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چکیده
یکی از بحثهای پیچیده و مبهم علوم مهندسی زلزله بحث پیشبینی زمین لرزه است و تالشهای صورت گرفته در این راستا درصورتیکه از یک پایه فنی
مناسب برخوردار باشد با اهمیت خواهند بود .زلزلههای متوالی بوقوع پیوسته اخیر در نواحی مختلف ایران حاکی از بروز یک رژیم لرزهخیزی خاص در این
کشور و مشوقی جهت بررسی ابعاد مختلف این پدیده میباشند .در این تحقیق آنالیزهایی برروی دادههای کاتالوگ پژوهشگاه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
انجام و به عنوان یک عامل تعیینکننده ،پارامتر  bرابطه گوتنبرگ-ریشتر مورد محاسبه قرار گرفته است .از آنجا که وجود روند کاهشی در مقادیر وابسته به
زمان این پارامتر لرزهای میتواند بیانگر تجمع تنش در منطقه مورد مطالعه باشد ،برای بررسی احتمال وقوع زلزلههای حاصل از تجمع تنش در مناطق مختلف،
کشور ایران به  28ناحیه تقسیم گردیده و در هر ناحیه پارامتر  bدر بازه زمانی بین سالهای  1899الی  1880محاسبه گردیده است .نتایج بدست آمده بسیار
جالب توجه بوده و مطابقت کامل با آنچه اخیراً در مناطق مختلف ایران اتفاق افتاده دارد بطوریکه زلزله¬های بوقوع پیوسته بین سالهای  1880الی 1881
همگی صدق ادعای این پهنه بندی را تایید می کنند و لذا این نقشه پهنهبندی می¬تواند نواحی مربوط به وقوع زمین لرزههای آینده را به نمایش گذارد.

کلمات کلیدی
زلزله ،ضریب لرزه خیزی ،تحلیل خطر ،سطح تنش.
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ABSTRACT
Although Earthquake prediction studies are being widely considered their findings are uncertain and
criticized regarding problem complexity and scientific content. Therefore; based on the robust analysis,
the detailed investigation can be of great value. The recent triggered events in Iran reveal that this country
is under pressure and contemporary tectonic stress pattern of the region changes. This motivates
researchers to explore its different aspects. In this research, statistical analysis is made on the records
listed in International Institution of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES) catalog and b-value
of the Gutenberg-Richter Relationship was computed. The time-dependent values of being can act as a
stress accumulation indicator in a region. Therefore, Iran was subdivided into 29 zones and b-value was
explored in every zone between the years 2010 and 2017. The results are in a proper agreement with the
seismic regime of the regions wherein earthquakes occurred recently. Furthermore, an interesting hazard
map was resulted in, introducing the regions with accumulating stresses therefore, being susceptible for
experiencing future events.
Keywords:
Earthquake, b-value, Risk Analysis, Stress level.
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 -8مقدمه
زلزلههای بوقوع پیوستته اخیر ایران نشتان میدهند بستیاری از مناطق در این کشتور تحت تنشهای تکتونیکی فعال هستند و
امکان وقوع زلزله در هر ناحیه وجود دارد .بررستی امکان وقوع زلزله در سالهای اخیر با روشهای تحلیل خطر لرزهای صورت گرفته
ولی در برخی موارد روشهای مختلف دیگری نیز ارائه شتتدهاند که بر پایه تغییرات پارامترهای فیزیکی قبل از وقوع زلزله استتتوار
هستتتند .برای مثال در تحقیقات متعددی نشتتان داده شتتده استتت که برخی پارامترها نظیر گرانش محلی] ،[1میدان مغناطیستتی
محلی] ،[2ستتطح آب زیرزمینی] ،[4-8دمای آب زیر زمینی ] [1و مقاومت الکتریکی خاک ] [1-0قبل از وقوع زلزله دچار تغییر
میشوند .عالوه بر این تحقیقات بسیاری به کمک تحلیلهای آماری در راستای کسب اطالعات مناسب از خطرات زلزله انجام یافته
استتت ] .[8-9یکی از پارامترهای لرزه ای مهم در زمینه تحلیل خطر و برآورد احتمال وقوع زلزله پارامتر  bرابطه گوتنبرگ-ریشتتتر
میباشتتد ] .[11پارامتر  bبا ستتطح تنش منطقه رابطه دارد بطوریکه با افزیش تنش در منطقه مقدار پارامتر  bکاهش مییابد ]-11
 .[12برخی معتقدند که میتوان از پارامتر  bبه عنوان شتناستاگر تنش در یک منطقه استفاده کرد ] .[18از آنجایی که سطح تنش
در منطقه با گذشتت زمان تغییر میکند میتوان گفت که پارامتر  bتابع زمان بوده و با گذشت آن تغییر مینماید .کاهش پارامتر b
با زمان میتواند به عنوان یک ابزار مناستب جهت تحلیل خطر وقوع زلزله در یک بازهی زمانی خاص مورد استفاده قرار گیرد ].[14
تغییرات پارامتر  bدر مناطق پر تنش بخصتتوص قبل از وقوع زلزلههای ستتهمگین بارها مورد بررستتی قرار گرفته استتت .تحقیقات
صتورت گرفته نشان می¬دهند که این پارامتر در مناطق پر تنش قبل از وقوع زلزله کاهش مییابد و این کاهش تا زمان وقوع زلزله
ادامه دارد ] .[8-10-11افزایش دقت محاستبات در محاستبهی پارامتر  bنیازمند در دستتر

بودن اطالعات اولیه مناسب و کامل

استت که اصتطالحاً با لفظ غنی بودن کاتالوگ لرزهای بیان میشتود ] .[11در صتورتیکه تمام رخدادهای لرزهای یک منطقه توسط
ستتیستتتمهای اندازهگیری کننده ثبت شتتوند و تعداد این رخدادها در حد مطلوبی باشتتد ،میتوان کاتالوگ را کامل یا غنی در نظر
گرفت .معموالً هراندازه که دقت محاستبات پارامتر  bبیشتر باشد میتوان گفت که کاتالوگ در یک منطقه کامل بوده و نتایج نهایی
قابل اطمینانتر استت .در ایران از دو موستسه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و موسسه ژئوفیزیک میتوان به
عنوان دو مرکز مهم ثبت داده های لرزه ای نام برد .پژوهشتگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که از سال 1809شروع به
فعالیت نموده است ،به صورت برخط اطالعات زلزلههای مختلف را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد .بزرگای رخدادهای ارائه شده
در کاتالوگ این موسسه تا سال  1892به صورت غیر یکنواخت میباشند ،بدین معنا که زلزلههای گزارش شده بر اسا
مختلف بزرگا هستتتند ولی از ستتال  1892به بعد اکثر زلزلهها در مقیا

مقیا های

بزرگای محلی بیان گردیدهاند ولذا میتوان بدون نگرانی از

ناهمگنی کاتالوگ ،آنالیزهای آماری را برروی آن انجام داد.
اگرچه هنوز موضتتوع پیش بینی زمان وقوع زلزله در دنیا در ابهام استتت و تاکنون روش پذیرفته شتتدهای برای آن ارائه نگردیده
استت ولی میتوان برخی شتواهد را در ارتباط با آن در مناطق لرزهخیز مورد بررسی قرار داد .در این مقاله با محاسبه مقادیر وابسته
به زمان پارامتر  bستتعی شتتده استتت با توجه به رابطه این پارامتر با ستتطح تنش در هر منطقه ،نشتتانههایی از امکان وقوع زلزله در
مناطق مختلف ایران ارایه شتتود .بر این استتا

و به منظور انجام آنالیزهای آماری از کاتالوگ لرزهای پژوهشتتگاه بین المللی زلزله

شتناسی و مهندسی زلزله استفاده شده و از  11021رکورد لرزهای مربوط به تاریخ های  1899/11/11تا  1880/11/18بهره گرفته
شتتده استتت و ستت

به منظور محاستتبه تغییرات پارامتر  bبا زمان در مناطق مختلف ایران ،این مناطق به قستتمتهای مختلف

ناحیهبندی شتدهاند .مبنای این تقستیمبندی توزیع و تعداد زلزلههای اتفاق افتاده در اطراف گستلهای فعال می¬باشد .در نهایت با
ارائه یک نقشه مناطق پرخطر لرزهای به صورت مناطق با تجمع تنش باال ارائه شدهاند .در حالت کلی می توان گفت که اغلب مناطق
ایران تحت تجمع تنش قرار دارند.
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 -2تکتونیک حوزه مطالعاتی
به لحاظ تکتونیکی کشتور ایران قطعهای بزرگ از یک صتفحه تحت فشتار است .ایران در بین دو صفحه اورآسیایی و عربی قرار
گرفته و در نتیجه فشتارهای ناشتی از جابجایی این دو صتفحه به ستمت یکدیگر موجب شتده است ،صفحه ایران تحت یک حرکت
دورانی تغییر شکل دهد ] [19که این به نوبه خود موجب ایجاد گسلها و در نتیجه زلزلههای فراوانی در ایران شده است .شکل ()1
نحوه حرکت صتفحه عربی و جهت فشتارهای وارده از آن را نشتان میدهد .مطابق این شتکل نواحی پر تنش شامل مناطق زاگر ،
البرز ،مرکز و آذربایجان استت .بربریان ] [18کشتور ایران را به چها زون لرزهای مختلف تقستیم کرده است .اولین زون شامل ناحیه
آذربایجان ،واقع در شتمالغرب ایران و امتداد یافته تا شترق ترکیه استت .این ناحیه از دو المان تکتونیکی مهم تشکیل یافته است.
اولین المان ،ستاختار امتداد یافته اراک ،زرینه رود است که در قسمت غربی دریاچه ارومیه واقع است و دومین المان ساختار امتداد
یافته تبریز-زنجان استت که گستل تبریز شمالی تکهای از آن است .این گسل طولی برابر با  211کیلومتر را شامل شده و در جهت
شتمال غرب-جنوب شترق امتداد یافته استت .این دو المان در قستمت شمالی دریاچه ارومیه با هم یکی میشوند و تا ترکیه ادامه
مییابند ] .[19زلزلههای تاریخی در آذربایجان نشتتان دهنده لرزهخیزی باالی منطقه و احتمال باالی وقوع زلزله استتت و وجود
گسلهای عمدتاً معکو

و امتداد لغز در این ناحیه خود گواه بر این موضوع است.

دومین پهنه ،ناحیه تکتونیکی زاگر

استت .رشته کوههای زاگر

در یک منطقه وسیع پرتنش میباشند که تا  2111کیلومتر

در غرب ایران از ترکیه تا جزیره هرمز امتداد یافتهاند ] .[21این منطقه تحت تاثیر دوصفحه عربی و اورآسیایی واقع شده و فشارهای
ناشتی از حرکت این صتفحات عامل اصتلی شتکل گیری گستلهای زاگر
زاگر

( )MZTمنتهی استت .گستل اصتلی زاگر

میباشتد ] .[21ناحیه زاگر

از شتمال به گسل اصلی

از جنوب شرق با گسل میناب که جداکننده ناحیه فرورانشی مکران از زاگر

است برخورد کرده است .در ناحیه شمال شرق ،گسل  MZTبه گسل آناتولی شرقی در ترکیه ملحق میشود .سازوکار گسل زاگر
راندگی-فشتاری است .در حاشیه گسل اصلی زاگر

تعدادی گسل وجود دارند که باعث جابجایی طبقات رسوبی آهکی دوران دوم

زمین شتناستی شتده است .مکانیزم کانونی در منطقه زاگر

بسیار متنوع بوده و عمدتاً گسهای معکو  ،امتدا لغز و گاهاً نرمال را

شامل میشوند.
ناحیه البرز حاصتل از برخورد پوستته قارهای البرز با قطعه لیتوستفری توران میباشتد و بیش از  2111کیلومتر از شرق تا غرب
ایران امتداد یافته است .اکثر سنگهای یافت شده در این ناحیه شامل مجموعههای افیولیتی دگرگون شده و بقایای رسوبات عمیق
دریایی دگرگون شتده هستتند .در قسمت شرقی ،البرز در تما

با بخشی از قطعه توران قرار دارد که به آن ک ه داغ گفته میشود.

در قسمت غرب ،البرز با فرورفتگی خزر ( )South Caspian Depressionدر تما

است .البرز درقسمت جنوب شرقی به ناحیه

ایران مرکزی متصتل استت .در ستمت غرب و شمال غربی ،البرز به مجموعه ماگمایی ارومیه تتتت دختر متصل شده است .مجموعه
ارومیه تت دختر دراین قسمت خود از مجموعهای ماگمایی تشکیل یافته است که حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتی
 )Tethysطی دورههای کرتاستته و ترشتتیاری میباشتتد .مرز میان این مجموعه ماگمایی با البرز ،یک ناحیه مشتتخ
عمدتاً عمیق و قائم استت .مکانیزم کانونی در ناحیه البرز عمدتا معکو

(Neo-

با گستتلهای

و امتدا لغز و در قسمتهای غربی گسلهای نرمال با دیواره

قائم میباشتتد .لرزه خیزی باالی نواحی اطراف البرز از مهمترین ویژگی این ناحیه به خصتتوص در قستتمتهای غربی و مرکزی
است].[22
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ناحیه ایران مرکزی در طول دورانهای دوم و ستوم زمین شتناستی به یک منطقه متحرک با کوهزایی باال تبدیل شده است .در
این ناحیه عالوه بر چندین دگرشتیبی کامال ً مشتخ

فعالیتهای ماگمایی به صتورت سنگهای آتشفشانی وتودههای گرانیت نفوذی

براحتی دیده میشتتوند .مهمترین ویژگی ایران مرکزی گستتلهای مختلف و چین خوردگی میباشتتد .چین خوردگی اصتتلی در این
ناحیه مربوط به حرکات کوهزایی آلپ استت بطوریکه شتواهد نشتانگر پنچ فاز اصلی چینخوردگی آلپ شامل تریا

– لیا  ،اوایل

کرتاسه ،اواسط و اواخر دوران سنوزوئیک در این منطقه است .قسمت شرق ایران مرکزی شامل شرق لوت به یک خط گسلی که در
جهت غربی تحدب دارد محدود میشتتود .این ناحیه در منطقه ستتبزوار–تربت حیدریه خیلی پهن ،در نائین به طور قابل مالحظهای
باریکتر میشتود و به طور محلی در ستطح زمین در جنوب غربی رشتتهکوه شتیرکوه کامال ً باریک شتده و عرض آن چند صد متر
میگردد .مطالعات نشتتان میدهد که اغلب گستتلهای ناحیه ایران مرکزی توستتط حرکات اواخر تریا

پدید آمدهاند .از لحاظ

لرزهخیزی ،این ناحیه در استتان کرمان شامل گسلهای بسیار فعالی میباشدکه هر ساله زلزلههای مختلفی را در این منطقه به وجود
میآورند .همچنین در قستمت شترقی در مناطقی نظیر خراستان و ستیستان نیز فعالیتهای لرزهای فراوانی ثبت شده است .مکانیزم
کانونی در این ناحیه اغلب معکو

و امتداد لغز و گاهاً نرمال است ].[22

شکل  :8ناحیه های تکتونیکی ایران شامل آذربایجان ،البرز ،مرکزی و زاگرس .سرعت(سانتی متر در سال) و جهت
حرکت صفحه عربی به کمک فلش نمایش داده شده است].[29
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 -9محاسبه پارامتر b
پارامتر  bکه در ادبیات فنی با  b-valueشناخته میشود ،از ضرایب رابطه فراوانی-بزرگا است که توسط گوتنبرگ و ریشتر در
سال  1844میالدی ارائه شده است ] .[11مقدار پارامتر  bبا برخی مشخصات و پارامترهای فیزیکی رابطه دارد ] .[14موگی ][24
نشان داد که میزان پارامتر  bتابع عمق بوده و با افزایش عمق کاهش مییابد .اسکولز ] [11بر اسا

مطالعات انجام گرفته قبلی یک

رابطه بین سطح تنش در یک منطقه و مقدار پارامتر  bبدست آورد که بر مبنای آن سطح تنش یک منطقه با مقدار پارامتر  bرابطه
معکو

داشته و هر چه  bکمتر باشد میزان تنش در منطقه بیشتر خوهد بود .برخی تحقیقات نشان میدهند که سازوکار کانونی و

سطح تنش در یک منطقه مشخ

توسط پارامتر  bبا درصد اطمینان باالیی قابل معرفی است ] . [18اگرچه مقدار جهانی پارامتر b

واحد در نظر گرفته میشود ولی تغییرات محلی پارامتر  bرابطه معکوسی با سطح تنش منطقه دارد ] . [12عالوه بر آن وقوع زلزله
با سطح تنش منطقه رابطه دارد بطوریکه تجمع تنش در یک گسل و رسیدن به مرزلغزش باعث گسیختگی و آزاد شدن امواج زلزله
میشوند .کاهش مداوم مقدار  bدر یک منطقه در طول زمان میتواند تعبیر به تجمع تنش در گسل شود ] .[21تحقیقات مختلفی
در زمینه تغییرات زمانی پارامتر  bدر حین وقوع زلزلههای بزرگ انجام شده است] .[8-11-10اکثر این تحقیقات نشان میدهند که
مقدار پارامتر  bچند ماه قبل از وقوع زلزله در منطقه شروع به کاهش کرده است .برای محاسبه پارامتر  bروش کمترین مربعات و
روش  Maximum Likelihoodارائه شده است .روش کمترین مربعات به دلیل تاثیرپذیری از زلزلههای بزرگ نیازمند تفسیرهای
آماری دقیق است ولی روش  Maximum Likelihoodبه دلیل حصول نتایج غیرجانبدارانه و کمتر بودن اثرات زلزله های بزرگ
بر آن ،روش مورد عالقه پژوهشگران برای محاسبه پارامتر  bاست ] .[11با فرض تابع چگالی احتمال برای بزرگای زلزله برابر  Mبه
صورت یک تابع نمایی با میانگین :β/1
F ( )  e   ( M M min ) , M  M min

()1

می توان برای یک کاتالوگ مقدار ) b=β log(eرا به کمک روش  Maximum Likelihoodطبق رابطه ( )1محاسبه کرد
]:[20
1
log e
M  M min

()2

b

که در این رابطه  eمبین عدد ن ر بوده و  Mبزرگای متوسط زلزلههای موجود در کاتالوگ میباشد M min .کمترین بزرگای
موجود است .تعیین  M minبه توزیع بزرگای زلزلهها در ناحیه مرتبط است .در بسیاری از موارد این مقدار توسط رسم نمودار فراوانی
M
تجمعی زلزلهها بر حسب بزرگا حاصل میشود .پیشنهاد شده است با اعمال اصالحی به شکل
2
محاسبه کمترین بزرگا صورت گیرد که در آن  M cمعرف بزرگایی است که به ازای آن کاتالوگ کامل است] .[21،29در بیشتر
 M min  M c بروی M c

مواقع مقدار  Mبرابر  1/1در نظر گرفته میشود .برای بکارگیری رابطه ( )1نیاز است که کاتالوگ لرزهای منطقه کامل باشد تا
خطای ناشی از محاسبات حداقل گردد .برای محاسبه میزان خطای محاسبه  bمیتوان از رابطه زیر استفاده کرد]:[28

6

فصلنامه علمی -تخصصی /رویکردهای نوین در مهندسی عمران
 ، ISSN PRINT: 2588-6886 ISSN ONLINE: 2588-7122دوره سوم ،شماره  ،8931 ،2صفحه81-8 :

()8

(M i  M ) 2

n
i 1

)n (n  1



2

 b  2.3b

که در این رابطه  nتعداد کل زلزلههای اتفاق افتاده در منطقه M ،بزرگای متوسط کاتالوگ و  M iبزرگای زلزله iام است.
رابطه ( )2میزان قابلیت اطمینان  bمحاسبه شده را مشخ

میکند .به کمک رابطه ( )1میتوان میزان پارامتر  bرا برای یک منطقه

در یک بازه زمانی خاص محاسبه کرد که برای این کار کافیست تا دادههای ورودی مورد نیاز رابطه ( )1برای یک بازه زمانی خاص
فراهم گردد .میتوان با تعریف پنجرههای زمانی در بازههای زمانی مجاور هم مقدار پارامتر  bرا محاسبه کرد و در یک نمودار – b
زمان ترسیم نمود .توصیه شده است برای محاسبه دقیقتر پارامتر  bپنجرههای زمانی با پنجره قبلی خود هم وشانی داشته باشند].[14
با در دستر

بودن یک کاتالوگ کامل و تعریف پنجره های زمانی با هم وشانی مناسب میتوان تغییرات پارامتر  bبا زمان را برای

یک منطقه در یک بازه زمانی مشخ

محاسبه کرد.

 -4انتخاب کاتالوگ
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ] [81به عنوان یکی از متولیان تهیه و ارائه دادههای لرزهای در ایران از سال
 1809شروع بکار کرده است .این پژوهشگاه با دارا بودن تجهیزات ثبت و رهگیری زلزلهها در مناطق مختلف ایران تامین کننده یکی
از کاملترین کاتالوگهای لرزه ای در کشور است .این سازمان امکانی فراهم ساخته است که میتوان براحتی و با در دستر

بودن

طول و عرض جغرافیایی و مشخصات زلزله مورد نظر از قبیل عمق ،بزرگا و زمان وقوع برای یک منطقه در داخل ایران کاتالوگ لرزهای
استخراج کرد .بدین منظور برای منطقه ایران که در محدوده  42الی  04درجه شرقی-غربی و  24الی  44درجه شمالی-جنوبی قرار
گرفته است ،زلزلههایی با بزرگای بیش از  2در مقیا

محلی و در بازه زمانی  1899/11/11تا 1880/11/18استخراج شد .این

کاتالوگ شامل  11021زلزله در عمقهای  1الی  111کیلومتری را شامل میباشد .شکل ( )2توزیع مکانی زلزلههای مستخرج از پایگاه
دادههای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را نمایش میدهد .عمده زلزلههای بزرگ در مناطق لرزهخیز ایران
شامل محدوده رشته کوههای زاگر  ،رشته کوهها ی البرز ،خراسان شمالی ،کرمان و مناطق جنوبی اتفاق افتادهاند .عالوه بر این،
زلزله های اتفاق افتاده با بزرگای متوسط و کم نیز در این مناطق به وفور دیده میشود .این توزیع زلزله موجب میشود که بتوان
مناطق مختلف را به ناحیههای کوچکتر ناحیهبندی نمود .این نوع ناحیهبندی در روند محاسبات آماری پارامتر  bدر نواحی مختلف
بسیار با اهمیت است .بنابراین در این تحقیق با لحاظ داشت سه پارامتر توزیع کلی زلزلهها و توزیع زلزلههای بزرگ در سطح کشور،
مناطق ایران به  28ناحیه کوچک لرزهخیز تقسیمبندی شده است .شکل ( )8این تقسیمبندی را به نمایش گذاشته است .برخی نواحی
که در زیرمجموعه تقسیمبندی این شکل قرار نمیگیرند از آمار خوب و کاملی از وقوع زلزلهها برخودار نیستند و انجام آنالیزهای
آماری بر روی انها با خطای زیادی مواجه است.
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شکل :2زلزله های رخ داده در منطقه ایران از تاریخ  8911/81/88تا .[98] 8931/11/13

شکل  :9ناحیه بندی ایران به  23ناحیه مختلف بر مبنای تعداد زلزلههای اتفاق افتاده.
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 -5نتایج آنالیز آماری
کلیه آنالیزهای انجام شده در این پژوهش به کمک نرم افزار متن باز  Zmapکه به صورت رایگان تحت محیط متلب ارائه شده،
انجام گرفته است .بر این اسا

برای هر ناحیه ابتدا به کمک نرم افزار میزان کامل بودن کاتالوگ و قابلیت اطمینان دادهها ارزیابی

شده است .بعبارت دیگر میتوان از رابطه ( )2برای صحتسنجی و ارزیابی مقادیر  bدر هر زمان استفاده کرد .اگرچه تحقیقات
مختلف نشان داده است که نمیتوان برای یک ناحیه خاص مقدار خطای  δbرا صفر کرد ولی می توان با انجام یک ناحیهبندی
مناسب با تعداد زلزلههای کافی این خطا را کاهش داد .لذا کاهش خطای  δbنیازمند انجام فرآیند آزمایش و خطا میباشد تا یک
ناحیهبندی مناسب جهت انجام محاسبات پارامتر  bبا کمترین خطا صورت گیرد .پ

از فرآیند ناحیهبندی و حصول کمترین خطا

برای نواحی مذبور پارامتر  bبصورت تابعی از زمان طبق رابطه ( )1محاسبه شده است .روند محاسبه پارامتر  bبصورت تابعی از زمان
نیازمند تعریف گامهای زم انی یا به اصطالح پنجره زمانی است .پنجره زمانی شامل دو مشخصه مهم است .اولین مشخصه تعداد
زلزله های شامل شده در هر پنجره است که بصورت رایج جهت حصول بهترین نتایج  11عدد انتخاب میشود] .[14دومین شاخصه
هم وشانی پنجرههای زمانی است .هر پنجره زمانی باید با پنجره زمانی کناری خود از لحاظ تعداد زلزله هم وشانی داشته باشد.
حرکت پنجره زمانی با توجه به تعداد زلزلههای موجود در هر گام  Nو پارامتر هم وشانی  fبین گامهای زمانی صورت میگیرد .به
این معنا که یک تعداد ثابت از زلزلهها ( )Nدر کاتالوگ برای یک منطقه انتخاب و س

پنجره زمانی با هم وشانی ( )N/fحرکت

داده میشود .پارامترهای  Nو  fمتغییر هستند و میتوان با تغییر آنها جواب مطلوب را حاصل کرد .با انتخاب تعداد باالی زلزله های
در هر پنجره منحنی تغییرات  bبا نوسانات کمتر و با روند کلی قابل مشاهده خواهد بود و برخی نوسانات بسیار کوتاه مدت حذف
میشوند .با کاهش بیش از حد تعداد زلزلهها در هر پنجره مقدار پارامتر  bقابل محاسبه نبوده و محاسبات دچار اختالل میشود .در
این تحقیق محاسبات پارامتر  bبا مقداردهی متفاوت به پارامترهای  Nو  fانجام گردیده و نتایج مختلفی حاصل شد .این نتایج صرفاً
در نوسانات جزئی و بسیار کوتاه مدت با هم تفاوت داشته ولیکن نتیجه حاصله از همه تکرارهای محاسباتی یک روند کلی مشابه را
نشان داد .با ترسیم مقادیر  bبرحسب زمان تغییرات زمانی پارامتر  bبرای هر ناحیه بدست آمده است .در اشکال ( )4و ( )1تغییرات
زمانی پارامتر  bبرای نواحی 28گانه ارائه شده است .شکل  4معرف مناطقی است که میزان پارامتر  bدر محدود ماه هفتم سال 1880
(اواخر سال  2111میالدی) روند کاهش داشته است .در مقابل در شکل ( )1نواحی دیده میشوند که تغییرات پارامتر  bافزایشی
بوده و یا تقریباً ثابت میباشد .تغییرات زمانی  bبرای نواحی  11 ،11و  29در اشکال  4و  1دیده نمیشوند که علت این مسئله کامل
از محاسبات فراوان برای این نواحی است .همچنین طبق شکل

نبودن کاتالوگ و مناسب نبودن دقت پارامتر  bطبق رابطه ( ) 2پ

( )2این نواحی در محدودهای با توزیع زلزلههای با تعداد کم واقع شدهاند که این مسئله مانع محاسبه صحیح پارامتر  bبرای این
نواحی میباشد.
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شکل  :4نواحی از ایران که در آنها پارامتر  bتا اواسط سال  8931روند کاهشی داشته است.
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شکل  :5نواحی از ایران که پارامتر  bتا اواسط سال  8931در آنها ثابت بوده یا افزایش یافته است.

 -1بحث در نتایج
کشور ایران با قرارگیری در مسیر کمربند زلزله آلپ-هیمالیا از یک سطح لرزه خیزی فعال و باال برخوردار بوده و مناطق مختلف
آن دائماً در معرض هجوم زمین لرزههای کوچک و بزرگ بوده است .بزرگی و کوچکی زلزلهها در یک منطقه و سهم آنها از کل
لرزهخیزی منطقه بیانگر سطح تنش در منطقه میباشد .از سوی دیگر رابطه معکو

مقادیر پارامتر  bرابطه گوتنبرگ-ریشتر با سطح

تنش و در یک منطقه میتواند احتمال وقوع زلزلههای با بزرگای باال و پایین در یک منطقه را ارائه دهد .رخدادهای لرزهای اخیر در
مناطق مختلف ایران نشان میدهد صفحه ایران تحت تنش بوده و میتوان بررسیهایی برروی این مسئله انجام داد .در این راستا با
استفاده از دادههای کاتالوگ پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و تهیه نقشه لرزهخیزی کل کشور ایران ،ناحیه مورد
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مطالعه به مناطقی تقسیمبندی شد و در هر منطقه مقادیر وابسته به زمان پارامتر  bمحاسبه گردید(اشکال  4و  .)1مالحظه میشود
که اکثر مناطق لرزهخیز ایران در معرض هجوم تنش بوده و کاهش پارامتر  bدر آنها بخوبی مشهود است .مطابق نتایج بدست آمده
مناطقی چون شمال استان آذربایجان شرقی(ناحیه  ،)2استان اردبیل(ناحیه  ،)8قسمتهای شرق و جنوبی استان گیالن(ناحیه ،)8
برخی قسمتهای استان قزوین(ناحیه  ،)1استان تهران(ناحیه  ،)1قسمت جنوب شرقی استان زنجان(ناحیه  ،)28مناطق غربی و جنوب
غربی استان سمنان(ناحیه  ،)12استان کرمانشاه(ناحیه  ،)21استان کرمان(ناحیه  ،)10قسمتهای شرقی و مرکزی استان یزد(ناحیه
 ،)10قسمت غربی استان سیستان(ناحیه  ،)11استان بوشهر(ناحیه  ،)22استان فار (ناحیه  ،)21قسمت جنوب شرقی استان
خوزستان(ناحیه  ،) 28قسمتهای جنوبی و مرکزی استان کهکیلویه و بویراحمد(ناحیه  )28بیشترین تجمع تنش را تجربه کردهاند.
در مقابل ،مناطق شمالی آذربایجان غربی(ناحیه  ،)1قسمتهای شمالی استان گیالن(ناحیه  ،)4استان مازندران و گلستان(نواحی  0و
 ،)9خراسان شمالی(نواحی  8و  ،)11قسمتهای شرقی و جنوب شرقی استان خراسان رضوی(ناحیه  )18و استانهای ایالم(ناحیه )21
و چهارمحال و بختیاری(ناحیه  )24تجمع تنشی در حد متوسط دارند .با استفاده از نتایج حاصله یک نقشه خطر زلزله بر مبنای
مقادیر وابسته به زمان پارامتر  bتهیه گردیده است(شکل  .)0مطابق این شکل اکثر مناطقی که در راستای گسلهای زاگر

و البرز

قرار دارند جزء مناطق پر خطر لرزهای تقسیم بندی شدهاند .در برخی مناطق نظیر قسمتهای شرقی و مرکزی استان سمنان و خراسان
جنوبی و قسمتهای شمالی استان سمنان کم بودن تعداد زلزلهها در کاتالوگ ،محاسبه تغییرات زمانی  bبا خطا روبرو است .بر اسا
شکل( )0قسمتهای جنوبی و مرکزی ایرا ن به خصوص استان کرمان و استانهای جنوبی تحت خطر باالی وقوع زلزله هستند و احتمال
وقوع زلزله با توجه به کاهش پارامتر  bو افزایش تنش برای این مناطق وجود دارد .در مناطق غربی نظیر استان کرمانشاه(ناحیه )21
افزایش تنش و کاهش مقدار پارامتر  bبه خوبی مشهود است و باید هر لحظه منتظر زلزله در این ناحیه بود و با توجه به زلزله بزرگ
و پسلرزه های اتفاق افتاده پ

از تاریخ کاتالوگ بکار رفته در این تحقیق صحت این مدعا را نشان میدهد .مناطق آبی رنگ نشان

داده شده در شکل ( )0نشان دهنده مناطقی با خطر لرزهای کمتر نسبت به سایر مناطق هستند که این به معنای وجود خطر لرزهای
در مناطق مذکور بوده ولی با توجه به مقادیر رو به افزایش پارامتر  bدر این نواحی و کاهش تنش این مناطق نسبت به مناطق قرمز
رنگ انتظار میرود از خطر لرزهای پایینتری برخوردار باشند .در برخی مناطق با وجود اینکه مقادیر پارامتر  bنسبت به زمان درحال
افزایش است ولی این افزایش در باالترین مقدار خود مقادیر پایینی را نشان میدهد .برای مثال نواحی  9 ،20 ،1و  11جزو مناطقی
هستند که عالرغم روند افزایشی ،مقدار پارامتر  bکم میباشد .کم بودن پارامتر  bمرتبط با سطح تنش باال و مکانیزم گسلش معکو
است و نشان می دهد که در این نواحی سطح تنش باال بوده و اکثر مکانیزم کانونی در این مناطق معکو

و امتداد لغز است که با

مطالعات پیشین مطابقت دارد].[81
زلزلههای اتفاق افتاده با بزرگای بیشتر از  4در مقیا

محلی در بازه زمانی  1880/11/11الی  1881/11/11به عنوان شاهدی

جهت بررسی لرزهخیزی نواحی مختلف ایران ،در شکل ( )1ارائه شده است .عالوه بر این مهمترین زلزلههای اتفاق افتاده در این بازه
زمانی در جدول ( )1ارائه شده است .همانطور که در شکل ( )1بخوبی مشخ

است نواحی  10الی  28که طبق روش ارائه شده جز

نواحی پر خطر لرزهای دسته بندی شدند ،در طی زمان مذکور حداقل یک زلزله با بزرگای بیش از  4را تجربه کردهاند .عالوه بر این،
نواحی  12 ،1 ، 8 ، 2و  28نیز جزء نواحی وقوع زلزلههای با بزرگای بیش از  4بوده است .همچنین در ناحیه  1و  18که در این
روش در گروه نواحی پر تنش دسته بندی شدهاند و مقدار پارامتر  bبرای آنها با وجود روند افزایشی همواره کم بوده است نیز در طی
این زمان زلزلههایی اتفاق افتاده است .این امر مرتبط با مقدار پایین پارامتر  bدر این نواحی بوده که با سطح تنش منطقه نیز در
ارتباط است .کم بودن پارامتر  bنشان دهنده ناحیه پر فشار تکتونیکی است .در جدول ( )1زلزلههای بزرگ اتفاق افتاده در نواحی
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مختلف ایران ارائه شده است .طبق این جدول مناطق  21 ،10و  22که در دسته بندی انجام شده در مناطق پرخطر لرزهای قرار
گرفتهاند در طی این زمان حداقل یک زلزله بزرگ را تجربه کردهاند.

شکل  :1نقشه خطر لرزهای برای  23ناحیه مختلف ایران .در مناطق خاکستری به دلیل توزیع پراکنده
داده ها نسبت به وسعت منطقه دقت محاسبه پارامتر  bمطلوب نبوده است .در مناطق سفید رنگ به دلیل عدم وجود دو شرط لرزهخیزی باال
و دقت مناسب پارامتر  bاین مناطق جزو ناحیهبندی نمیباشند.

جدول  :8لیست زلزلههای بزرگ بوقوع پیوسته جهت صحت سنجی نقشه شکل ( )1که تاریخ وقوع آنها بعد از تاریخ آخرین زلزله بکار رفته
در کاتالوگ میباشد.
تاریخ وقوع زلزله

طول جغرافیایی رومرکزی

عرض جغرافیایی رومرکزی

بزرگا(محلی)

ناحیه در شکل ()1

1880/18/21

11/28

81/14

0/2

10

1880/18/11

11/80

81/11

0/1

10

1881/10/18

40/21

84/02

0/1

21

1880/18/21

11/20

81/91

1/8

10

1881/11/81

11/12

29/29

1/9

22

1881/14/81

11/49

81/81

1/9

10

1881/14/81

40/28

84/02

1/0

21

1880/18/11

11/88

81/11

1/1

10
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شکل  :1زلزلههای اتفاق افتاده با بزرگای محلی بیش از  4از تاریخ  8931/11/81الی  8931/11/81در مناطق مختلف ایران.
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 نتیجه گیری-1
 طبق تحقیقات. با زمان و ارتباط آن با سطح لرزه خیزی نواحی مختلف ایران پرداخته شدb در این مقاله به بررسی تغییرات پارامتر
 کشور لرزه خیز ایران که در ناحیه پرفشار. و سطح تنش و لرزه خیزی یک ناحیه رابطه وجود داردb  بین تغییرات پارامتر،گذشته
تکتونیکی قرار گرفته است با وجود زلزلههای بسیار زیاد در بزرگا و شدتهای مختلف این امکان را فراهم می کند که بتوان با محاسبات
 با زمان برای نواحی مختلف ایرانb  لذا در این مقاله با محاسبه تغییرات پارامتر. با لرزه خیزی را بررسی نمودb آماری ارتباط پارامتر
 در حقیقت.این کمیت آماری جهت پیشبینی سطح تنش یک ناحیه که خود با سطح لرزهخیزی مرتبط است مورد بررسی قرار گرفت
 را به عنوان یک پیش نشانگر زلزله های آینده در نظر گرفته و با استفاده از تغییرات آن احتمال وقوع زلزله درb این پژوهش پارامتر
 ناحیه لرزه خیز و پر تنش تقسیم28  در این راستا یک نقشه پهنهبندی لرزهای که ایران را به.نواحی مختلف ایران را بیان میدارد
 درb میکند ارائه گشته و نواحی پر خطر لرزهای به عنوان نواحی مستعد وقوع زلزلههای آینده با توجه به وجود روند کاهشی پارامتر
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