3

( ) ( )l L l L 
 

 بعد(dبه مقدار  )2(در فرمول 3همانطور که واضح است پراکندگی رویدادها در حجم یکنواخت نیست در نتیجه توان 

)از طریق تابعdمتغیر .تغییر خواهد کرد) فرکتال )C Rشودمحاسبه می .( )C R تابعی بر حسب تعداد جفت رویدادهاي

  .)3فرمول (استrداراي فاصلۀ کمتر از
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( 1)
r RN

C R
N N
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  :شودانجام می) 4(از طریق فرمول  dمحاسبۀ بعد فرکتال

d( ) rC R   	 )4(	



  218                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

)،log-logبهترین برازش خط مستقیم به نمودار d، متغیر)4(در رابطۀ )C Rبرحسب فاصلهrمهمترین بخش  .است

)محاسبۀ این متغیر برازش به نمودار لگاریتمی ) rC R جهت تخمین دقیق این )1995(سیدرین و اسمیرنف. است

  .را پیشنهاد کردند(The Jackknife method)متغیر تکنیک جک نایف 

  :توان زمان الزم براي گسیختگی به شکل ذیل محاسبه نمودمی Mبه این ترتیب براي رخداد یک زلزله به بزرگاي 

)5(  ( )
010q m M  



  

dqوMبازة زمانی منطبق با بزرگاي0،)5(در رابطۀ b  ،است نیز ضریب رابطۀ میان بزرگا و طول

logMیعنی l  مقدار. )2003اسمیرنف،( استM بزرگاي فرضی است که بر اساس آن بازة زمانی گسیختگی

b,متغیرهاي. شودتعیین می dکاهش مقدار. نیز بر اساس کاتالوگ قابل محاسبه استdq b    از سطح صفر قبل از

جهت . دهدوقوع رویداد بزرگ مورد انتظار است و رسیدن به سطح صفر فرا رسیدن زمان شکستن پوسته را نشان می

هاي در نخستین گام الزم است، کاتالوگ زلزلهqریشتر و محاسبۀ متغیر- ایب قانون اصالح شدة گوتنبرگمحاسبۀ ضر

 2008.1ها براي بازة زمانی خیزي این منطقه کاتالوگ زلزلهبه منظور گردآوري اطالعات لرزه. آذربایجان گردآوري شود

براي جداسازي . دریافت شده است) Iranian Seismological Center(راننگاري ایاز مرکز لرزه 2013.4تا 

براي  2.4بزرگاي کامل بودن . بکار گرفته شده است) 1974(نوپف- رویدادهاي وابسته، پنجره زمانی و مکانی گاردنر

) )2000ویمر و وس، (کاتالوگ این منطقه به شیوة بیشینه مقدار انحنا )cM MaxCاست و رویدادهاي  بدست آمده

بر مبناي کاتالوگ تدوین شده، . نگاري مرتفع گرددچکتر از آن از کاتالوگ خارج شده است تا اثرات نقص شبکۀ لرزهکو

قبل از رخداد نسبت به زمان b، تغییرات متغیر)1965(بر اساس شیوة بیشینه مقدار درستنمایی توسعه یافته توسط اکی

  ). 1شکل (دهدقبل از رویداد اصلی نشان می 0.6یر را تا مقدار کاهش این متغbمتغیر تغییرات. زلزله محاسبه شده است

 

. دهد، کاهش این متغیر را قبل از زلزله نشان می2012.10.20تا  2006.01.01ي زمانی نسبت به زمان در بازهbمتغیر تغییرات-1شکل 

  .به صورت خطوط عمودي مشخص شده استbمتغیر ۀخطاي محاسب

ورزقان صورت گرفته - ي اهرتغییرات نسبت به زمان بعد فرکتال براي زلزله ۀمحاسب) 5( و) 4(با استفاده از فرمول 

  ).2شکل (است
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به dمتغیرۀ خطاي محاسب. دهدورزقان نشان می-بعد فرکتال نسبت به زمان افزایش این مقدار را پیش از زلزله اهرdمتغیر تغییرات –2 شکل

  .مشخص شده است صورت خطوط عمودي

را نسبت به زمان qتوان تغییرات متغیرریشتر اصالح شده می-گوتنبرگ قانونو بر اساس b،dدو متغیر ۀبا محاسب

- ي اهربزرگا مقدار بزرگاي زلزله-ي طولدر رابطهیب، مقدار ضرqجهت تخمین متغیر. تحقیق نمود

6.5Mورزقان  جایگذاري شده است.  

 

qمتغیر ۀخطاي محاسب .دهدورزقان نشان می-نسبت به زمان کاهش این مقدار را پیش از زلزله اهر qمتغیر تغییرات –3شکل صورت  به 

  .خطوط عمودي مشخص شده است

  نتیجه گیري 3

تکیه دارد و مقدار ) نسبت رویدادهاي کوچک به بزرگ(بر آمار رویدادهاbبا توجه به آنکه مقدار شیب منحنی فراوانی

 است،) هاهمبستگی اندازة شکاف(و فرآیند گسیختگی) موادناهمگنی (منعکس کنندة خصوصیات فیزیکیdبعد فرکتال

ۀ گسترش شکاف و آمادگی براي یک انفجار بزرگ مسئلاتحاد دو جنبۀ آماري و فیزیکی در توصیف  qاز اینرو متغیر

هاي بزرگ در پاسخ به به این معنا است که احتمال وقوع زلزلهdوbهمبستگی مثبت بین دو متغیر .شودمحسوب می

ها در مساحتهاي سطحی کوچک یابد و احتمال آزاد سازي تنش در طول گسلیکپارچگی افزایش یافته، کاهش می

مقدار صفر براي . گسیختگی با زمان زلزله است به مفهوم انطباق زمان چرخۀqمقدار صفر براي متغیر. یابدافزایش می

bو کاهش مقدارdاي است که به هنگام افزایش بعد فرکتالاین متغیر به معناي شروع فعالیت لرزه دهد، مقدار رخ می 
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کاهش از سطح صفر قبل از qبا توجه به تغییرات نسبت به زمان متغیر. ي استامنطبق با سکوت لرزهqمنفی متغیر

  .شودورزقان و رسیدن به سطح صفر به هنگام وقوع رویداد مشاهده می-اهرۀ زلزل
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