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زمینلرزۀبلده-کجور
در دامنۀشمالی البرزرویدادهاست  .دراینپژوهشتغییراتمکانیپارامترهایفرکتالیبرایبررسیالگویلرزهخیزی
منطقۀ بررسیشده است .بهمنظورترسیمنقشههایتغییراتمکانی ،ابعادفرکتالیمکانیروکانونزمینلرزهها (،)Deتوزیع
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کجوربهدلیلوجودخوشههایزمینلرزه

اطرافروکانونزمینلرزهکاهشمیزانلرزهخیزی(آرامشلرزهای)مشاهدهمیشود.بعداززمینلرزهمقدارپارامترb-value
لرزهبهدلیلتأثیرخوشۀپسلرزه-

وDtدرمحدودۀروکانونوبخشباختریاندکاست.کمبودناینپارامترهابعداززمین
هاوآزادشدنتنشدرزمانزمینلرزهودرتوالیپسلرزههااست.درنقشۀلرزشیزمینلرزهنیززیادبودنشدتزمینلرزه
بعدازرویدادشوکاصلیهمچنانزیاداست.کمبودنb-valueوزیادبودنDe

دراینبخشمشاهدهمیشود.مقدارDe
سطحباالییازفعالیتلرزهخیزیرادرمنطقهنشانمیدهد.درمجموعنتایجاینتحقیق نشانمیدهدکهپارامترهای

پژوهشهایپیش-

فرکتالیبهخوشهبندیمکانیوزمانیزمینلرزههابسیارحساسهستندوازآنهامیتوانبهعنوانابزار
نشانگرهایلرزهایزمینلرزههایبزرگاستفادهکرد.
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مقدمه
بههمیندلیل
هابودهاند  .

زمینلرزههاهمیشهدرطولتاریختهدید بزرگی برایموجوداتزنده بهخصوصانسان
هااست،کهبهکمکآنمیتوانوضعیتلرزهخیزیهرمنطقهرابررسیکرد.مانندبسیاری

زمینساختییکیازاینراه
از پدیدهها و فرآیندهای طبیعی ،فرآیندهای زمینساختی بسیار پیچیده هستند .اما این فرآیندها که عامل ایجاد
پژوهشهای زیادی

درسالهایاخیر

توپوگرافیومناظر طبیعیزمینهستند،درعینپیچیدگینظمخاصیدارند.
برایدرکنظمموجوددرفرآیندهایزمینساختی انجامشدهاست.اینپژوهشهانشاندادهاند کهفرآیندهایزمین-
ساختی از جمله لرزهخیزی را میتوان بامفاهیم فرکتالی ،1تشریح کرد .اولینبار ریاضیدان لهستانیبهنام مندلبروت[]1
1. Fractal
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اقتباسوبرایتوضیحخودهمسانیدربسیاری

فرکتالرامعرفیکردکهازواژه"فرکتوس"1بهمعنای"شکستهشده"
ازپدیدههایطبیعیبامقیاسهایمتفاوتاستفادهمیشود .فرکتالیبودنیکشیءیاپدیدهبهاینمعنیاستکهبا
مقیاسنامتغییرازمهمترینویژگیفرکتالها

نماییدراینقبیلاشیاءجزئیاتهمچنانمشابهکلاست.


افزایشبزرگ
ستبهگونهایکهشکلایناشیاءباتغییرمقیاستغییرنمیکند.ازدیگرخصوصیاتپدیدههایفرکتالیایناستکه

ا
بُعد3صحیحندارد .اشیاءفیزیکیدرکلدارایبعدیک،دو،سهویابدونبعد(بعدصفر)هستند.تماماشیاءموجوددر
طبیعتبعدصحیحندارندوسطوحناهموارکوهها،شکلتودههایابر،تالطمآبدرحالجریاندررودخانههاوریخت
توانبعدآنهارایکعددصحیحدانست.هرپدیده

خطوطساحلیمثالهاییازپدیدههایفیزیکیهستندکهنمی
فرکتالی بهوسیلۀ بعدی فرکتالی مشخص میشود که نمایش عددی نظم موجود درون آن است .از این ویژگی در
هارابهکمکابعادفرکتالیتحلیل

بررسیهایلرزهزمینساخت4نیزمیتواناستفادهکردهوتوزیعگسلهاوزمینلرزه

خیزیبهوسیلهبعدفرکتالیکهابزاری آماریپیچیدهبرایتعییننحوۀ توزیعزمانیو

کرد .خصوصیاتفرکتالیلرزه
میشود.تغییراتمکانیپارامترهایفرکتالیعامل مهمیبرایبررسیوضعیتزمین-
مکانیلرزهخیزیاست،محاسبه 
پژوهشهای

ساختی است .میزان تغییرات این پارامترها با توجه بهوضعیت زمینساختی هر منطقه متفاوت است .
متعددیدرزمینۀتغییراتمکانیاینپارامترهادرمناطقمختلفدنیامانندپهنههایخاوریوشمالیآناتولیترکیه،
تغییراتمکانیپارامترهایفرکتالیبیانکنندۀ

شمالخاور هندۀ دنالیآالسکاصورتگرفتهاست [ .]5[،]4[،]3[،]1
تغییراتمهمیدرخصوصیاتلرزهزمینساختی[،]3توزیعمکانیمتفاوتزمینلرزهها[،]4سطحلرزهخیزی[]5[،]4
ووضعیتزمینساختیدرمناطقمختلفاست[.]1[،]8[،]7[،]6
منطقۀ بررسی شده در دامنۀ شمالی البرز مرکزی بین طولهای جغرافیایی  51-53درجۀ خاوری و عرضهای
جغرافیایی  35-37درجۀ شمالی قرار دارد .این منطقه از نظر لرزهخیزی فعال است و زمینلرزه بلده-کجور که از
بزرگترینزمینلرزههایصدسالاخیرنزدیکبهتهرانمحسوبمیشوددرخردادسال 1383بهوقوعپیوستهاست.
زمینلرزهبلده-کجوردر18می1004بابزرگای]10[Mb=6/1درنزدیکیبلدهدرحدود70کیلومتریشمالتهران
اتفاقافتاد.روکانون5اینزمینلرزهدر51/58درجۀطولخاوریو36/18درجۀعرضشمالی[]11وعمقآندر11
ازجملهپژوهشهاییکهدرمنطقۀالبرزوبررویاینزمینلرزهصورتگرفتهمی-

کیلومتری[]11گزارششدهاست.
توانبهقیطانچی[،]13تاتاروهمکاران[]11ومتقیوهمکاران[]14اشارهکرد،ولیبررسیهایلرزهزمینساختیو
تغییراتمکانیپارامترهایفرکتالیتاکنونموردتوجهقرارنگرفتهاست.دراینتحقیقازتغییراتمکانیپارامترهای
فرکتالیبرایبررسیالگویلرزهخیزیالبرزمرکزیاستفادهشد.پارامترهایبررسیشدهشامل،b-valueبعدفرکتالی

روشها و دادههای استفاده شده
دراینتحقیقبرایبررسیتغییراتمکانیوالگویلرزهخیزیدرمنطقۀ بررسیشده ازپارامترهایفرکتالی (b-

De،valueو )Dtاستفادهشدb-value.اولینپارامترلرزهخیزیاستکهازکاربردیترینابزارهایبرآوردخطرزمین-
2. Fractus
3. Dimension
4. Seismotectonic
5. Epicenter
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اینپارامتربیانکنندۀ رابطۀ قانونتوانی بینفراوانیرویداد ،بزرگا،گشتاورلرزهایوطول

لرزهها محسوبمیشود .
گسلاست[.]16[،]15برایبهدستآوردناینپارامترازرابطۀگوتنبرگ-ریشتر[]17استفادهشد:
( log10 N  a  bM , )1
که Nتعدادزمینلرزههایبابزرگای a،Mو  bضرایبثابتمعروفبهپارامترهایلرزهخیزیهستند.پارامترa
بهدستمیآید،نسبتبینزمینلرزههایبزرگ
سطحفعالیتلرزهخیزیوbکهازشیبنمودارلگاریتمیفراوانی-بزرگا 
وکوچکاست.پارامترb-valueبهعنوانبعدفرکتالیشناختهشدهاست[.]18
کمترین مربعات7
درستنمایی حداکثر 6استفاده شد .این روش نسبت بهروش  

برای محاسبۀ  b-valueاز روش 
دقیقتراست[:]11

log 10 e 
(, )1
M mean  M min 

b 

،مهمترینپارامتردر
کهeعددنپر Mmean ،بزرگایمیانگینو Mmin= Mcبزرگایکمال8است.بزرگایکمال Mc،
بررسیهای لرزهخیزیاست.اینپارامترحداقلبزرگایی استکهدادههایباالترازآندرمجموعهدادههاکاملاست.

بزرگایکمالرامیتوانبادرنظرگرفتنرابطۀ گوتنبرگ-ریشتربهدستآورد.تغییردرشیبنمودارفراوانی-بزرگا
بیانکنندهمقداربزرگایکمالاستکهدلیلآنکاملنبودنمقادیرکوچکترازآندرمجموعهدادههااست[.]10در

اینتحقیقبزرگایکمالازروشخمیدگیبیشینه1بهدستآمد.دراینروشنقطۀخمیدگیبیشینهازمنحنیتوزیع
فراوانی-بزرگایغیرتجمعیانتخابمیشود[.]11
برایمحاسبهبعدفرکتالیمکانیوزمانیزمینلرزههاازروشانتگرالهمبستگیاستفادهمیشود[.]13[،]11
هابااستفادهازبعدهمبستگی،D2،ارزیابیمیشود [.]14[ ،]16دراین

خصوصیاتفرکتالیزمانیومکانیزمینلرزه
ها،وتوزیعزمانیآنها بهترتیباز DeوDt

بعدهمبستگیتوزیعمکانیروکانون زمینلرزه

مقاله برایتفکیکبین 
بهدستآمدند:
استفادهشد.اینپارامترهابهروشگرسبرگروپروکاکسیا[ ]15

 log C r 
 D2  lim r 0 
(, )3
 log r 
2NRr
 C r  
(, )4
N N  1
انتگرالهمبستگیN،تعدادکلرویدادهاوNR<rتعدادجفتنقاطدارایفاصلهRاستکهدرفاصلهای

که)C(r

موداردولگاریتمیوازشیبخطبهدستمیآید.

بعدهمبستگیبارسم)C(rدربرابرrبرروین

کمترازrقراردارند.

بعدهمبستگیمکانی()Deمقدارخوشهبندیمکانیرویدادهاراکهبیانکنندۀوضعیت

هاکاربردبیشتریدارد.

روش
لرزهخیزییکمنطقهاسترابهمامیدهد[.]5

6. maximum likelihood method
7. least-square method
8. minimum magnitude of completeness
9. Maximum curvature method
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برایبررسیالگویلرزهخیزیمنطقهبررسیشده،دادههایلرزهایازبولتنمرکزلرزهشناسیایران[]16وابستهبه
مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای محدودهای بین طولهای جغرافیایی  51-53درجه خاوری و عرضهای
ایبهدستآمدهدارای8157رویداد(
جغرافیایی35-37درجهشمالیاستخراجشد(شکل.)1مجموعهدادهزمینلرزه 
ازژانویه 1116تافوریه)1011است.دقتتعیینروکانونزمینلرزههادرمحدودۀبررسیشدهبین 5تا 10کیلومتر
است(مؤسسۀژئوفیزیکدانشگاهتهران).درتجزیهوتحلیلهای فرکتالیداشتنیکمجموعهدادهلرزهایکاملو
بدونهیچآالیندهلرزهایضروریاست.برایاطمینانازکاملبودنمجموعهدادهلرزهایبررسیشدهنمودارتغییرات
Mcدرزمانرسمشد(شکل.)1براساسایننمودارMcبین1/4+/-0/1تا1/1+/-0/1درتغییراست.برایحذفاثر
بهعنوانمثالانفجاراتمعادن)هیستوگرامتعدادزمینلرزههادرساعاتمختلفشبانه
آالیندههایبانکدادهلرزهای( 
برایبزرگاهایمتفاوتترسیمشد.درشکل 3الفهیستوگراممربوطبهزمینلرزههایبا M≥1/7نشاندادهشده
استکهدرآناختالفتعدادزمینلرزههایساعاتمختلفشبانهروزبهوضوحمشاهدهمیشود.باافزایشحداقل
بزرگا این اختالف به تدریج کاهش مییابد بهطوریکه برای مجموعه داده لرزهای با حداقل بزرگای  1/1اختالف
هایکوچکترازآندر

معنیداریمشاهدهنمیشود(شکل 3ب).بنابراینمقدار Mc=1/1درنظرگرفتهشدوداده

مجموعه دادهها حذف شد .سپس تجزیه و تحلیلهای فرکتالی بعدی برای تمام زمینلرزههای این مجموعه داده با
بزرگایM≥1/1کهشامل1334دادهاست،انجامشد.

شکل  .1نقشۀ لرزهزمینساخت محدودۀ
بررسی شده :دایرۀ سفید روکانون
برگرفته از تاتار و همکاران [ ]11و
دایره قرمز روکانون برگرفته از
مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران
[ ،]62ساز و کار ژرفی [Kh. ،]11
گسل خزر N.Al. ،گسل شمال البرز و
 Ko.گسل کجور
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شکل  .2نمودار تغییرات بزرگای آستانۀ ) (Mcبا زمان



شکل  .3هیستوگرام تعداد زمینلرزهها در ساعات شبانه روز :الف) برای زمینلرزههای با  M≥1/7و ب) M≥2/1

بهمنظوربررسیتغییراتمکانیابعادفرکتالیزمینلرزههاابتدامنطقهبه 41پیکسل 0/30˚×0/30˚10تقسیمشد.
ایبزرگترازپیکسلهاوبهشعاع30کیلومتریانتخابشد.برایاطمیناناز

برایاجتنابازخطا،دادههادرمحدوده
کافیبودندادههاازروشاسمیت[]17استفادهشد:

 R2  Q 
 N min  
( , ) 5
 r 1  Q  


که Nminحداقلتعدادنقاطموجوددرهرشبکه Q،فاکتورکیفیت( R،)0> Q >1نسبت rmax/rminکهدرآنr
ترینعددصحیحکوچکترازبعدهمبستگیکلاست.بااستفادهازاینرابطۀ

مقیاسیبرایمحاسبۀ  Crو  μ
بزرگ
حداقلتعداددادهدرشبکهها 31بهدستآمد.برایحذفاثرمحدودۀ بررسیشده پیکسلهای اطرافدرمحاسبات
واردنشد.سپسپارامترهایفرکتالیبرایهرپیکسلمحاسبهشد.


جایگاه لرزهزمینساخت
خطرلرزهخیزیزیادیکهبرایتهرانباجمعیتیبیشاز 11میلیوننفردارد،موردتوجهبسیاریازمحققاناست.
بیانکننده فعالیت لرزهخیزی
زمینلرزههای تاریخی متعددی که در البرز مرکزی گزارش شده [  ،]30[ ،]11[ ،]18
نسبتاًباالیآناست.بررسیدادههایلرزهشناسیودیرینهلرزهشناسی11نشاندادکهالبرزمیتواندتحتتأثیرزمین-
یابیشترباشد[.]31،]30[،]11

لرزههاییبابزرگایMw=7
10. Pixel
11. Paleoseismology
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محدودۀبررسیشدهدردامنۀشمالیالبرزمرکزیقراردارد.جنبش
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(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

دردامنۀ جنوبیالبرزمرکزی،محدودۀ تهرانچندینباربهوسیلۀ زمینلرزههایمتعددیدرگذشتهتخریبشده
است [ ،]11[ ،]18واکنونتهرانبااحتمالخطرلرزهایروبهرواست .گزارشهایمربوطبهزمینلرزههایدستگاهی
دراینمنطقهنیزگویایاینمطلباست[.]31باوجودلرزهخیزبودناینمنطقهازسال1830تا1004زمینلرزهای
کیلومتریشمالتهرانبهوقوع

بابزرگایبیشاز6درالبرزمرکزیرخندادهاست.امازمینلرزهبلده-کجورکهدر70
پیوستهیادآوریبرایاحتمالخطررویدادزمینلرزههایدیگردرمنطقهاست.
حلسازوکارژرفیزمینلرزهها[]33نشاندادهکهدگرشکلیهایکنونیالبرزبهوسیلۀگسلهایراندگی وراستا-
لغز چپبر که بهموازات این رشتهکوه هستند ،تعیین میشود [ .]34بنا بر این در این منطقه جنبشهای 11گسلی
متفاوت از فشارش در لبههای کمربند تا راستالغز چپبر و عادی در درون آن نیز دیده میشود [.]35[  ،]31
بهصورتگسلی
ساختارهایاصلیمحدودۀ بررسی شده شامل گسلهای شمالالبرزوخزراست.گسلشمالالبرز 
ازعلیآبادگرگانتا نزدیکیتنکابن گسترشدارد [،]36

راندهباشیبیبهسمتجنوبخاور تاجنوبباختر 

معکوس-
[.]38[،]37روندساختاریاینگسلشمالخاور-جنوبباختروشمالباختر-جنوبخاوراست.روندکلیبهموازات
گسلخزراستودر51°30́ Eبهآنمیپیوندد[.]38
شمالیالبرزبهشمارمیرود باراستایخمدارخاوری-باختری وسازوکار

گسلخزرکهطوالنیترینساختارلبۀ 
ترگزارشها[،]31[،]38[،]11شیب


دربیش
فشاریدردامنۀشمالیالبرزوجنوبدشتکرانهایمازندرانقراردارد.
اینگسلبهسمتجنوبعنوانشدهاست.بربریانوهمکاران[]40چهارزمینلرزهتاریخیرادرامتدادباختریاین
هامعتقدندکهگسلخزربهسمتباختر درزیردشتهایاطرافرشتگسترش

گسلدر 50° Eگزارشکردهاند .
آن
پنهانباشیبیبهسمتجنوبدرنظرگرفتهمیشود[.]38بررسی

دارد.گسلخزردراینمنطقهبهصورتگسلی 
دادههایلرزهخیزینشانمیدهدکهجنبشاینگسلسببرویدادزمینلرزهایگوناگونشدهوگسلخزریکگسل
بررسیهایسینماتیکیخوداینگسلرابهدوقطعهباختری

لرزهزامحسوبمیشود.جموروهمکاران[]34براساس
کهیکگسلراندگیبایکمؤلفۀ راستالغزچپبروقطعهخاوری کهگسلی راستالغز چپبربامؤلفۀ راندگیاست،
دستآمدهبهنظرمیرسدکهایندوقطعه

تقسیمکردهاند.باتوجهبهعمققفلشدگیمتفاوتکهبرایهردوقطعهبه
بهصورتمتفاوترفتارمیکنند.دگرشکلیبینلرزهایعمققفلشدگیعمیقحدود30کیلومتررارویقطعهمرکزی-
باختری ازگسلخزرکهمنطبقباشکستگیزمینلرزهبلده-کجور وپسلرزههایآناسترانشانمیدهد[.]11با
استفادهازتوزیعپسلرزههادرعمق،تاتاروهمکاران[ ]11علتزمینلرزه 1004بلده-کجور رالغزشدرطولگسل

خزر(شیببهسمتجنوب)درعمق11کیلومتریبیانکردهاند.الگویپسلرزههانشانمیدهدکهدرمحدودهایبه
شدهاند[.]11

نتایج و بحث
دراینمقالهبرایبررسیالگویلرزهخیزیوبررسیتغییراتایجادشدهدرپارامترهایفرکتالیحاصلاززمینلرزه
بلده-کجور دادههای قبل و بعد از آن بهطور جداگانه تجزیه و تحلیل شد .برای تهیۀ نقشههای تغییرات مکانی

12. Kinematic
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آنهادرامتدادباختر-شمالباختر روکانونواقع
طول 40کیلومتروعرض 10کیلومترگسترشداشتهوتقریباً همۀ  

تغییراتفضاییپارامترهایفرکتالیدرالبرزمرکزیایران06

پارامترهایفرکتالیکهشامل،b-valueابعادفرکتالیتوزیعمکانیروکانونزمینلرزهها()Deوزمانوقوعزمینلرزهها
()Dtاست،ابتدااینپارامترهاومقادیرخطایمحاسباتیآنهابرایهرکدامازپیکسلهامحاسبهشد .مقدارخطادر
بهدستآمد  .در
تمامپیکسلهابرایپارامتر b-valueبین 0/04تا De ،0/1بین 0/01تا 0/03و Dtحدود  0/01
شکل4الفوبDeوDtیکیازپیکسلهایمربوطبهقبلاززمینلرزهبهعنواننمونهنشاندادهشدهاست.محدوده
مقیاسبندیتوزیعروکانونزمینلرزههادراکثرپیکسلهابینحدود7تا 40کیلومتروتوزیعزمانوقوعزمینلرزهها
دراکثرپیکسلهاازحدود1تا1140روزدرتغییراست7.کیلومترمتوسطخطایروکانونزمینلرزههاو40کیلومتر
دو سوم ابعاد پیکسلها است .در نهایت نقشههای تغییرات مکانی این پارامترها تهیه شد (شکلهای  5تا  .)8برای
بررسی الگوی لرزهخیزی و تشریح این تغییرات نمودار مکان -زمان منطقۀ بررسی شده نیز ترسیم شد (شکل .)1
لرزهنشاندهندۀوجودآرامشلرزهای()Qچندماهپیشازشوکاصلی،خوشه-

بررسیالگویلرزهخیزیپیشاززمین
ترازپسزمینه()Cبینسالهای 1001تا 1003وتعدادزیادیزمینلرزههایکوچکدر


هایبزرگ
هایزمینلرزه
داخلالگویدوناتاست(شکل.)1

شکل  .4نمونهای از Deو  :Dtالف)  Deو ب) Dt
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شکل  .5نقشههای تغییرات مکانی  b-valueپیش از حذف خوشههای لرزهای .الف) قبل از زمینلرزه ،ب) بعد از
زمینلرزه .خطوط قرمز گسلها (برگرفته از سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) ،ستاره روکانون زمینلرزه

هاینویندرزمینشناسی

06جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

شکل  .6نقشههای تغییرات مکانی  b-valueپس از حذف خوشههای لرزهای ( :)declusteredالف) قبل از زمینلرزه،
ب) بعد از زمینلرزه .خطوط قرمز گسلها (برگرفته از سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) ،ستاره روکانون
زمینلرزه

شکل  .7نقشههای تغییرات مکانی  :Deالف) قبل از زمینلرزه ،ب) بعد از زمینلرزه .خطوط قرمز گسلها (برگرفته از
سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) ،ستاره روکانون زمینلرزه
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شکل  .8نقشههای تغییرات مکانی  :Dtالف) قبل از زمینلرزه ،ب) بعد از زمینلرزه .خطوط قرمز گسلها (برگرفته از
سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) ،ستاره روکانون زمینلرزه

تغییراتفضاییپارامترهایفرکتالیدرالبرزمرکزیایران07

شکل  .9نمودار -مکان زمان محدودۀ بررسی شده :ستاره روکانون C ،خوشههای زمینلرزه و  Qآرامش لرزهای را
نشان میدهد

b-value
،کهکمترینمقادیرآن

مقدارb-valueپیشاززمینلرزهبلده-کجوربین0/7تا1/4درتغییراست(شکل5الف)
زمان،بهنظرمیرسدکم

درسمتخاور(ازشمالخاورتاجنوبخاور)روکانونمشاهدهمیشود.باتوجهبهنمودارمکان-
ایبزرگترازپسزمینهباشد(شکل.)1

لرزهبهدلیلوجودخوشههایلرزه

بودناینپارامتردراینبخشپیشاززمین
تحقیقاتنشاندادهاندکههمخوشههاوهمآرامشلرزهایهردومیتوانندباعثکمشدن b-valueپیشاززمین-
لرزهشوند[ .]41[،]11بعداززمینلرزه  b-valueبین 0/65تا 1/55تغییرمیکند،کهکمترینمقدارآندربخش
شمالغربیروکانونمشاهدهمیشود(شکل 5ب)0/65،که تقریباً روندی خاوری-باختری وبهموازاتگسلخزرو
توانبهعلتتأثیرخوشهپسلرزههاوآزادشدنتنشدرزمانزمین-

کجوردارد.کمبودنb-valueدرایندورهرامی
همانطورکهدرنقشهلرزشی 13زمینلرزهنیزمشاهدهمیشوددراینبخش
لرزهودرتوالیپسلرزهها[ ]41دانست .
شدتزمینلرزهزیادبودهاست (شکل.)10

با توجه به این نکته که  b-valueمربوط به لرزهخیزی پسزمینه که پس از حذف خوشههای لرزهای بهدست
میآید،میتواندمحلتنشگاههارانشاندهد،اینخوشهها(پیشلرزهوپسلرزه)ازبیندادههاحذفشد.سپسنقشۀ

13. Shake map
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شکل  .11نقشۀ لرزشی زمینلرزه بلده-کجور (برگرفته از گزارش شمارۀ 2مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

هاینویندرزمینشناسی

00جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

تغییراتمکانیb-valueقبلوبعداززمینلرزهبرایاینمجموعهدادهرسمشد(شکل.)6نقشههایتغییراتمکانی
این پارامتر تا حدودی مشابه مجموعه دادههای کامل (پسزمینه همراه با خوشههای لرزهای) است ،بهطوریکه b-

valueدرمحدودۀروکانونپایینوبهصورتخاوری-باختریاست.
ابعاد فرکتالی
کهازمهمترینویژگیابعادفرکتالیحساسبودنبهخوشهبندیدرزمانومکاناست،برایترسیم


باتوجهبهاین
نقشههایتغییراتمکانیابعادفرکتالی Deو Dtمجموعهدادههابدونحذفخوشههایلرزهایبررسیشد.تغییرات
مکانیDeپیشاززمینلرزهبین0/85تا1/6درتغییراستکهمقدارتقریبی1/45رادرمحدودۀروکانوننشانمی-
دهد(شکل  7الف).زیاد بودن Deدرایندورهبیانکنندۀ پراکندگیزمینلرزههادرگسترۀمقیاسیبررسیشده(تا
چنانکه در نقشه تغییرات مکانی مشاهده میشود ،مقدار این پارامتر مشابه نقشههای تغییرات
 40کیلومتر) است  .
مکانیb-valueدربخشخاوریروکانونکماست.
مقدارپارامتر  Dtپیشاززمینلرزه بین 0/4تا 1تغییرمیکند،کهدرمحدودۀروکانونمقدار آن 0/7است (شکل
 8الف) .اما کمترین مقادیر این پارامتر مشابه دو پارامتر دیگر (شکلهای  5الف و  7الف) در سمت خاور روکانون
مشاهدهمیشود(حدود.)0/4بهنظرمیرسد،همانخوشههاییکهباعثکاهشb-valueوDeدربخشخاوریشده-
بودناینپارامتربیانکنندۀتمرکززمانیزمینلرزههادراینبخشاست.

اندDt،رانیزکاهشدادهاند.کم
همچنانزیاداست(شکل7ب،تقریباً
بعداززمینلرزه،مقدارDeکهبین0/65تا1/55تغییرمیکند،درروکانون 
بودناینپارامتربهدلیلپراکندهبودنزمینلرزههابررویگسلهایکوچکاست .مقدارپارامتر  Dtبین

.)1/35زیاد
کمتربودناینپارامترنسبتبه
 0/1تا 0/15درتغییراستکهدرمحدودۀ روکانونبه 0/15میرسد(شکل  8ب) .
پیشاززمینلرزهرامیتوانمتأثرازخوشهایبودنپسلرزههادانست.دراینزمانمقدار Dtدربخشباختری کم
است ،که تمرکز خوشههای پسلرزه را نمایان میسازد و نشاندهندۀ تجمع پسلرزهها در سمت باختر روکانون
زمینلرزهبلده-کجوراست.


نتیجهگیری
دراینپژوهشتغییراتمکانیپارامترهایفرکتالیبرایبررسیالگوی لرزهخیزیالبرزمرکزیبررسیشد .به-
منظورشناختوضعیتلرزهزمینساختینتایجبهدستآمدهباموقعیتگسلهادرمنطقهتطبیقدادهشد.نتایج این
تحقیقنشاندادکهپیشاززمینلرزهمقدارپارامترهایفرکتالیبررسیشدهدربخشخاوری(شمالخاورتاجنوب-
هایجغرافیایی 51تا 53درجه)تعدادیخوشهزمینلرزهایوجودداردکهبعضاًبزرگایزمینلرزههایدورنآنها
بیش از حوادث پسزمینه است .رویداد این خوشههای لرزهای حدود  1/5سال قبل از رویداد شوک اصلی (از سال
 )1001شروعشدهوتاچندماهقبلازآنادامهپیداکردهاست(شکل.)1بنابراین،کمبودنپارامترهایفرکتالیدر
ایبزرگترازپس-

سمتخاورروکانونپیشاززمینلرزهبلده-کجوررامیتوانبهوجودهمینخوشههایزمینلرزه
هایکوچکترپسازآننسبتداد.درادامهدرمحدودۀروکانونزمینلرزه،کاهشمیزانلرزه-

زمینهونیززمینلرزه
رسد،بیشتربودنپارامترهایفرکتالیدرمحدودۀروکانوننسبت


نظرمی
خیزی(آرامشلرزهای)مشاهدهمیشود.به
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خاور)روکانونکماست.بررسینمودارمکان-زماننشانمیدهدکهدرمنطقۀخاورروکانونزمینلرزهاصلی(طول-

05تغییراتفضاییپارامترهایفرکتالیدرالبرزمرکزیایران

درمجموعنتایجنشاندهندۀحساسبودنپارامترهایفرکتالیبهخوشهبندی.بهسمتخاورآنبههمیندلیلباشد

-نشانگرهایلرزهایزمینلرزه
 عنوانابزارپژوهشهایپش

کهشایدازآنهابتوانبه،مکانیوزمانیزمینلرزههااست
.هایبزرگاستفادهکرد
b-  مقدار پارامتر.کجور بسیار متفاوت از قبل آن است-الگوی توزیع پارامترهای فرکتالی پس از زمینلرزه بلده

کم بودناینپارامترها بعداز.باختریکماست- درمحدودۀروکانونوبخشباختریباروندخاوریDt  وvalue
 نقشۀلرزشیزمینلرزهنیززیادبودن.بهدلیلآزادشدنتنش درزمانزمینلرزهودرتوالیپسلرزههااست
  زمینلرزه
 پس از حذف خوشههای لرزهای نیز نقشههای تغییرات.)10 شدت زمینلرزه را در این بخش نشان میدهد (شکل
 رانشانb-value مشابهمجموعهدادههایکامل(پسزمینههمراهباخوشههایلرزهای)مقداراندکb-valueمکانی
 سطحزیادیازDe  وزیادبودنb-value  کمبودن.بعدازرویدادشوکاصلیهمچنانزیاداست

 De اما.میدهد
.فعالیتلرزهخیزیرادرمنطقهنشانمیدهد

تشکر و قدردانی
ازمؤسسهژئوفیزیکدانشگاهتهرانبه دلیلدراختیارقراردادنمجموعهدادهاستفادهشدهدراینتحقیقتشکر
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