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   چکیده

لگوي توزیع پس در این مقاله ا هاي دهۀ اخیر در زاگرس از تجزیه و لرزههاي زمینلرزهبراي مطالعۀ 

بعاد همبستگی  b-value ،p-valueهاي فرکتالی استفاده شد و پارامترهاي فرکتالی نظیر تحلیل و ا

لی تایج نشان دادند که . لرزه محاسبه شداي هر زمینلرزههاي پستوزیع مکانی و زمانی توا ن

ها لرزهها تحت تاثیر سازوکار کانونی زمینلرزهخصوصیات فرکتالی پس هاي اصلی و محل رویداد آن

ا سازوکار امتدادزهلرها در زمینلرزهبه عنوان مثل نرخ کاهش پس. قرار دارد ز هایی ب لغز بیشتر ا

این نرخ براي زمینلرزهدر بین زمین. هاي رانده استلرزهزمین ا سازوکار رانده نیز  هاي لرزههایی ب

  . واقع در جنوب شرق زاگرس کمتر است

  

  لرزه، زاگرس، بعد فرکتالیلرزه، پسزمین :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
In this paper, the Fractal analyses have been done to study the aftershocks distribution pattern of 
the last decade earthquakes in the Zagros belt. For this aim, the parameters including b-value, p-
value, and correlation dimensions of spatial and  temporal distribution of aftershock sequences 
of each mainshock have been calculated. The results show that the fractal characteristics of the 
aftershocks are affected by the focal mechanism of mainshocks and their location. For example, 
the  decay  rate  of  aftershocks  for  the  strike-slip  mainshocks  is  more  than  the  thrust  events. 
Between thrust events, this rate is lower for the events occurred in the southeastern end of the 
Zagros.    
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  مقدمه    1

هاي متعددي تخریب شده و لرزهخیزترین کشورهاي دنیا است، طوریکه نقاط مختلف آن توسط زمینایران یکی از لرزه

لرزه باید به آن یکی از مسائلی که بالفاصله بعد از رویداد زمین. بعضا با خسارات جانی و مالی فراوانی همراه بوده است

لرزة اصلی دهد که تحت تاثیر زمینهایی رخ میکه این حوادث در محلبه این با توجه. ها هستندلرزهتوجه شود، پس

لرزه ها در بسیاري موارد میزان خسارات ناشی از پس. تواند باعث ایجاد خسارت مضاعف در منطقه شودقرار گرفته، می

و  هزادکامران( نریخته اند اصلی فرو لرزةهایی شدند که در رخداد زمینقابل توجه بوده و سبب فرو ریختن ساختمان

یع زمانی و دهند و توزاي را به خوبی نشان میهاي لرزهشمههاي چگیها ویژهلرزهپساز طرفی،  ).1393,همکاران
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براي تعیین روند پهنۀ  این حوادث همچنین، مطالعۀ ).1385، ریاضی راد(اصلی متناسب است لرزة با زمینمکانی آنها 

از ). 1984,زاکیاوگاتا و شیما( کاربرد دارد خیزيلرزهاد گسل هاي نهان فعال شده و روند مهاجرت تعیین امتد خیز،لرزه

هاي استفاده از روشهاي اخیر در سال. ها داراي اهمیت زیادي استلرزهاین رو بررسی خصوصیات و الگوي پس

که از  است توسعه یافتهناطق مختلف جهان در مها لرزهپس از زمینخیزي لرزه فرکتالی براي برآورد خصوصیات الگوي

  .اشاره نمود 2012 ،سینگ و همکاران و 2006چن و همکاران،   ؛2004نانجو و ناگاهاما،  توان به مقاالتجمله می

راندة زاگرس با  –خورده هاي دهۀ اخیر در کمربند چینلرزههاي زمینلرزهدر این پژوهش، خصوصیات رویداد پس

است طوریکه بیش از خیز در ایران زون لرزهکمربند زاگرس فعالترین . هاي فرکتالی بررسی شده استاستفاده از روش

هاي لرزهزمین). 1998میزایی و همکاران، (باشد هاي ثبت شده در ایران مربوط به این زون میلرزهنیمی از زمین

 از زاگرس در خیزي لرزه. افتندسط تا بزرگ اتفاق میهاي متولغز و رانده با بزرگیهاي امتدادزاگرس غالباً بر روي گسل

 ي الیه عمق). 2006انگدال و همکاران، ( استکیلومتر  20کانونی آنها کمتر از عمق که  طوري هب است، عمق کم نوع

 ر بخشدآن لرزه هاي  تقریبا تمامی زمین ،به عبارتی .اندهکیلومتر در نظر گرفت15±7طورمیانگین هتوان ب را می زا لرزه

ها در تمام پهناي لرزهاین زمین ).2004؛ تاتار و همکاران 2004طالبیان و جکسون، ( اتفاق افتاده استفوقانی  ي پوسته

خیزي تا بعد از تنها جایی که لرزه. باشدشرقی آن، گسل معکوس اصلی زاگرس میو مرز شمال زاگرس پخش شده

خیز باشد که در آن یک زون لرزهی زاگرس نزدیکی تنگۀ هرمز میگسل معکوس اصلی ادمه یافته، انتهاي جنوب شرق

کیلومتري پوسته نیز امتداد یافته  45 -30که عمق آنها تا  شودمیجنوب غرب مشاهده –پرتراکم با روند شمال شرق 

   ).2007؛ یمینی فرد و همکاران، 2006انگدال و همکاران، ( است

: خیزي پس از آنها بررسی شده است عبارتند ازر این مقاله الگوي لرزهد سال اخیر زاگرس که دچن هايلرزهزمین

 20 لرزة، زمین1/6سیالخور با بزرگی  1385فروردین  11لرزة  ، زمین6اسفند فاریاب با بزرگی گشتاوري  9لرزة زمین

-زمین ،3/6گشتاوري  بوشهر با بزرگیشنبه در استان  1392فروردین  20 لرزة، زمین1/6قشم با بزرگی  1387شهریور 

 1393مرداد  27لرزه و زمین 2/6استان هرمزگان با بزرگی گشتاوري ) بشاگرد(گوهران  1392اردیبهشت  21لرزه 

خیز پرتراکم جنوب شرق زاگرس انتخاب لرزة فاریاب بدلیل قرار گرفتن در زون لرزهزمین. 2/6مورموري ایالم با بزرگی 

  .)1شکل(شد 

 
هاي مطالعه شده به همراه سازوکار کانونی آنهالرزهزمین نقشۀ موقعیت. 1شکل  

 

 

  روش تحقیق    2
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، b-value فرکتالی شامل پارمترهايهاي اصلی زاگرس لرزهخیزي پس از زمیندر این تحقیق براي بررسی الگوي لرزه

p-value ،  محاسبه شد هالرزهزمین مکانی و زمانیبعد همبستگی.   

  :محاسبه شد) 1954گوتنبرگ و ریشتر، ( بزرگی - ستفاده از رابطه فراوانیبا ا b-valueپارامتر 

bMaN log                                         )1(  

شاخص سطح  a. هستند ثابتضرایب  bو  M ،aها با بزرگی بیشتر و مساوي لرزهتعداد تجمعی زمین Nکه در آن 

 b-valueهاي رویداده در منطقه است و لرزهشود، بنابراین تابعی از تعداد زمینزي محسوب میخیفعالیت لرزه

  دهدیکدیگر را نشان می به نسبت بزرگ و کوچک هايلرزهزمین پراکندگی نسبی رویداد

  :)1995, اتسو و همکاران( آمد ري بدستبا استفاده از قانون تغییر یافتۀ ام p-valueپارامتر 

 )2   (                                                         pctktn  )()(  

نیز یک ضریب ثابت  p. اي مقدار آنها متفاوت استهاي مختلف لرزهضرایب ثابت هستند و در توالی kو  c که در آن

  .متغییر است 5/1تا  7/0کند و معموالً بین ها در زمان را بیان میلرزهاست که نرخ کاهش پس

) 1983گراسبرگر و پروکاکسیا، (روش انتگرال همبستگی ها از لرزهبراي محاسبۀ ابعاد فرکتالی مکانی و زمانی زمین

  :استفاده شد

)3(
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jiبندي و اسمقیشعاع  rها، لرزهتعداد زمین Nتابع انتگرال همبستگی،  C(r)در این رابطه،  xx   مرکز فاصله بین

xتابع شمارنده نقاط است، هنگامی که  H .است xjو  xiهاي لرزهسطحی زمین  x < 0 و اگر H(x) = 1: باشد 0

DerrC توان اگر توزیع مراکز سطحی ساختار فرکتالی داشته باشد، رابطه قانونبه طور کلی  .H(x)=0: آنگاه )( 

ها برقرار است و لرزهرابطۀ مشابهی براي توزیع زمان وقوع زمین .بعد همبستگی مراکز سطحی است ،Deبرقرار است که 

-می نشان، بیشتر باشدبعد فرکتالی هر چقدر از نظر هندسی،  .آیدبدست می Dt هالرزهاز آن بعد فرکتالی زمان زمین

دهنده نزدیک شود، نشان 1به ها لرزهبعد فرکتالی مراکز سطحی زمیناگر  .تر استهمگنلرزه توزیع رویداد زمیندهد 

  .ستهالرزهبیشتر زمینبندي بیانگر خوشهبعد همبستگی، مقادیر کمتر . ها در امتداد خاص استلرزهتوزیع خطی زمین

هاي مربوط به هر لرزهاي پسههاي اخیر زاگرس شامل ، ابتدا دادهلرزهحوادث پس از زمین براي محاسبۀ ابعاد فرکتالی

لرزه، پارامترها با استفاده هاي هر زمینلرزهسپس براي پس. گردآوري شد (IRSC)نگاري کشور لرزه از مرکز لرزهزمین

  ). 2001وایمر، (محاسبه گردید  Zmapافزاري از مجموعه نرم

  

  گیري نتیجه    3

  . هاي دهۀ اخیر زاگرس ارائه شده استلرزههاي زمینلرزهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرکتالی پس 1در جدول 
 

  هاي زاگرس لرزههاي زمینلرزهپارامترهاي محاسبه شده براي پس .1لجدو

Dt De p-value b-value لرزهزمین  

٣/٠±٠١/٠  ٠٢/٠±۵٩/١  ٠۴/٠٢/١±٠  05/0±91/0  مورموري 

٢٩/٠±٠١/٠  ٠١/٠±۵۴/١  ٠٣/١±٠٣/٠  03/0±٧٣/٠  دشت بوشهر 

٣±٠١/٠۴/٠  ٧١/١±٠١/٠  ٢٧/١±٠٧/٠  04/0±۶٧/٠ بشاگرد - گوهران   

٠١/٠±۵/٠  ٧/١±٠١/٠  ٠۴/٧٣/٠±٠  07/0±٧٧/٠  قشم 

٣١/٠±٠١/٠  ٠١/٠±۵/١  ١±١/٠۶/١  1/0±٩۶/٠  سیالخور 

٠١/٠±۵٢/٠  ٧٧/١±٠٢/٠  ٠٧/٠±۴٩/٠  08/0±٧۴/٠  فاریاب 

هاي مختلف قرار هایی که در زونلرزهزمینها در لرزهدهد که پارامترهاي فرکتالی پسنتایج بدست آمده نشان می

هاي مورموري و سیالخور که در بخش لرزهدر زمین b-valueمقدار . دارند و یا سازوکار متفاوتی دارند، تفاوت دارد

بشاگرد که -هاي سیالخور و گوهرانلرزهدر زمین. ها بیشتر استلرزهغرب زاگرس قرار دارند، نسبت به سایر زمینشمال



  516                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

-pهاي مطالعه شده که سازوکار غالب آنها رانده است، مقدار لرزهدو سازوکار امتدادلغز دارند نسبت به سایر زمینهر 

value از بین . باشدهاي رانده میلرزهها بیشتر از زمینلرزهها در این زمینلرزهبه عبارتی نرخ کاهش پس. بیشتر است

خیز پرتراکم انتهاي جنوب شرق لرزة قشم و فاریاب که در زون لرزهو زمینهاي با سازوکار رانده نیز در دلرزهزمین

نکتۀ جالب . لرزها استها بسیار کمتر از سایر زمینلرزهقرار دارند، نرخ کاهش پس) مکران- زون گذر زاگرس(زاگرس 

در سایر . لرزهاستایر زمیناز س) 5/0حدود (ها بیشتر لرزهلرزه، بعد فرکتالی توزیع زمانی پساینکه در این دو زمین

- ايکند، حاکی از توزیع خوشهتغییر می 34/0تا  29/0ها در آنها بین لرزهها که بعد فرکتالی توزیع زمانی پسلرزهزمین

ها نسبت به سایر لرزهها در زون گذر بدون توجه به سازوکار زمینلرزهتوزیع مراکز سطحی پس. تر حوادث در زمان است

هاي مختلف زاگرس که در شمال غرب رسد تفاوت در نرخ همگرایی در بخشبه نظر می. باشدتر میندهمناطق پراک

و همچنین تفاوت در رژیم تنش سبب ) 2004ورنانت و همکاران، (است  9 ±2و در جنوب شرقی آن ۵/۴ ±٢سزاگر

  . ها شده استلرزهبروز این تفاوت در پارامترهاي فرکتالی توزیع پس
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