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 چکیده  

می   ایو ناهمگونی لرزه  بلوغ ساختاری  ،ساختیزمین  تعیین پويايی های مناسب جهت  کی از روشيتحلیل فرکتالی  
در اين  شناسی را به صورت کمی بررسی نمود.  توان توزيع نامنظم عوارض زمینفرکتالی میبا استفاده از هندسه  اشد.  ب

ی رخ داده در منطقه طی  هالرزهزمین ها و های فعال، آبراههگسل  گیری بعد فرکتالی شمار برای اندازهنوشتار از روش مربع
از   16استفاده شده است. برای اين منظور کل منطقه به    2019-1900سال های   زيرپهنه تقسیم شده و با استفاده 

ها  های فعال، آبراههگسل محاسبه بعد فرکتال میزان بعد فرکتال در هر پهنه محاسبه شده است.   لگاريتم-لگاريتمنمودار 
خاور و شمال خاور به سمت مرکز از    ساختیپويايی زمیندهنده کاهش  نشانی خوزستان،  های رخ داده در پهنهو زلزله

 .  باشد و جنوب می
 

 های فعال، زلزله.تحلیل فرکتالی، پويايی زمین ساختی، گسلهای کلیدی: واژه 
 

Investigation of Khuzestan tectonic dynamics by fractal analysis 

 
Abstract 

Fractal analysis is one of the most appropriate methods for determining the quantitative level of 

tectonic activity, structural maturity and the degree of heterogeneity of seismicity. In this paper, 

the fractal dimension, obtained by the box-counting method as the most general approach for the 

calculation of  active faults, streams and the epicentral earthquakes  which occurred from 1900 to 

2019. For this purpose, the whole area is divided into 16 zones by Log-Log graph and then the 

fractal dimension of each zone is calculated. Fractal dimension calculation of active faults, 

streams and earthquakes occurring in Khuzestan zone, indicates a decrease in tectonic activity 

from east to northeast towards the center and south.  
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 مقدمه      1

با محاسبه ی بعد فرکتال ساختارهای خطی همانند گسل ها و آبراهه ها، می توان بسیاری از ويژگی های آن ها را 

(. اين روش به داليل بسیاری  Turcotte,1992شناسايی و تراکم اين ساختارهای خطی را تعیین و با يکديگر مقايسه نمود )

ها بدون تعديل  زيع فضايی داده ها، شکل هندسی ساختارها و همچنین استفاده از تمام دادهاز جمله، در نظر گرفتن تو 

آن ها دارای کاربرد فراوانی در مطالعات زمین شناسی می باشند. فالت ايران به سبب قرارگیری در بخش میانی کمربند  

ست که رخداد زمین لرزه هايی با شدت کم  هیمالیا به لحاظ جايگاه ساختاری، يکی از مناطق فعال جهان ا-کوهزايی آلپ

(. منطقه ی مورد مطالعه در جنوب Berberian and king;1981;Allen et al.,2004و زياد، خود شاهدی بر اين ادعاست )
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غرب ايران و زيرپهنه ی خوزستان از پهنه زمین ساختی زاگرس می باشد که چندين میدان نفت و گاز مهم ايران )مارون،  

گچساران، آزادگان، آب تیمور، رگ سفید و اهواز( و حتی خاور میانه را در خود جای داده است. مهم ترين    آغاجاری،

گورپی می باشد. در اين  سازندهای موجود در منطقه عبارتند از بختیاری، آغاجاری، میشان، گچساران، آسماری، پابده و  

روش های سنجش از دور تهیه شده و همچنین رومرکز زلزله  پژوهش نقشه ی گسل ها و آبراهه های منطقه با استفاده از  

روی نقشه ی منطقه پالت شده اند. سپس با ترسیم نمودارها،    ArcGIS10.4استخراج و در نرم افزار    ISCها از سايت 

خوزستان ، پويايی  ی  های رخ داده در پهنهی زهکشی و زلزلهی ابعاد فرکتالی ساختارهای گسلی، شبکهمحاسبه و مقايسه

ی خوزستان قسمت کمی از زاگرس مرتفع، قسمتی از زاگرس زمین ساختی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. پهنه

های  باشد. بیشتر زلزلهچین خورده )در شمال شرق و شرق استان(، و بخش عمده، فروافتادگی دزفول و دشت آبادان می

ی باشد. گفتنی ست به دلیل تداوم حرکت پوستههرمز بدون گسلش سطحی میهای نمکی سری  پهنه به دلیل وجود اليه

 خوردگی زاگرس ادامه دارد.ای عربستان چینقاره

 : روش تحقیق2

 مجموعه فرکتال را به صورت زير تعريف می کند:   (1997)تورکات 

  Ni=𝐶 𝑟⁄ 𝑖
𝐷

1                                                             )                                           

بعد فرکتال است. اين   Dبه ترتیب تعداد پديده ها، بعد خطی ويژه، و ثابت رابطه و    Ni   ،ri    ،cکه در اين رابطه  
 ( Turcott, 1977رابطه را می توان به صورت ديگر نیز بیان کرد)

2                                                  )                                               𝐷 =
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شکل ساده تر از   مرتبه است.  iطول مربع در هر مرتبه و    rتعداد پديده ها،    Nبعد فرکتال،     Dکه در اين معادله  
 ( (Turcott, 1997به صورت زير است: 2رابطه 

3                                                                                                     ) (1 𝑠⁄ ) Log(N)=C+K 

log  

 بعد فرکتالی است. kثابت رابطه و  aاندازه شبکه به کار گرفته شده،   Sتعداد پديده ها،   Nدر اين رابطه 

( و توسط بسیاری از  Turcotte,1992( متداول ترين روش در تحلیل فرکتالی است )box-countingروش مربع شمار )

ی مورد مطالعه يك شبکه بندی مناسب ايجاد می شود.  محققین به کار گرفته شده است. در اين روش ابتدا در محدوده

)  های ايجاد شده  بر حسب عکس طول شبکه  𝑁𝑛از تعداد مربع های حاوی ساختار  log-logتحلیل ها بر اساس نمودار  

1/ 𝑟𝑛)    .طبق رابطه  صورت می گیردlog(𝑁𝑛)= D.log (1/ 𝑟𝑛)+c    ،D  دهنده بعد فرکتالی می شیب خط و نشان  

  باشد.   2تا    0تواند عددی در بازه  باشدکه دامنه تغییرات اين ضريب در روش مربع شمار و در يك سامانه دوبعدی می

در اين روش    باشد.ها و يا ابعاد فرکتال يك پهنه گسلی بیانگر نحوه فعالیت گسل و گسترش آن میتوزيع فرکتالی آبراهه

شود. شبکه والد يك مربع مرتبه  يك مربع به طول واحد به عنوان شبکه والد يا ساختمان پايه فرکتال در نظر گرفته می

 شود.  است که در گام های بعدی خود به واحدهای کوچکتری تقسیم میصفر 
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 از چپ به راست.   :  نحوه شبکه بندی در روش مربع شمار1شکل

 محاسبه بعد فرکتال 

پهنهتوزيع فرکتال شکستگی ابعاد فرکتال يك  يا  بیانگر نحوه فعالیت گسل و گسترش آن میها  برای ی گسلی  باشد. 

نقشه   و  ایشناسی، تصاوير ماهوارههای زمینابعاد فرکتالی سیستم گسلی فعال در منطقه، با استفاده از نقشهمحاسبه  

 هسامانه گسلی منطقه تهیه و با توجه به وضعیت ژئومورفولوژی منطقه، برای اعمال روش مربع شمار، منطقه مورد مطالع

ه است.  برای هر يك بعد فرکتالی محاسبه شد  ه ويابی قرارگرفتهر کدام جداگانه مورد ارز  ه و زيرپهنه تقسیم شد  16به  

ی سطحی گسل محدود بوده و دگرشکلی در آن به حد نهايی  مقدار کم بعد فرکتال نشانگر اين خواهد بود که گستره

-مین. وجود کانون ز( 2)شکل شودها از شمال شرقی پهنه به سمت مرکز و انتهای آن کاسته میرسیده است. ناپايدارین

کند. همچنین در مناطق جنوبی ی اخیر که در بخش شمالی و مرکزی بیشتر است اين موضوع را تايید میهای سدهرزهل

تواند عالوه بر نشان دادن پويايی کمتر زير پهنه، ناشی از لیتولوژی بعد فرکتالی نسبت به بقیه مناطق کمتر است که می

  یهاتوان به گسلمی  از داليل اين تغییراتتر نموده است.  ناطق کمخاص منطقه باشد که گسلش سطحی را در اين م

 جنوب شرق را دارند. -و فاروم نسبت داد که روند شمال غرب MFFغاجاری، رامهرمز، شاه نشین، جره، لهبری، آ

 

 های فعال منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب ايران و برآورد بعد فرکتال محاسبه شده. : گسل2شکل 

زلزله بُعد فرکتال  استفاده    ها،برای به دست آوردن  زلزلهبا  از    هایاز کاتالوگ  و موسسه ژئوفیزيك    ISCدريافت شده 

و در نهايت کاتالوگ شامل    هها حذف شد لرزهها و پیشلرزهپس،)  1974  (توسط روش گاردنر و نوپوفدانشگاه تهران ابتدا  

های رخ داده، بر اساس طول و  . سپس مرکز سطحی زلزلهندشد 2019تا  1990زلزله از سال  670ی تاريخی و زلزله 2

( و در هر مرحله با کاهش طول ضلع مربعات، شبکه  3عرض جغرافیايی آنها بر روی نقشه توپوگرافی پیاده گرديد )شکل

( برای نشان دادن 1کیلومتر( ايجاد شدند )جدول88375/5و  7675/11و    535/23  ضلع کمتر )به ترتیب های با طول  

 excelهای حاوی زلزله را توسط نرم افزار توان نمودار لگاريتمی عکس طول ضلع مربع ها به تعداد مربعبعد فرکتال، می

    .(4دار همان عدد فرکتال می باشد )شکل وبه دست آورد، که شیب نم

محاسبه فراسنج های تحلیل فرکتالی زمین لرزه های پهنه : 1جدول  
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عه و محاسبه میزان بعد فرکتالی محاسبه شده های منطقه مورد مطالنقشه رومرکز زلزله:  3شکل  

 
                                                  

 لگاريتمی برای محاسبه بعد فرکتال -لگاريتمی های نمودار :  يك نمونه از  4شکل
 

 

ها با هم  لرزهزيرپهنه را از نظر توزيع مرکز سطحی زمین  16توان  ها در منطقه، میاز لحاظ تغییرات بعد فرکتالی زلزله

داده است،  های رخ  زلزله  فراوانیی  تر باشد نشان دهندهدر منطقه بزرگزلزله  از آنجا که هر چه بعد فرکتالی    .مقايسه کرد

ها  تری نسبت به ديگر قسمتهای فراواندارای زلزله  2و    9و    5و    1شامل زيرپهنه های    خاورو    خاوریهای شمال  قسمت

قرار دارند که در اثر حرکت رو به شمال صفحه عربی    ساده-خوردهها تقريبا در زيرپهنه زاگرس چینمی باشند. اين قسمت

خیزی کنونی  لرزه  باعث   شود و در نتیجهفشرده می  باخترجنوب  -خاورتای شمال  و برخورد آن با صفحه ايران در راس

های زاگرس بدون گسلش سطحی هستند که که اين  لرزهست که بیشتر زمیناشود. گفتنی  های اين قسمت میزيرپهنه

من تعديل انرژی از  باشد که ض  و ساير اليه های جدايشی میانی  های نمکی سری هرمزتواند به دلیل وجود اليهامر می

 د.  نکنی آن به سطح جلوگیری میرسیدن همه

 

 

 

 

 

 ه استکديگر مقايسه شديبا  بعد فرکتال محاسبه شده و  مشابه،    يقبرای محاسبه ابعاد فرکتالی شبکه زهکشی نیز به طر

در تحلیل بعد فرکتال آبراه ها هرجا که بعد فرکتالی بیشتر پويايی زمین ساختی کمتر می باشد و هرجا که بعد    (.6)شکل

دارای   8و     6پهنه  فرکتالی کمتر باشد نشان دهنده ی برخاستگی بیشتر و لذا پويايی زمین ساختی بیشتر می باشد.  

 باشند. می در منطقه ها آبراههعد فرکتال دارای بیشترين ب 1و پهنه  آبراهه ها  کمترين بعد فرکتال
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: مقايسه بعد فرکتالی شبکه آبراهه ها در محدوده مطالعاتی 5شکل  

 

 
 

 گیری نتیجه    2

ه  سیستم گسلش منطقه بوداول  پارامتر.  ه استمحاسبه شد پارامتربرای تعیین پويايی منطقه خوزستان بعد فرکتال سه 

که از سمت شمال شرق و شرق منطقه به مرکز و جنوب   دهدمیزيرپهنه نشان    16که مقايسه مقادير فرکتال در    است

توان گفت پويايی منطقه از شمال شرق به سمت مرکز و از آنجا و در نتیجه می  باشدغرب، بعد فرکتال رو به کاهش می

دهد  ه است که نشان میای منطقه بودلرزه  محاسبه بعد فرکتال  دوم شود. عارضه  به سمت جنوب و جنوب غرب کاسته می

ترين دلیل آن، حرکت  يابد. مهمای کاهش میاز شمال شرق به سمت مرکز و سپس به سمت جنوب غرب فعالیت لرزه

. عارضه سوم سیستم زهکشی  می تواند باشدصفحه عربی به سمت صفحه ايران مرکزی و راندگی های به وجود آمده  

تراکم آبراهه  منطقه بیشتر نشان داده شده و به ظاهر بیانگر  بود که بر خالف گسلش،  ها در بخش های شمال شرقی 

فعالیت کمتر شمال شرق حوزه بود ولی در واقع داليل اين تراکم را نه پويايی کمتر بلکه چین خوردگی ها و پیچ و خم  

قبل    خلیج فارس و يکی شدن انشعابات در پايین دست  ها به سمتفراوان باالدست، وجود سرچشمه های آبی، حرکت آب

، می توان ذکر کرد. ديدگاه ديگر اينکه، دلیل اين تناقض ممکن است مهاجرت انرژی از قسمت های شمال  از ورود به دريا

شرق به مرکز و بعد از آن به سمت جنوب و جنوب غرب باشد. بنابراين با اين فرض می توان گفت در آينده مهاجرت 

 ويايی و به دنبال آن افزايش زلزله ها را در قسمت های پايین دست حوزه شاهد خواهیم بود. پ 
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