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  چکیده 

به این . تغییرات نرخ لرزه خیزي در پهنه هاي مختلف لرزه زمین ساختی ایران مورد بررسی قرار گرفته است، تحقیقدر این 

 5مورد استفاده قرار گرفته و پس از جداسازي براي  2006- 2017منظور، داده هاي لرزه خیزي گستره ایران در بازه زمانی 

 ،Zmap، به کمک نرم افزار )مرکز ایران، زاگرس و مکران -آذربایجان، کپه داغ، شرق  -البرز (پهنه لرزه زمین ساختی ایران 

بررسی و مقایسه این . نسبت به زمان، در هر پهنه بررسی شده و نمودار این تغییرات تهیه شده است z-valueتغییرات پارامتر 

در بین این پهنه هاي لرزه زمین ساختی، بیشترین تغییرات نرخ لرزه خیزي به پهنه زاگرس و  نمودارها حکایت از آن دارد که

 - همچنین، در بازه زمانی نزدیک به حال حاضر، پهنه البرز . کمترین تغییرات به پهنه هاي کپه داغ و مکران اختصاص دارد

  .ربه می کندآذربایجان نرخ لرزه خیزي کمتري نسبت به لرزه خیزي پس زمینه را تج

  

 Zmapتحلیل زمانی، ایران، نرم افزار لرزه خیزي پس زمینه، نرخ لرزه خیزي، لرزه زمین ساخت، : هاي کلیديواژه
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Abstract 
In this research, the changes in seismicity rate for different seismotectonic zones of Iran have been 
investigated. For this purpose, seismicity data of the Iranian plateau during the period of 2006-2017 
were used. After extracting data for the five seismotectonic zones of Iran (Alborz-Azarbaijan, Kopeh 
Dagh, East-Centeral Iran, Zagros and Makran), Zmap software has been employed for analyzing 
temporal changes of z-value in above-mentioned five zones and then, the charts representing these 
changes were provided. Results obtained indicate that among these zones, the highest degree of 
changes in seismicity rates can be seen in the Zagros zone and in contrast, the least degree of changes 
is observed in the Kopeh Dagh and Makran zones. Furthermore, in time intervals near to the present, 
the Alborz-Azarbaijan zone experiences less seismicity rate than the background seismic activity. 
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  مقدمه    1

پهنه هاي مختلف لرزه زمین ساختی رفتار . خش هاي مختلف گستره ایران یکسان نیستشدت و الگوي فعالیت لرزه اي در ب

در این تحقیق، به بررسی و مقایسه تغییرات نرخ لرزه خیزي در پهنه هاي مختلف . لرزه خیزي متفاوتی از خود نشان می دهند

زمین ساختی ایران بر اساس معیارهاي محققان مختلفی به پهنه بندي لرزه . لرزه زمین ساختی ایران پرداخته شده است
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به عنوان مبنا انتخاب شده است که در آن، گستره ) 1998(در این تحقیق پهنه بندي میزایی و همکاران . متفاوتی پرداخته اند

  . ، تقسیم شده استمرکز ایران، زاگرس و مکران- آذربایجان، کپه داغ، شرق- لرزه زمین ساختی البرزپهنه  5ایران به 

این نرخ لرزه خیزي با زمان تغییر می . ر از نرخ لرزه خیزي در این تحقیق، فراوانی رخداد زلزله ها نسبت به زمان استمنظو

نحوه این تغییرات می تواند به ویژگی هاي . کند و تغییرات آن با زمان در پهنه هاي مختلف لرزه زمین ساختی متفاوت است

به خوبی  z-valueپارامتر لرزه خیزي . (Marsan and Wyss, 2011)بط باشد لرزه زمین ساختی مناطق مورد مطالعه مرت

 انگونه که برخی محقق آن .(Habermann, 1981) ت به لرزه خیزي پس زمینه نشان می دهدبتغییرات نرخ لرزه خیزي را نس

-بینی زلزله، شناخت الگوي لرزه یشنشانگر مهم در پعنوان یک پیشتواند بهخیزي میتغییرات نرخ لرزهاظهار نظر نموده اند، 

در دهه هاي اخیر بررسی لرزه خیزي پس زمینه و تغییرات نرخ . کار رودبه ،ساختی ناحیه مورد مطالعهزمین مطالعاتخیزي و 

 . (Marsan and Nalbant, 2005; Catalli et al., 2008; Kroll et al., 2017)لرزه خیزي موضوع بسیاري از تحقیقات بوده است

در هر یک از پهنه هاي لرزه  z-value، تغییرات زمانی کمیت Zmap (Wiemer, 2001)م افزار ربا استفاده از ن ،در این تحقیق

  . زمین ساختی ایران بررسی شده و سپس به تحلیل این تغییرات و مقایسه آنها پرداخته شده است

  

  روش تحقیق    2

از پایگاه داده ) سال 12( 2017تا پایان  2006ي گستره ایران در بازه زمانی آغاز به منظور انجام این تحقیق، داده هاي لرزه ا

نقشه لرزه خیزي  1در شکل . دریافت شده است) وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران(اي مرکز لرزه نگاري ایران 

  .این تحقیق، نشان داده شده است گستره ایران به همراه موقعیت تقریبی پهنه هاي لرزه زمین ساختی مورد مطالعه در

  

  . نقشه لرزه خیزي گستره ایران و موقعیت تقریبی پهنه هاي لرزه زمین ساختی مورد مطالعه در این تحقیق. 1شکل 

  

به این . پردازش و تحلیل شده است Zmapمحیط نرم افزار  پس از جداسازي براي هر یک از پهنه ها، در  ايلرزه هايداده

پهنه مورد مطالعه تهیه شد که به همراه نمودار فراوانی تجمعی  5نسبت به زمان، براي z-value ار تغییرات کمیت منظور، نمود

  . نشان داده شده است 2زلزله هاي رخ داده در پهنه ها، در شکل 
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  ساختی ایران نسبت به زمان، تهیه شده براي پهنه هاي مختلف لرزه زمین  z-valueمودارهاي تغییرات زمانی ن. 2شکل 

  

. پهنه مورد مطالعه نمایش می دهند 5به خوبی الگوي تغییرات زمانی نرخ لرزه خیزي را در  2نمودار هاي ارائه شده در شکل 

نگاهی کلی به این نمودارها و مقایسه آنها، گویاي این واقعیت است که تفاوت قابل مالحظه اي در الگوي تغییرات نرخ لرزه 

. ختلف ایران دیده می شود که نشان از آن دارد که رفتار لرزه خیزي این پهنه ها با هم تقاوت جدي داردخیزي در پهنه هاي م

هنه در بین پهنه هاي مورد مطالعه، مشاهده می شود، پهنه زاگرس بیشترین تغییرات در نرخ لرزه خیزي را داشته و برعکس، پ

به عالوه، بین الگوي تغییرات در پهنه هایی که بخش هاي جنوبی . هاي مکران و کپه داغ کمترین تغییرات را نشان می دهند

آذربایجان،   - البرز(، و پهنه هایی که بخش هاي شمالی را در بر می گیرند )زاگرس و مکران(گستره ایران را پوشش می دهند 
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بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که الگوي . ، تفاوت فاحشی دیده می شود)ایران مرکز –کپه داغ، و تا حدودي شرق 

تغییرات زمانی نرخ لرزه خیزي، معیاري مناسب در تشخیص تفاوت رفتار لرزه خیزي نواحی مختلف محسوب می شود و در 

ه زمین ساختی نواحی فعال لرزه خیز صورت مهیا بودن داده هاي کافی و دقیق می توان از این معیار در پهنه بندي لرز

  . استفاده نمود

به معناي آن است که نرخ لرزه خیزي بیشتر از لرزه خیزي میانگین دراز مدت ناحیه  z-valueبا توجه به اینکه مقادیر منفی 

دراز مدت ناحیه  مورد مطالعه و برعکس مقادیر مثبت این پارامتر به معناي کمتر بودن این لرزه خیزي نسبت به مقدار متوسط

آذربایجان در بازه هاي زمانی انتهاي دوره مورد مطالعه، -است، مشاهده می شود که در بین پهنه هاي مورد مطالعه، پهنه البرز

مثبت را نشان می دهد که می تواند این گونه تفسیر شود که در بازه زمانی نزدیک به حال حاضر، نرخ لرزه   z-valueمقدار

  . ه کمتر از میانگین دراز مدت لرزه خیزي این ناحیه استخیزي در این پهن

  

  گیرينتیجه    3

نتایج حاصل از این  .پهنه لرزه زمین ساختی ایران مطالعه شده است 5، تغییرات نرخ لرزه خیزي با زمان در مطالعه نیدر ا

را با زمان  z-value ت مقدار پارامترتحقیق نشان می دهد که در بین پهنه هاي مورد مطالعه، پهنه زاگرس بیشترین تغییرا

همچنین، تفاوت . نشان می دهد، در حالیکه در پهنه هاي مکران و کپه داغ این تغییرات به مقدار کمتري دیده می شود

، و پهنه )زاگرس و مکران(بین الگوي تغییرات در پهنه هایی که بخش هاي جنوبی گستره ایران را پوشش می دهند فاحشی 

از . دیده می شود،)مرکز ایران –آذربایجان،  کپه داغ، و تا حدودي شرق  - البرز(ش هاي شمالی را در بر می گیرند هایی که بخ

آذربایجان در دوره زمانی کوتاه مدت منتهی به  –سوي دیگر، در بین پهنه هاي مورد مطالعه مشاهده می شود که پهنه البرز 

نتیجه کلی این . لرزه خیزي میانگین بلند مدت ناحیه، از خود نشان می دهد حال حاضر، نرخ لرزه خیزي کمتري نسبت به نرخ

تحقیق را می توان چنین خالصه نمود که پهنه هاي لرزه زمین ساخت ایران الگوي متفاوتی از تغییرات نرخ لرزه خیزي را از 

  . ن تفاوت ها منطقی به نظر می رسدخود نشان می دهند که با توجه به تفاوت ماهیت زمین ساختی متفاوت این پهنه ها، ای
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