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 1استادیار ،پژوهشکده زلزلهشناسی ،پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،تهران ،ایران
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(دریافت ،1400 /09 /02 :پذیرش)1400 /12 /28 :

چكیده
پهنه مکران با طولی متجاوز از  900کیلومتر در جنوب خاور ایران و جنوب پاکستان ،تنها بخش از فالت ایران است که در آن پوسته اقیانوسی
صفحه عربی با شیب کم بهسوي شمال ،به زیر پوسته قارهاي ایران فرورانش دار د .مکران بین دو پهنه برخوردي قارهاي -قارهاي زاگرس و هیمالیا،
محصور شده است .فرورانش پوسته اقیانوسی در راستاي سطوح گسلی با شیب به سمت شمال از کرتاسه آغازین شروع شده است .با توجه به فعالیت
زمینساختی ،ادامه فرورانش و وجود پهنه گسلی –راندگی با درازاي باال در بخش شمالی فرورانش مکران و حاشیه شمالی دریاي عمان ،موجب
گردیده است که این منطقه از خطرپذیري بسیارباالیی متأثر از وقوع زمینلرزهاي قوي و سونامی ناشی از آن برخوردار باشد  .در این مطالعه نوار
مکران با در نظرگرفتن پارامترهاي لرزهخیزي در نظر گرفته شده در رابطه گوتنبرگ -ریشتر ،مورد ارزیابی قرار گرفت .به عبارتی ویژگی آماري
زمینلرزه ها با در نظرگرفتن توزیع فضایی و زمانی آنها لحاظ شد .بههمین منظور دادههاي پایه مرتبط با گسلش و لرزهخیزي بههمراه بزرگاي
زمینلرزه ها ،مورد بررسی قرار گرفت .پایه و اساس این آنالیز تعیین پارامتر لرزهخیزي ) (bبود که بر اساس محاسبه توزیع -فراوانی بزرگا و انتگرال
همبستگی محاسبه گردید .در این روش توزیع زمانی و فضایی پارامترها ،ویژگی تجمعی دادهها و سطح تنش زمینساختی منطقه مرتبط با
فرایندهاي مختلف لرزهزمینساختی متفاوت از دیگر روشها لحاظ شده است .به منظور محاسبه این پارامترها از دادههاي لرزهاي مختلف (پایگاههاي
داخلی و خارجی) استفاده گردید .با در نظرگرفتن توزیع رومرکز و بزرگاي زمینلرزهها ،میزان تغییرات پارامتر لرزهخیزي در منطقه بین /8>b >1/6
برآورد شد .بر اساس نتایج بهدستآمده از تغییرات پارامتر لرزهخیزي ،تغییرات اختالف تنش حداکثري و حداقلی )  (σ1 -σ3در منطقه محاسبه (- 450
 62مگاپاسکال) گردید.

واژههای کلیدی  :پهنه مکران ،لرزه خیزی ،پارامتر  ،bتوزیع مکانی اختالف تنش

* نگارنده رابط:

mehrdad@iiees.ac.ir
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مصطفی زاده و مهشادنیا

 1مقدمه
منطقه مکران با طولی حدود  900کیلومتر در جنوب خاور

از گذر از بلوچستان پاکستان تا محور الس بال ادامه

ايران (از خاور تنگه هرمز) و جنوب باختر پاکستان (تا

میيابد .در امتداد محور الس بال ،گسلهای چپگرد چمن،

باختر بندر کراچی ) بخشی از کمربند زلزلهخیز

قضابند و اُرناچنال قرار دارند که معرف يك پهنه انتقالی

آلپ= هیمالیا است .زون ساختاری مکران نوعی منشور

بین

برخوردی

برافزايشی است که در فراديواره يك زون فرورانش

هندـاوراسیاست .پهنه مکران در مرز باختری ،توسط

کمژرفا جای دارد .يکی از داليل لرزهخیزی نسبتاً کم

سامانه گسلی زندانـمینابـپاالمی ( ) ZMPاز پهنه برخوردی

مکران (پلت و همکاران1988 ،؛ 1985؛ کوپ و همکاران،

زاگرس جدا میشود .اين سامانه مرز بین دو صفحه

 ) 2000نسبت به ساير مناطق فرورانش جهان میتواند شیب

همگرای قاره ای زاگرس و پوسته اقیانوسی فعال دريای

کم صفحه فرورانش باشد .پهنه مکران در مرز خاوری پس

عمان محسوب میشود (شکل .)1

پهنههای

فرورانش

مکران

و

شكل  .1موقعیت و گسل های اصلی در پهنه فرورانش مکران .نقشه زمینه ،داده های رقومی ارتفاعی ) (SRT M 30mاست.

ساختار های اساسی منطقه شامل چینها و گسلها

با پسروی خط ساحلی همراه است .شدت چینخوردگی

میباشد .چینهای مکران روند تقريبی خاوری -باختری

از شمال به جنوب ،کاهش میيابد ،بهگونهای که در

دارند که با جهت بیشینه کوتاهشدگی و فشار بیشینه در

مکران ساحلی چینخوردگی و گسلش معکوس وجود

راستای شمال خاور ،هماهنگی دارد .کوتاهشدگی ،بیشتر،

ندارند و يا بسیار ناچیز و اتفاقی هستند .با پیشرفت

با راندگی همراه است ،بهگونه ای که به تقريب ،مرز

فرورانش ،از زمان پالئوسن ،حوضه اقیانوسی بهسمت

بسیاری از واحدهای سنگ چینه ای از نوع راندگی است.

جنوب و بهصورت مرحلهای جابهجا شده است .در هر

غالباً تاقديسها باريك و برگشته بوده و همراه با

مرحله از اين جابهجايی ،باريکه ای از گوه رسوبی ،طی

ناوديس هايی نامتقارن با جهت محوری خاوری -باختری

پديده روراندگی ،بر روی بلوک قارهای در شمال اضافه

ديده میشود.

میشود .بنابراين از جنوب به شمال افزايش سن ،میزان

فرورانش فعال مکران با چینخوردگی ،کوتاهشدگی و

باالآمدگی ،ارتفاع ،تراکم گسلها و چینهای فعال و
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همچنین تغییر شکل ها و دگرگونی در فلیشها ديده

راندگی جدايی فعال در عمق 15ـ 10کیلومتری در زير

میشود (کید و مك کال.)1985 ،

مکران داخلی است (دولتی و برگ .)2013 ،مرکز سطحی

ساختار مکران ،دارای الگويی فلسی است که با

زمین لرزهها و دادههای لرزهای در قسمت دريايی نشانگر

گسلهای معکوس پر شیب مرزبندی میشوند و سبب

فرورانش لیتوسفر اقیانوسی با شیبی کمتر از  3درجه به

پیشرفت رانـدگی فلسها از پسبوم) (NEبه سمت

سمت شمال بوده است .عمق اين صفحه در زير گودال

پیشبوم ) (SWشده است .سن آغاز تشکیل اين ساختار

جازموريان به  30کیلومتر میرسد (کوپ و همکاران،

میوسن است و تا حال حاضر با کاهش شدت همگرايی

 )2000براساس

زمینريختشناسی و

ادامه دارد .بهدلیل تداوم فرورانش ،اين ساختار فلسی

لرزهشناسی ساحلی ،در برخی مطالعات منطقه فرورانش را

تاکنون فعال و همراه با فرايش عمل نموده است .نرخ

شامل دو حوزه متفاوت دانستهاند که در خاور و باختر

فرورانش مکران به طور جزيی از باختر به خاور افزايش

زمین درز سیستان واقع شدهاند ،ساختاری که ادامه سیستم

میيابد (ورنانت .)2004 ،اين میزان برخاستگی در سراسر

گسل سونیا واقع در دريا است (برنی و همکاران.)1992 ،

طول مکران ( مکران باختری و خاوری) يکسان نیست.

آتشفشان های کواترنری در بخش خاوری مکران ( مثالً

نُرمند و همکاران ( ) 2019با استفاده از تعیین سن

آتشفشان سلطان در پاکستان) فاصله بیشتری از پیش کمان

تراسهای حاشیه ساحلی دريای عمان در گستره تنگ و

خود نسبت به بخش باختری آن دارند ( مانند آتشفشانهای

پسابندر میزان نرخ برخاستگی را بین  0/05تا  1/2میلی متر

بزمان و تفتان ).

مشاهدات

در سال در راستای خاوری -باختری به دست آوردند .بر

بررسی لرزهخیزی مکران باختری (در ايران) در پیرامون

اساس مطالعات ژئودزی ،نرخ همگرايی بین ساحل مکران

سامانه گسلی میناب نشان میدهد که کمابیش منطقه از

(ايستگاه جیپی اس چابهار) و اوراسیا ،در حدود 8

نظر لرزهای فعال است .بهطوریکه در سال 2013

میلی متر بهدست آمده است (ورنانت و همکاران.)2004 ،

زمین لرزه میناب (يا گوهران) با بزرگای  6/1در پیرامون

اين نرخ کوتاهشدگی موجود در داخل گوه بر هم افزايشی

سامانه گسلی میناب روی داد .دگرشکلی راستگرد حاکم

است .تداوم همگرايی و فرورانش پوسته اقیانوسی عمان با

بر اين ناحی ه از مکران عامل ايجاد گسیختگیهايی بود که

باال آمدگی پیوسته پادگانههای دريايی ساحلی در زمان

در اثر اين زمین لرزه در منطقه ايجاد گرديد (پنی و

حال بههمراه پیشروی خط ساحل بهسمت دريا تايید

همکاران .) 2017 ،الزمه مطالعات برآورد خطر زمین لرزه

میشود (ويگنی و همکاران .)2006 ،اين شواهد نشانگر

داشتن شناخت کافی درباره ساختار پوسته ،دوره بازگشت

عملکرد زمینساخت زيرسطحی و فعالیت راندگیهای

زمین لرزهها و پارامترهای چشمه های لرزه زا است.

نهان در امتداد و باالی سطح جدايشی فعال است.

لرزهخیزی ،بیانگر اندازه ای از فعالیتهای لرزه ای در فضا

دگرريختی موجود در منطقه مکران با دو افق اصلی

و زمان است که برای يك ناحیه اندازهگیری میشود.

شیلهای میوسن میانی و شیلهای الیگوسن بااليی بهعنوان

نتايج حاصل از لرزهنگاری بازتابی در بخش خشکی

(Thin

گوه برافزايشی مکران باختری ي ك ساختار شبه گوه

) skinاست .گلفشانهای مکران ساحلی از راندگیهای

برافزايشی را نشان میدهد (مختاری و همکاران.)2019 ،

جدايی الیگوسن بااليی نشأت گرفتهاند .از سويی ديگر

قسمت اعظم گوه دارای سرعت نسبی لرزهای پايین است.

دادههای لرزهای در قسمت دريايی نشانگر وجود يك

اين ساختار توسط اليههايی با سرعت باالتر بهطرف شمال

سطوح جدايشی از نوع زمینساخت نازک پوسته
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و نیز گوشته پرسرعت در اعماق 35ـ 30کی لومتر محدود

محاسبه مقادير پارامتر موردنظر را بین  0/7- 1/6تعیین

شده است (موقری و همکاران  .)1393مختاری و همکاران

نمودند .هیراتا در اين بررسی دو نوع گسل را مورد

( )2019در تحلیل دادههای توموگرافی ،برای صفحه

ارزيابی قرار داد .در حالت اول اين بررسی نقشه گسل تنها

فرورونده يك شیب ماليم 5ـ 3درجه در فاصله  50تا 150

در برگیرنده گسل های اصلی منطقه بوده است و در مرحله

کیلومتری شمال ساحل دريای عمان بهدست آوردند .نتايج

دوم مطالعه در بر گیرنده گسل های اصلی نبوده و تنها به

بهدست آمده نشان میدهد که بخش زير سطحی مکران

ارائه گسل های فرعی اکتفا نموده است .در بررسی نوع

شمالی (در ژرفای 20کیلومتر) دارای سرعتهای میانگین

اول با درنظر گرفتن توزيع فضايی گسلها در مقیاسهای

پوسته ای يا حتی باالتر است .اين بیهنجاری بیانگر در

 2الی  20کیلومتر همسويی توزيع فرکتال گسلها در اين

هم آمیختگی مواد مافیك افیولیتی و سنگهای دگرگونی

مقیاس مشاهده گرديده است .مقدار بعد فرکتال

است که دارای بیهنجاری سرعتی باال است.

محاسبهشده در قسمتهای مرکزی ژاپن حدود  1/6و با

در حال حاضر روشهای متفاوتی برای يافتن گسترههايی

دورشدن از قسمتهای مرکزی تا حدود  1/05کاهش

با احتمال لرزهخیزی بیشینه بهکار گرفته میشود

يافته است .در بررسی گسل های اصلی ،ويژگی تراکم

(گوروشکو و همکاران2000 ،؛ انسل و ويس .)2000 ،در

توزيع گسلی در نقشه معیار ،حاکم بوده است .مقدار

روش ويمر و ويس ( ) 1997و اکی ( )1984بر پايه تئوری

فراکتال محاسبه شده در مطالعه گسلهای فرعی هیراتا

اسپیريتی ،زمین لرزههای بزرگ در بخشی از گسلها با

برابر با  D<1برآورد شده است.

بیشترين مقاومت در برابر کرنش تجمع يافته رخ میدهند.
در اين بخش از گسل ها پس از گذراندن يك دوره

 2روش تحقیق

آرامش لرزه ای در مجاورت نواحی فعال لرزهای يك

رابطه بازگشتی گوتنبرگ -ريشتر قديمیترين رابطه برای

زمین لرزه بزرگ روی میدهد .بر اساس اين انگاره ،زمان

اندازهگیری لرزهخیزی است:

بازرخداد برای بزرگای مشخص میتواند بهعنوان يك

()1

پارامتر محلی در نقاط مختلف گسل محاسبه شود و نقاطی

که تعداد  Nزمین لرزه ها با بزرگای برابر و يا بیش از  Mبر

که دارای مقدار کمینه زمان بازگشت مکانی هستند،

اساس مقادير ثابت  aو ( bپارامترهای گوتنبرگ -ريشتر)

بهعنوان محتملترين نقاط برای رويداد زمین لرزه معرفی

محاسبه میشوند .پارامترهای ثابت با لرزهخیزی ناحیه

میشود .بنابراين اسپیريتیها زمان گسیختگیهای لرزهای

مرتبط هستند؛ بهنحوی که  aوابسته به ويژگیهای

را کنترل می کنند.

زمینساختی ناحیه و  bشیب خط در نمودار ) log(Nناحیه

log( N )  a  bM

ارزيابی ويژگی فرکتال برای اولینبار توسط اکوبو و

است (  bهرچه بیشتر باشد نمايانگر تعداد کمتر زمین لرزه با

آکی ( )1987بر روی گسل سن آندرياس انجام شد.

بزرگای بیشتر در آن ناحیه است) .پارامترهای لرزهخیزی

آوايلرز و همکاران ( ) 1987در مقیاس  1تا  100کیلومتر

که از رابطه گوتنبرگ -ريشتر به دست میآيند ،متأثر از

بر روی سیستم گسلی سان آندرياس بعد فرکتال را بهمیزان

پارامترهای فیزيکی مختلف از جمله ناهمگنی و سطح

 1/001و در مقیاس خیلی کوچكتر مقدار  1/01را

تنش برشی ناحیهای است (شولز1968 ،؛ويس1973 ،؛

برآورد نمودند .هیراتا ( ) 1989با مطالعه بر روی بخش

اربانچچ و همکاران .)1992 ،پارامتر  bمیتواند با تغییر

کواترنر سیستم گسلی منطقه ای از ژاپن بعد فراکتال را

لرزهخیزی ناحیه و خوشههای لرزهای گستره تغییر کند
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(انسل و همکاران1999 ،؛ انسل و همکاران.)1996 ،

 1- 2رابطه پارامتر لرزه خیزی و اختالف تنش

در مواردی که بزرگای آستانه کاتالوگ لرزهای با گذر

شولدز() 2015از يك مدل مقاومت اصطکاکی ساده برای

زمان تغییر میکند ،روش کیکو -سلوول برای تخمین مقدار b

اندازهگیری تنشهای موجود در لیتوسفر قارهای و با در

مناسب است (انسل و ويس .)2000 ،اگر کاتالوگ لرزهای از

نظرگرفتن پارامتر لرزهخیزی (  )bبهعنوان تابعی از عمق در

تعداد  sريز کاتالوگ با بزرگاهای آستانه متفاوت تشکیل شده

طیف گستردهای از مناطق زمینساختی استفاده نمود .همچنین

است .تابع احتمال پارامتر لرزهخیزی  θدر کل بازه کاتالوگ

بر اساس مطالعات آزمايشگاهی روابط موجود را واسنجی و

بهصورت حاصلضرب توابع احتمال مرتبط با  sريز کاتالوگ

کالیبره نموده است .مطالعات شولدز نشان میدهد که مقدار

تعريف میشود کیجکو و سلوول (:)1989

پارامتر لرزهخیزی (  )bبا تنشهای اعمالی در محیطهای

) L( θ|X ) = ∏ si=0 Li (θ |Xi

( )2

زمینساختی قارهای و فرورانش بهصورت خطی کاهش

که در آن ) θ = (β, λاست λ .نرخ فعالیت لرزهای و

میيابد .بنابراين هردو وابستگی به عمق وسازوکار کانونی

بزرگاهای موجود در ريزکاتالوگ iام است .پارامتر  βاز طريق

پارامتر لرزهخیزی (  )bحاصل وابستگی به تنش اساسی و پايه

به مقدار  bمرتبط میشود .اگر بزرگای

است .و در نهايت نتايج بهدستآمده بهصورت رابطه زير ارائه

رابطه

زمین لرزهها مستقل از تعداد زمین لرزهها باشد ،رابطه ( )3به

شد:

صورت زير بازنويسی میشود:

() 7

()3
حال با استفاده از روش بیشینه احتمال ،تخمین پارامتر  βاز
طريق حل معادله زير امکانپذير خواهد بود:

کاهش کلی نیروهای عمود بر حد فاصل صفحات درگیر در

پارامتر  βبهصورت زير به دست میآيد:

پهنه برش منطبق است .هردو رابطه خطی منفی بین پارامتر
لرزهخیزی (  ) bو اختالف تنش را نشان میدهد .بر اساس

() 5
به مقدار  bمرتبط

میشود.
تخمین واريانس پارامترهای

میتواند از

روی معادالت توصیفکننده ماتريس واريانس -کواريانس
بردار که به صورت

) (σ3به مگاپاسکال بیان میشود .برای مناطق فرورانش،
پارامتر لرزهخیزی (  )bبهطور خطی با نیروی کشش اسلب و با

()4

و پارامتر  βاز طريق رابطه

در اين رابطه مقدار اختالف تنش حداکثری )  (σ1و حداقلی

هستند حاصل شود

نتايج بهدستآمده از مطالعات شولدز ( ) 2015در اين مدل
بقیه پارامترها که سايرين بهعنوان عوامل مؤثر از آن ذکر
کردند؛ نظیر ناهمگنی سنگها نفی میشود .

 3دادهها
دادههای لرزهای بهکار گرفته شده در اين مطالعه تلفیقی از دو

که ماتريس واريانس -کواريانس  Aبه شکل زير است:

کاتالوگ مراجع داخلی (مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه

()6

ژئوفیزيك دانشگاه تهران ( ))IGTUو خارجی (مرکز ملی

اين رابطه تقريب قابل قبولی از ماتريس واريانس-کواريانس A

اطالعرسانی لرزهای آمريکا ( )) NEICبین سالهای  1964تا

برای تعداد به اندازه کافی بزرگ زمینلرزهها به دست میدهد.

 2019میباشد .بههمین منظور ،دادههای لرزهای موجود در
منطقه موردمطالعه (مکران) در عرض جغرافیايی  24تا 30
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درجه و طول جغرافیايی  56تا  61درجه در دستور کار

توسط استرس بارگذاری شده است در مجاورت رومرکز

قرارگرفته است .در اين کاتالوگ زمین لرزهها با بزرگای

(محل شروع شکستگی) يك زلزله بزرگ قرار بگیرد.

متفاوت (  Mbو  Msو  ) Mnبیشتر از  2.5و کمتر از  8شامل

همچنین شکستگی های بزرگ نیز غالباً به اسپیريتیها ختم

 5243زمینلرزه میباشد که بعد از همسانسازی آنها به واحد

میشوند .يك زلزله بزرگ میتواند هم ناشی از شکستگی

 MWدر اين بررسی بهکار گرفته شده است.

چند اسپیريتی مجاور باشد که هرکدام مستعد يك
زمین لرزه متوسط بوده اند ،هم میتواند ناشی از شکستگی

4

نتایج ارزیابی دادهها

يك اسپیريتی بزرگ باشد .مطالعات ويس و همکاران

در محاسبه و برآورد پارامترهای لرزه ای ،منبع اصلی

( ) 2000نشان داد که نسبت طول گسلش در يك رويداد

عدم قطعیت توزيع زمانی رويدادها است .استفاده از

عظیم به طول اسپیريتیِ ايجاد کننده 4 ،به  1است.

کاتالوگهای بازههای کوتاه زمانی ،بهعنوان يك نمونه از

موگی ( )1963با استفاده از مطالعات آزمايشگاهی بر روی

رويدادهای بلندمدت در لرزهخیزی محسوب میشود.

سنگها دريافت که مقدار  bبا ناهمگونی مواد همبستگی

چنانچه دوره کاتالوگی معادل چند دوره برگشت

دارد .اسکولز ( )1968همبستگی منفی بین  bو تنش برشی را

زمین لرزه های بزرگ باشد ،محاسبه و برآورد پارامترهای

پیشنهاد نمود .آزمايشهای بعدی (اسکولز )2015 ،هردو نتايج

لرزه ای بر مبنای داده های آن کاتالوگ از اعتبار الزم

باال را تأيید کردند ،اگرچه نشان میدهند که همبستگی منفی

برخوردار و قابل اتکا است .از عوامل اصلی ايجاد انحراف

بین  bو تنش برشی تنها برای فاز سختی کرنش صادق است.

در محاسبه پارامترهای لرزه ای ،ناکاملی دادههای تاريخی

ماين ( )1991با فرض توزيع فرکتالی طولی ترکهای سنگها

و همچنین دوره بازگشت رويدادهای تأثیرگذار است.

در آزمايشگاه ،وابستگی مقدار  bرا به تعداد ترکهای موجود

اسپیريتیها بهعنوان نقاطی مؤثر در فرايند گسلش زلزله،

در حجم سنگ ،طول میانگین ترکها و تنش اعمالشده به

میتوانند در برابر گسیختگی در اثر تنشهای تجمعی

سنگها را تأيید کرد .بهطور متوسط ،مقدار  bدر نواحی

مقاومت نشان دهند .زمانیکه میزان تجمع تنش بیش از

لرزهخیز زمین نزديك  1است (فرلیچ و ديويس.)1993 ،

تحمل گسل باشد ،میتوانند باعث رخداد زمین لرزههای

مقدار  b=1که به طور گسترده گزارش شده است ،ناشی از

بزرگ شوند .در اينصورت گسیختگیهای لرزهای از

تالش برای استفاده از مقیاس بزرگای ناهمگون (  Msبرای

يك اسپیريتی آغاز میشود ،اگرچه يك شکستگی در

زمین لرزههای بزرگ و  mbبرای زمین لرزههای کوچكتر)

بیرون اسپیريتی هم میتواند باعث تحريك و چکانش

میباشد (اوکال و همکاران .) 1994 ،اما نقشه دقیق مقدار b

فرايند زلزله در اين اسپیريتی شود .بر اساس اين انگاره،

نشاندهنده انحرافات قابلتوجهی از اين مقدار میباشد .مقادير

اسپیريتی نمیتواند اندازه بزرگترين زلزلهای که در منطقه

بزرگ  bدر شرايط زير ديده میشوند :تنشبرشی کاهشيافته

روی می دهد را مشخص سازد ،ولی حد کمینه بزرگا با

(اربانچچ و همکاران ،)1992 ،لغزشهای بزرگ آزادشده بر

توجه به اندازه اسپیريتی قابل برآورد است .از آنجاکه

صفحات گسیختگی زمینلرزهها (ويمر و کاتسیماتا1999 ،؛

رويداد زلزله در يك اسپیريتی میتواند باعث تحريك و

سبیزيك ،) 2000 ،تنشکششی (فرلیچ و ديويس،)1993 ،

چکانش زلزله در اسپیريتی های مجاور شود لذا نمیتوان

فشار منفذی باال (ويس ،) 1973 ،خزش گسل (آمالنگ و

درباره بیشینه بزرگا نیز با قطعیت پیشنهادی داد .بر اساس

کینگ ،) 1997 ،پیچیدگی زمین شناسی افزايشيافته (لوپز

اين انگاره ،انتظار میرود که يك اسپیريتی بزرگ که

کاسادو و همکاران ،) 1995 ،همزمان با فعالیتهای آتشفشانی
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(ويمر و مكنات1997 ،؛ ويس و همکاران1997 ،؛ ويمر و

روش بیشینه احتمال قابلیت اصالح ذاتی خطای

همکاران .) 1998 ،از سوی ديگر ،مقادير کوچك  bهمراه با

سیستماتیك را دارا میباشد .برای مثال امکان ايجاد

زمین لرزههای بزرگ (انسل و همکاران )1996 ،و اسپريتیهای

ضريب مثبت همبسته برای مجموعه دادههای ت صادفی

با تنش زياد (ويمر و ويس ) 1997،است .مقدار  bابزار

تفکیكشده را نیز داراست .بههمین منظور ترجیحاً

قدرتمندی برای پايش تغییرات در مقیاس کوچك در

همبستگی هايی هم از بین مجموعه دادههای تفکیکی

وضعیت دگرشکلی پوسته باشد (وسترهاوس و همکاران،

انتخاب می گردد .هیستوگرام فراوانی بزرگای زمین لرزهها

.)2002

در شکل  4ارائه شده است .تغییرات موجود در مقدار

يك مقاي سه اجمالی بین خطای محاسباتی در محاسبه

پارامتر  bکه تابعی از زمان است از اهمیت فیزيکی بااليی

توزيع عمقی زمین لرزهها و توزيع رومرکز زمین لرزهها

برخوردار میباشد که میتوان به شرح ذيل بیان نمود:

نشان می دهد که خطای محاسباتی در تعیین توزيع عمقی

 -1معموالً مقدار پارامتر  bيك زمین لرزه بزرگ در

رويدادهای لرزه ای بیشتر است که پايه و اساس آن ناشی

منطقه ای که احتمال وقوع آن وجود دارد دارای روندی

از عواملی همچون فاصله زياد ايستگاههای لرزهای و

صعودی است.

بهکارگیری مدلهای غیريکسان سرعت لرزهای در

 -2روند صعودی پارامتر  bبه لحاظ کمی تا يك میزان

شبکههای لرزهنگاری میباشد .بههمین دلیل ترجیحاً

حداکثر افزايش يافته و بعد از زمین لرزه اصلی سیر نزولی

پارامترهای مرتبط با توزيع رومرکز زمین لرزهها در

پیدا میکند.

محاسبات لحاظ میشود .عالوهبر اين اندازهگیریهای

مقادير بزرگ  bبیانگر تعداد زياد زلزلههای کوچك

صورت گرفته توزيع عمقی زمین لرزهها بین دو نقطه افقی

بوده در حالیکه مقادير کوچك  bمعرف تعداد بیشتر

دارای ويژگی خود شبیهسازی نبوده و دارای رفتار

زلزلههای بزرگ در پهنه لرزهای است .افزايش و يا کاهش

خودوابسته است (کوئنل و همکاران.)1957 ،

تعداد زمین لرزه ها مستقیماً با ابعاد گسل مرتبط است .لذا
باالبودن نرخ لرزهخیزی ) (Nنشاندهنده وجود پهنه

5

بحث

مطالعات حاصل از تجمع آماری دادهها نشان میدهد

شكل( .4الف) توزیع فراوانی زمینلرزه ها نسبت به زمان (چپ) و بزرگا (راست) در منطقه موردمطالعه مکران را نشان میدهد.
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شكل .6نمودارهای تغییرات  mcرا نسبت به زمان (راست) در کاتالوگ نشان میدهد.

لرزه ای خیلی فعال در محدوده کوچکی از کل گسل

گسل های فعال را پیشنهاد میکند .همچنین احتمال

است .از آنجايیکه بعد از سالهای  1970با افزايش

فزاينده ای برای آزاد سازی تنش بهواسطه صفحات گسلی

ايستگاههای لرزه ای مواجه هستیم افزايش ثبت زمین لرزهها

کوچك را فراهم مینمايد .مقايسه اجمالی پارامترهای

در منطقه را نیز شاهد میباشیم.

لرزه ای با يکديگر نشان میدهد (شکلهای  ) 9 ،8 ،7که

وجود همبستگی های متفاوت در منطقه بیش از آنکه

آستانه بزرگای زمین لرزه در مناطق موردمطالعه که منجر

ناشی از شرايط دينامیك زمین باشد حاصل افزايش

به افزايش عدم قطعیت در کاتالوگ دادهها میباشد

ايستگاههای لرزه ای و به دنبال آن ثبت فعالیتهای لرزهای

متفاوت است.

است.

نتايج اندازه گیری تنش در گمانههای عمیق پوسته

بررسی تغییرات پارامتر  mcنسبت به زمان نشان از

قارهای در رژيم های مختلف ساختاری نشان میدهد که

متغیربودن اين پارامتر است )شکل  .) 6بررسی بعد

تنش افقی همواره تحتتأثیر اصطکاک بین گسلهای

همبستگی بین پارامترهای لرزهخیزی ) (bو بزرگای

موجود با ضرايب اصطکاک در محدوده  1 - ./6بوده و

زمین لرزهها ) (mدر منطقه نشان میدهد که میزان اين

همچنین تنش قائم حاصل شیب لیتو استاتیك و تفاضل

همبستگی به شکلی غیرخطی ظاهر شده است (شکل .)6

شیب فشار منفذی هیدرو استاتیك میباشد .بهعنوان يك

همبستگی مثبت و نسبتاً قابل توجه بین بزرگای زمین لرزه

مثال ساده با مفروضات ضريب اصطکاک برابر با  ./75و

 mو مقدار  bدر پهنههای لرزه ای کاهش احتمال رخداد

دانسیته سنگ برابر با  2500کیلوگرم بر مترمکعب مقابل

زلزله های بزرگ در پاسخ به شرايط نامتجانس شبکه

فشار منفذی هیدرواستاتیك در مناطقی که تحتتأثیر

ارز يابی تغییرات تنش لرزهای در پهنه مکران

شكل .7نمودار تغییرات بزرگا ( ) mرا نسبت به پارامتر لرزهخیزی ( ) bدر کاتالوگ نشان میدهد.

شكل .8نمودار تغییرات  mcتصحیحشده را نسبت به زمان جهت آنالیز نهایی را نشان میدهد.

شكل  .9نمودارهای فراوانی زمینلرزه ها نسبت به بزرگا بعد از اعمال  mcتصحیحشده در کاتالوک.
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شكل .10تغییرات بعد فرکتال در پهنه زمینساختی مکران.

گسلش راندگی میباشند (با يك شیب قائم) اختالف

سامانه گسلی میناب لبه باختری مکران را به پهنه فشارشی

تنش برابر  45مگاپاسکال در کیلومتر میباشد .در حالیکه

شمال باختری کمربند تراست -چینخورده زاگرس متصل

برای رژيم های کششی متأثر از گسلش عادی اين اختالف

میکند (وينی و همکاران .) 2006 ،مرز جنوبی در قاعده

تنش برابر  11/25مگاپاسکال در کیلومتر بوده و برای

شیب قاره قرار دارد .گسلهای مهم در منطقه ،تراستهای

زمینساخت راستالغز حدود  20مگاپاسکال در کیلومتر

با راستای خاوری است که در ايران در سرتاسر عرض

میباشد.

مکران از جازم وريان تا خلیج عمان کشیده شدهاند

پهنه فرورانش مکران ،تراکمی از رسوبات ضخیم با

(ورنانت و همکاران .)2004 ،بیش از نیمی از پهنای

ضخامت تقريبی برابر با  7کیلومتر را تشکیل میدهد.

گوههای افزايشی در خشکی برونزد دارد و بخش فعال اين

بههمین لحاظ يکی از بزرگترين گوههای افزايشی جهان

پهنه در جبهه دريايی مکران و دريای عمان واقع شده

محسوب میشود (وايت1982 ،؛ پنی و همکاران )2017 ،و

است.

با  300- 350کی لومتر پهنای گوههای افزايشی از جبهه

اسواروپا رانی و همکاران ( ) 2011در مطالعه خود

دگرريختی دريايی تا گودال جازموريان در ايران و گودال

دريافتند که بخش خاوری ناحیه مکران نسبت به بخش

مشکل در پاکستان رخنمون دارد (پنی و همکاران2017 ،؛

باختری آن فعالتر است .در اين مطالعه آنها با استفاده از

شلوتر و همکاران .) 2002 ،کمپلکس برهم افزايشی

کاتالوگ  NEICاز دادههای لرزهای بین سالهای - 1973

فرايشيافته مکران (ائوسن -عهد حاضر) در جنوب ايران و

 2008استفاده نمودند .در اين بررسی آنها نشان دادند که

پاکستان از طول جغرافیايی  5730Eاز هرمز در

مقدار پارامتر لرزهای  bدر ناحیه خاور مکران نسبت به

جنوب خاور ايران تا  6630Eبهسمت کراچی در

ناحیه باختر مکران کمتر بوده و اين امر گويای تنش بیشتر

جنوب پاکستان کشیده شده است و بین دو گسل

در ناحیه خاور منطقه میباشد .بر همین اساس احتمال

ترانسفورم راستبر میناب -زندان در باختر و چپبر چمن

وقوع زمین لرزه بزرگ را در ناحیه خاوری محتملتر

و اورناچنال در خاور و در راستای رشتهکوه  Kirtherدر

دانستند (شکل  3باال) .همچنین آنها در اين بررسی

بخش خاوری قرار دارد (مختاری و همکاران.)2008 ،

دريافتند بعد فرکتال ناحیه خاور مکران حدوداً دوبرابر

ارز يابی تغییرات تنش لرزهای در پهنه مکران

ناحیه باختری آن میباشد (شکل  3پايین).
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لرزهخیزی  bبوده که اين امر با در نظرگرفتن حوزههای

پرتابیان و همکاران ( )1398طی يك بررسی در منطقه

تنش بزرگ و تراکم خوشهای رومرکز زمین لرزهها قابل

مکران در ارتباط با زمین لرزه  1392سراوان در يافتند که

تفسیر میباشد .الزم بهذکر است بخش قابلتوجهی از

زمین لرزه اصلی يك زمین لرزه درون ورقه فرورونده با

فعالیتهای لرزه ای منطقه حاصل فعالیت گسلهای پنهان

سازوکار نرمال بوده و ناشی از فعالیت گسل سراوان

در عمق میباشد .بديهی است در چنین شرايطی نتايج

نمیباشد .بررسی بعد فرکتالی پس لرزهها و ارتباط آن با

حاصل برگرفته از اطالعات لرزهای زمین لرزهها

پارامتر لرزهخیزی (  ) bوجود يك منبع لرزهای خطی نظیر

(پراکندگی رومرکز زمین لرزهها) و آن دسته از

پهنه فرورانش را تأيید میکند .آنها با بهکارکیری بعد

گسلهايی میباشد که آثار سطحی آنها قابلرؤيت

فرکتال و تخمین نسبت لغزش در گسلهای اصلی و ثانويه

میباشند .بررسی نقشه تغییرات پارامتر لرزهخیزی ( )b

دريافتند که بخش اندکی از لغزشها از طريق گسلهای

مکران نشان میدهد که خوشهبندی زمین لرزههای بزرگ

نزديك به سطح زمین حاصل میشود .در اين مطالعه آنها

و بهتبع آن نواحی با تمرکز تنش زياد بخش قابلتوجهی از

پیشنهاد نمودند که زمین لرزه اصلی در عمق زياد رخ داده

منطقه موردمطالعه را پوشش میدهد (شکل  .) 11همچنین

و انرژی آزادشده بعد از انتقال به قسمتهای فوقانی پوسته

بر اساس پارامتر لرزهخیزی محاسبه شده  ./8> b >1/6در

موجبات فعالشدن گسلها و شکستگیها شده که اين

مناطق در دست مطالعه بیشترين میزان پتانسیل لرزهای

خود منجر بهوقوع پس لرزهها گرديده است.

جهت بروز زمین لرزه های ويرانگر با احتمال زياد در پايانه
جنوبی سامانه های گسلی نهبندان خاوری و باختری ،بم،

 6نتیجه گیری

گوک و محل تقاطع پايانه سامانههای گسلی نهبندان (در

نتايج بهدستآمده از دادههای دستگاهی نشان میدهد که

ايران) ،چمن ،اورناچنال و قضابند با راندگیهای پهنه

هنگام وقوع زمین لرزه های بزرگ شاهد کاهش پارامتر

مکران متمرکز گرديده است .مقادير بزرگ

پارامتر b

شكل  .11بررسی نقشه تغییرات پارامتر لرزهخیزی  bدر منطقه نشان میدهد که خوشهبندی زمینلرزه های بزرگ و بهتبع آن نواحی با تمرکز تنش زیاد بخش
قابلتوجهی از منطقه موردمطالعه را پوشش میدهد .همچنین با پارامتر لرزهخیزی محاسبه شده در مناطق موردمطالعه بیشترین میزان پتانسیل لرزهای جهت رخداد
زمینلرزه های ویرانگر بهترتیب متمرکز گردیده است.

مصطفی زاده و مهشادنیا
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ش كل  .12نقشه تغییرات پارامتر خطای واریانس مرتبط با پارامتر  bرا نشان میدهد.

بیانگر رخداد تصادفی زمین لرزههای کوچك است که

محاسباتی آن در غالب نقشههای شماره  13و  14تهیه

نشاندهنده ساختارتنش کم در منطقه است.

گرديده است .بررسی اجمالی اين تغییرات نشان میدهد

يکی از راهکار های مناسب جهت کنترل میزان دقت در

که بیشترين تغییرات تنش در ناحیه جنوبی سامانههای

تعیین پارامتر لرزهخیزی  bبه تصوير کشیدن میزان خطای

گسلی نهبندان خاوری و باختری ،بم ،گوک و محل تقاطع

محاسباتی پارامتر موردنظر در غالب نقشه میباشد .بههمین

پايانه سامانه های گسلی نهبندان (در ايران) ،چمن،

منظور نقشه خطای واريانس پارامتر  bدر شکل  12ارائه

اورناچنال و قضابند با راندگیهای پهنه مکران در پاکستان

گرديده که اين میزان خطا بین  ./053تا  ./1متغیر میباشد.

به میزان حداکثر  450مگاپاسکال متمرکز میباشد.

به منظور ارزيابی تغییرات پارامتر لرزهخیزی (  )bو
اختالف تنش حداکثری و حداقلی )  (σ1 -σ3منطقه از رابطه

بهعبارتی ديگر وقوع زمین لرزههای بزرگ و ويرانگر در
اين مناطق از ساير نقاط محتملتر بهنظر میرسد.

شماره  7استفاده شده و در نهايت اين تغییرات و خطای

شكل  .13نقشه تغییرات احتمالی اختالف تنش ) σ1(- σ3په نه مکران.
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Summary

The Makran zone, with a length of more than 900 km in southeastern Iran and southern Pakistan, is the
only part of the Iranian plateau in which the oceanic crust of the Arabian plate with a slight slope to the
north subducts beneath the continental crust of Iran. Makran is surrounded by two continentalcontinental zones of the Zagros and the Himalayas. Subduction of the oceanic crust along fault surfaces
with a slope to the north has begun from the Early Cretaceous. Due to tectonic activity, continued
subduction and the existence of a long megathrust zone in the northern part of Makran subduction and
the northern shore of the Oman Sea has caused that this region has a very high risk of strong
earthquakes and tsunamis. In this study, the Makran zone was evaluated by considering the concepts of
seismicity parameters considered in the Gutenberg-Richter relationship. In other words, the statistical
characteristic of earthquakes is considered in accordance with their spatial and temporal distribution.
For this purpose, the basic data of fault and seismicity associated with the magnitude of earthquakes are
investigated by the distribution of earthquakes and faults. The basis of the calculation of the b-value
parameter is estimated using a frequency–magnitude distribution and correlation integral methods.
Contrary to other methods, in this method, the time and space distribution of the parameters, the
cumulative properties of the data and the tectonic stress level of the region associated with different
earthquake seismic processes. In order to calculate these parameters, different seismic catalog (internal
and external bases) have been used. Considering the distribution of earthquakes and magnitude data
seismicity parameter was calculated and it is changed between 0.8<b<1.6 values. Considering the bvalue quantity at any point, the map of differential stress (σ 1 -σ3 ) is calculated according to MPA (62450 MPa).
Based on the study of changes in seismicity parameters in the Makran zone and clustering of large
earthquakes that form areas with high-stress concentration, the heterogeneity of seismicity parameters
covers a significant part of the study area. Large b-values indicate the random occurrence of small
earthquakes, indicating low-stress structures in parts of the region. Heterogeneity of seismic zones leads
to changes in the value of b. Based on the seismicity parameters calculated in the Makran zone, the
highest concentration of seismic potential for destructive earthquakes with probability is located in the
southern terminal of Nehbandan, Bam, Gowk fault systems (connection zones of Nehbandan fault
system terminal, Chaman, OrnachNal and Qazband with the thrust faults of Makran zone).
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