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  :چكيده
در آن منطقه   ي آيندهها زلزله موقعيتاطالعات ارزشمندي از توزيع تنش و  تواند يم لرزه خيزي هر منطقهبررسي پارامترهاي 

در اين مطالعه با استفاده از اطالعات زمين لرزه هاي حادث شده در محدوده استان لرزه زمين ساختي كپه داغ  .نمايد ارائهرا 
به همراه دوره مربوط به لرزه خيزي  پارامترهاي ،٢٠١٧الي ژوئيه  ٢٠٠٦در بازه زماني ژانويه  واقع در شمال شرق ايران

اگرچه  .گرديده اند ريشتر برآورد- گوتنبرگ بزرگي - با استفاده از رابطه فراواني،  ٦ و ٥.٥گشت زمين لرزه هاي با بزرگاي باز
در  ٦زمين لرزه اي با بزرگي سال آينده  ٧٠زمين لرزه ها نمايانگر آن است كه حداقل تا  TL(M)دوره بازگشت هاي نقشه

 بزرگي اي با زمين لرزهآن را در رويداد توانايي محدوده غرب و شمال غرب منطقه مورد مطالعه بوقوع نخواهد پيوست  ولي 
   .نشان مي دهندسال آينده  ١٥ تا ٥.٥

 يكامل يبزرگ داغ، كپه ،b مقدار بازگشت، دوره تنشگاه، :ي كليديها واژه
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Abstract 
Investigation on seismic parameters of an area can provide valuable information on the distribution of stress and 
the location of future earthquakes on that area. In this study, using earthquakes catalogue of Kopet-Dagh as a 
seismotectonic province in north-east of Iran for the period of Jan. 2006 to Jun. 2017, we estimated the 
parameters related to seismicity of the area along with the recurrence time of earthquakes with magnitude 5.5 
and 6, applying Gothenburg-Richter equation. Although the maps of recurrence time TL(M) for the desire 
magnitudes show the non-capability of study area for occurring an earthquake with magnitude 6 up to 70 years 
later, but they revealed capability of occurring an earthquake with magnitude 5.5 in the vicinity of West and 
North-west of area by 15 years later.  
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  :مقدمه     ١
در شمال شرق ايران و در محدوده عرض جغرافيايي  جنوب شرق -شمال غرب  راستايبا استان لرزه زمين ساختي كپه داغ 

در مرز بين فعالي  پهنه زمينساختيدر اين ناحيه . است درجه طول شرقي واقع شده ٦١.٥تا ٥٥.٥درجه شمالي و  ٣٨.٧-٣٥.٥
توسط گسل مرز شمالي اين ناحيه . گسترده شده استدرياي خزر تا افغانستان  از پالتفرم توران و خرده قاره ايران مركزي،

اين گستره، بخش مهمي از فشارش ناشي از همگرايي عربستان و اوراسيا  در .درجه محدود مي گردد ١٢٠عشق آباد با آزيموت 
 لغز چپگرد در غرب و گسلهاي امتداد لغز راستگرد در مركز و شرق كپه داغ ظاهر شده است امتداد شكل گسلهاي رورانده، به
انرژي ذخيره شده در راستاي گسل هاي فعال اين ناحيه در طول زمان آزاد گشته و به صورت ). ١٩٨٤جكسون و مكنزي،(

با در نظر گرفتن زلزله هاي بوقوع  و) ١٩٩٦(ويمر استفاده از روش با يق در اين تحق. زمين لرزه هاي متعددي ثبت مي گردند
 ي ناحيه را ارائهها زلزلهدوره بازگشت  نقشهو )  b-valueو  a-value ( پيوسته در يك دوره ده ساله، پارامترهاي لرزه خيزي

 .ميا كرده
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  :روش تحقيق     ٢
ي رخ داده شده در يك ها زلزله تعدادارتباط ، )١٩٤٤(ريشتر - و گوتنبرگ) ١٩٣٩( دايآ-ايشيموتوبزرگي -رابطه فراوانيدر 

  :زير نشان داده مي شود بصورتبا بزرگي آنها  ناحيه
)١                                                                                                                     (log𝑁 = 𝑎 − 𝑏𝑀  

يي هستند كه پارامترهاي لرزه خيزي ها ثابت bو  aو  Mي مساوي يا بيشتر از اي با بزرگها زلزلهتجمعي  تعداد Nن كه در آ
و  دهد يمعمومي لرزه خيزي ناحيه مورد نظر در دوره زماني مورد مطالعه را نشان  سطح aمقدار ) ١(رابطه  در .شوند يمناميده 
هر منطقه مي تواند   bمقدار پارامتر  .كند يمي مشاهده شده توصيف ها يبزرگرا براي محدوده  ها لرزهزمين  عيتوز bمقدار 

  bلذا پايش تغييرات مقدار . نشانگر مناسبي در تخمين حداكثر بزرگاي زمين لرزه اي باشد كه در آن منطقه رخ مي دهد
بين پارامترهاي لرزه . ه در نظر گرفته مي شودراهنماي خوبي در تخمين موقعيت و حتي بزرگاي زمين لرزه آتي هر منطق

  )٢٠٠٠انسل و ويس،(است  برقرار) ٢(رابطه  ها زلزلهدوره بازگشت محلي  و bو  aخيزي 
𝑇 (𝑀) = 𝑑𝑇 10( )⁄  )٢(                                                                                                                 

از و در يك شعاع ثابت  ها لرزهبه عنوان زمان بازگشت زمين ، TL(M)و بر حسب سال  دوره مشاهده شده طول ،dTكه در آن 
ر نسبت به مكان، متغي TL(M)و بنابراين  ديآ يمدست  به) ١(رابطه  احتسابمقدار با  نيا .شود يميك نقطه ثابت تعريف 

 .خواهد بود
  

  :نتيجه گيري     ٣
، ٢٠١٧تا انتهاي ژوئيه  ٢٠٠٦ژئوفيزيك دانشگاه تهران از ژانويه  ينگاري شبكه لرزه ها دادهدر اين تحقيق با استفاده از 

. را در منطقه مورد مطالعه برآورد نموده ايم ٦و  ٥.٥تغييرات پارامترهاي لرزه خيزي و دوره بازگشت زمينلرزه هاي با بزرگاي 
اقدام به حذف رويدادهاي خوشه اي حاصل ) ١٩٧٤(گاردنر و نوپوفابتدا با استفاده از الگوريتم  به منظور آماده سازي داده ها،

زمين  ٣١٥٧رويداد، تعداد  ١٢٨٥٤با كاربرد روش مذكور، از تعداد كل . از پيشلرزه ها و پسلرزه ها از فهرست داده ها نموديم
ر بازه زماني مورد مطالعه پس از حذف خوشه بندي ها به روش نمودار تجمعي زمينلرزه ها د ).١شكل(لرزه جداسازي گرديدند 

با رسم نمودار بزرگي در مقابل تعداد تجمعي رويدادها و با استفاده از روش . الف نشان داده شده است٢ريزنبرگ در شكل 
بدست آمده   ١.٦ر كه حداقل بزرگي رويدادها در فهرست نامه مي باشد، به مقدا) Mc(بيشينه احتمال، مقدار بزرگي كاملي 

براي كل ناحيه مورد مطالعه  ٠.٨٠٦و  ٣.٠٩به ترتيب معادل  bو  aهمچنين مقدار پارامتر هاي لرزه خيزي ). ب٢شكل (است 
به منظور تخمين مقادير پارامترهاي لرزه خيزي در بخش هاي مختلف ناحيه كه نشانگر مناسبي در خصوص . برآورد گرديدند

و تقسيم ناحيه مورد مطالعه به شبكه هاي ) ١٩٩٦(در آنها مي باشد، با استفاده از روش ويمر بررسي تغييرات محلي تنش 
 ). ٤شكل (نموديم  bو  aدرجه، اقدام به تهيه نقشه توزيع مقادير  ٠.٠١مربع شكل با ابعاد 

  
  . ٢٠١٧- ٠٥-٣٠ا ت ٢٠٠٦نقشه منطقه ي مورد مطالعه به همراه زلزله هاي رخ داده در منطقه ازابتداي سال.١شكل 
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  )ب(                                                                               

  در مقابل بزرگي آنها ها لرزهنمودار تجمعي زمين 

كيلومتري نسبت به هر  ٨٠زمينلرزه در يك  شعاع 
نشان  bمقادير پايين   .صورت پذيرفته است

را  ٠.٨تا ٠.٦بين bب، مناطق با مقدار ٣تر نسبت به مناطق اطراف خود مي باشد، لذا با نگاهي به شكل 

  bنقشه مقادير ) ب  aنقشه مقادير 

  
  ٦براي زلزله هاي با بزرگاي ) ب  

دو منطقه . نمايش داده شده اند ٤در شكل
تطابق بسيار خوبي با دو منطقه مشابه در 

سال آينده  ٧٠نشان مي دهد كه تا حداقل 

A 

B 

C 

 ب

 ب

                                                                   ي شمال شرق ايرانها لرزهبررسي لرزه خيزي و دوره بازگشت زمين

                                                                     )               الف(
نمودار تجمعي زمين ) ب(حذف خوشه بندي ها بعد از در مقابل زمان رويداد آنها  ها لرزهنمودار تجمعي زمين 

زمينلرزه در يك  شعاع  ١١٠براي هر بخش از شبكه با در نظر گرفتن حداقل 
صورت پذيرفته است )٢٠٠٢(ويمر و ويس گره از شبكه و با استفاده از روش شبيه سازي تصادفي 

تر نسبت به مناطق اطراف خود مي باشد، لذا با نگاهي به شكل 
  .معرفي نمود bمي توان بعنوان مناطق با مقادير پايين 

  

  

نقشه مقادير ) نقشه مقادير پارامتر هاي لرزه خيزي در ناحيه مورد مطالعه؛  الف

  ٥.٥براي زلزله هاي با بزرگاي ) نقشه دوره بازگشت زلزله ها بر حسب سال؛ الف
  

در شكل ٢با استفاده از رابطه  ٦و  ٥.٥موقعيت مكاني و دوره بازگشت دو زلزله با بزرگاي 
تطابق بسيار خوبي با دو منطقه مشابه در  ٥.٥سال براي زلزله با بزرگاي  ١٥با دوره بازگشت  Bو 

نشان مي دهد كه تا حداقل  ٦نقشه دوره بازگشت زلزله هاي با بزرگي  بررسي. ب دارند
 .زلزله اي با آن بزرگي در منطقه حادث نخواهد شد

B 

A 

 الف

 الف

بررسي لرزه خيزي و دوره بازگشت زمين

نمودار تجمعي زمين ) الف.(٢شكل
  

براي هر بخش از شبكه با در نظر گرفتن حداقل  bو  aمحاسبه مقادير 
گره از شبكه و با استفاده از روش شبيه سازي تصادفي 

تر نسبت به مناطق اطراف خود مي باشد، لذا با نگاهي به شكل دهنده تجمع تنش بيش
مي توان بعنوان مناطق با مقادير پايين 

  

نقشه مقادير پارامتر هاي لرزه خيزي در ناحيه مورد مطالعه؛  الف. ٣شكل
 

  

نقشه دوره بازگشت زلزله ها بر حسب سال؛ الف. ٤شكل

موقعيت مكاني و دوره بازگشت دو زلزله با بزرگاي 
و  Aمشخص شده با دواير 

ب دارند٣در شكل bنقشه مقدار 
زلزله اي با آن بزرگي در منطقه حادث نخواهد شد



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                                    ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                   ٢٨٧

References 
Gardner, J. K. and Knopoff, L., 1974, Is the sequence of earthquakes in Southern California, withaftershocks 

removed, Poissonian?, Bull. Seismol. Soc. Am., Vol. 64, pp. 1363-1367. 
Gutenberg, B., Richter, C., 1944, Frequency of earthquakes in California. Bull. Seismol. Soc. Am.,Vol. 34, pp. 

185–188. 
Ishimoto, M., Iida, K., 1939, Observations of earthquakes registered with the microseismograph constructed 

recently. Bull.Earthq. Res., Inst., Vol. 17, pp. 443-478. 
Jackson, J. and McKenzie, D., 1984, Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey 

and Pakistan, Geophys. J. R. astr. Soc., Vol. 77, pp. 185–264. 
Öncel,A.O., Wyss, M., 2000, The major asperities of the 1999 Mw = 7.4 Izmit earthquake defined by the 

microseismicity ofthe two decades before it, Geophys J., Int., Vol. 143, pp. 501–506. 
Wiemer, S., 1996, Analysis of seismicity: new techniques and case studies, Dissertation thesis, University of 

Alaska, Fairbanks, Alaska. 
Wiemer, S. and Wyss. M., 2002, Mapping spatial variability of the frequency–magnitude distribution of 

earthquakes. Adv.Geophys., Vol. 45, pp. 259–302. 
  


