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 چکیده 

زمین رخداد  احتمال  مقاله  اين  گسل  بربیشینه  لرزه  در  از  يکی  عنوان  به  اسفراين  گسل  ايالت  روی  جنبای  های 

که يك مدل زمان    (BPT) داغ، برآورد شده است. بدين منظور از دو مدل احتماالتی زمان گذر براونی  زمینساختی کپهلرزه

احتمال   ت استفاده شده و نتايج با هم مقايسه شده است.مرسوم پوآسونی که مستقل از زمان اسوابسته است و مدل  

به بزرگی  رخداد زمین بیشینه  اسفراين    wM = 7لرزه  زمانبرروی گسل  پوآسونی و  از مدل  استفاده  ،  BPTوابسته  با 

تغییرات مقايسه نمودار    دهد.که تغییر معنا داری را نشان می  است  آمده  بدست 02479/0و    622/2×  10-4ترتیببه

اتفاق نیافتد بعد  دهد که در صورتی که رخداد بزرگی برروی گسل اسفراين  نشان میبا گذشت زمان  اين دو مدل  احتمال  

 شوند. سال احتمال مدل زمان وابسته و پوآسونی آن برابر می 974گذشت از 
 

 .داغوابسته، کپهحتماالت زمانا، BPTوابسته، مدل زمانگسل اسفراين، مدل پوآسونی، مدل های کلیدی: واژه 
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Abstract 

In the present paper, the probabilities of the occurrences of strong earthquakes during a 50-year 

period have been estimated for Esferayen fault which is one of the major active faults of Kopeh 

Dagh seismotectonic province. The probabilities have been estimated on the basis of the Poisson 

and Brownian passage time (BPT) models. The probability of the occurrence for Esferayen fault 

on the basis of the BPT model, as a time-dependent model, is equal to 2.662e -4. In contrast, the 

Poissonian probability is equal to 0.02479 that shows a significant decrease in time-dependent 

probability. But as the time elapsed from the last earthquake increase the BPT probability 

increases and after 974 years it will be equal to Poissonian probability. 
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 مقدمه      1

رزه لها در يك بازه زمانی معین، يك هدف اولیه در برآورد خطر زمینلرزهیناحتمال رخداد بزرگی مشخصی از زم برآورد

 گسل بهيك  لرزه برروی  احتمال رخداد زمین شود تا  باعث میدر مدل پوآسونی  خاصیت عدم حافظه  شود.  محسوب می

و  لرزه برروی آن گسل  لرزه بالفاصله بعد از رخداد زمیناحتمال رخداد يك زمینو    نبودهزمان آخرين رخداد آن وابسته  

زمان وابسته اين   هایمدل(.  2009؛ آکینسی و همکاران،  2007)پترسن و همکاران،    ها يکسان باشد گذشت سال  پس از

با چرخه رخداد زمیننقیصه   در مدل زمان وابسته  (.  2007لرزه قرابت بهتری دارند )پترسن و همکاران،  را نداشته و 

های زمان وابسته در  امروزه استفاده از مدل  يابد.گذشت زمان افزايش می  لرزه بعدی برروی گسل با احتمال رخداد زمین 

؛ آکینسی و همکاران،  2007ی نمونه، )پترسن و همکاران،  اها گسترش يافته است برلرزهمحاسبه احتمال رخداد زمین 

است (. با وجود اين، مدل پواسونی يا مستقل از زمان، جايگاه خود را هنوز حفظ کرده  2019ن،  ؛ مانگیرا و همکارا2009

رغم ايراداتی که دارد هنوز به صورت گسترده مورد استفاده  يکی از داليلی که مدل پوآسون علیو کاربرد وسیعی دارد.  

به  پوآسونی مستقل از زمان   ه است چرا که مدللرزگیرد ساده بودن آن با حفظ عناصر اساسی برآورد خطر زمینقرار می

های  از میان مدل(.  2007)پترسن و همکاران،    های وابسته به زمان نیاز داردپارامترها و تعاريف کمتری در مقايسه با مدل

ها از  لرزهجديدترين مدل توصیف کننده ماهیت رخداد زمین  ( BPTمدل زمان گذر براونی )لرزه،  خطر زمین   زمان وابستۀ

های  اين مدل نسبت به ساير مدل  . (2002؛ ماتئوس و همکاران،  1999)السورس و همکاران،    نظر آماری و فیزيکی است

احتمال    در اين مقاله،(.  2008کند )زولر و همکاران،  لرزه را بهتر توجیه میزمان وابسته، ماهیت فیزيکی رخداد زمین

زمین  زمینبزرگ    هایلرزهرخداد  همان  يعنی  که  سرشتی  زمینلرزه  و (  maxM)،  ممکنلرزه  بزرگترين  )پترسن  است 

و مدل  استفاده از مدل پوآسونی  داغ و ايران با  خیز کپههای لرزهگسل  عنوان يکی از  به  اسفراينبرروی گسل  همکاران(؛  

BPT  بدين منظور کلیه اطالعات زمینشناسی از قبیل هندسه و ابعاد اين گسل،  گردد. هم مقايسه می  و نتايج بامحاسبه

و دوره بازگشت    maxMها  بکارگیری آناستخراج شده است و با    شناسی از میان منابع معتبر موجودهای زلزله به همراه داده

 است. آمده و در ادامه احتماالت زمان وابسته و پوآسونی بدست محاسبه شده  آن

 و اطالعات پايه زمینساخت  لرزه      2

)میرزائی و ای، در شمال شرقی ايران است  يك کمر بند چین خورده و راندگی برخور قارهداغ  کپه   زمینساختیايالت لرزه

پايدار اوراسیا جدا می(  1998همکاران،   ايران مرکزی را از صفحه  کی نواحی  اين ناحیه ي  (.1)شکل  کند که خرد قاره 

   .های مخربی را تجربه کرده استلرزهشود و تاکنون زمینلرزه در ايران محسوب میپرخطر زمین 

 

 گسل اسفراين و نواحی پیرامون آن  گستره نازک،  خط چینو  داغ زمینساختی کپهايالت لرزهخط چین ضخیم، . 1شکل  

شمال غربی  ، و  میانیدر بخش  شرقی    –غربی  راستای    و  امتداد لغز راستگردبا سازو کار راندگی و مولفه  گسل اسفراين  
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های  (، يکی از مهمترين گسل1392)شیخ االسالمی و همکاران،  در قسمت خمدار خود در بخش غربی جنوب شرقی  –

(، آهنگ لغزش a2010بنا به مطالعات هالینگورث و همکاران )   .(2  و  1های  )شکل  شودداغ محسوب میزای ناحیه کپه لرزه

مه    11های لرزه زمین شناسی،محققین، بنا به شواهد زمینشناسی و زلزله  است. هبرآورد شد mm/y 5/1 ،جنبا اين گسل

1695  ،0/7= wM  ،31  4/5،  9631  مارس= wM،  3    5/5،  1969ژوئن= wM  ،10  1/5،  1987  آوريل= wM  4  و 

  آگوست

 
 . های پیرامون آن، گسل اسفراين و گسلهگستره مورد مطالع زمینساخت نقشه لرزه .2شکل

1998  ،3/5= wMداده نسبت  اسفراين  جنبای  به گسل  را  ملويل،  1981)بربريان،  اند  ،  و  آمبرسیز  بربريان،  1982؛  ؛ 

 (. 1( )جدول 2014

 و دوره بازگشت آن   maxMمحاسبه      3

( استفاده شده است.  2014( و لئونارد )1994از روابط تجربی ولز و کوپر اسمیت )  maxMدر اين مقاله برای بدست آوردن  

 برای محاسبه دوره بازگشتشود.  تخمین زده می  wM=  7  برای گسل اسفراين،  maxMگیری از اين روابط، مقدار  با میانگین

و آن را با   (1999کنند )فیلد و همکاران،  تقسیم می  (Moment rate)  را بر آهنگ گشتاو  آنگشتاور    ،maxMلرزه  زمین

meanT  از  دهند.  نشان می ( هر  maxMلرزه ممکن )زمینمیانگین دوره بازگشت بزرگترين    BPTدر مدل    meanTمنظور 

، برای بدست  مقاله. در اين  شودلرزه سرشتی معرفی میصورت زمینوابسته بهلرزه در مدل زمانباشد. اين زمینچشمه می

( استفاده  1999زا از روش پیشنهادی فیلد و همکاران )لرزه يك چشمه لرزهآوردن میانگین دوره بازگشت بیشینه زمین 

 شود:با استفاده از آهنگ لغزش هر گسل و ابعاد آن، به کمك رابطه زير محاسبه می meanTاست. در اين روش شده

(1)         
( )10 a bm

meanT
SLW

+

=
&

  

شناسی و فیزيك  المللی زلزلهضرايب ثابتی هستند که توسط انجمن بین b , a، بیشینه بزرگی هر چشمه،  mکه در آن،  

پاسکال    3×1010مدول برشی است که    μشوند؛  در نظر گرفته می  1/9و    5/1( بترتیب،  IASPEI  ،2005درون زمین )
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  آهنگ لغزش گسل است  �̇�بترتیب طول و عرض گسل و    L, W  (.1979است )هانکس و کاناموری،  شدهدر نظر گرفته  

بدست آمده است )جدول    1640  ،گسل اسفراين  maxMبرای    (meanT)    در نهايت، مقدار دوره بازگشت  .(2و    1های  )جدول

2.) 

 و پوآسونی وابسته  احتماالت زمان     4

برروی هر گسل يا قطعه گسلی روی دهد به شرط آنکه از    maxMلرزه به بزرگی  سال آينده يك زمین  50احتمال آنکه در  

 (:  2007)پترسن و همکاران،  شودسال گذشته باشد، به صورت زير محاسبه می elaptآخرين رويداد آن، زمان 

 . برروی گسل اسفراينهای رويداده لرزههندسه، آهنگ لغزش و زمین  .1جدول 

 منابع  آهنگ لغزش گسل  هندسه گسل  ها لرزه زمین 

تاريخ رويدادها با  
5≥  wM   

بزرگی  
(wM ) 

طول 
(km ) 

آهنگ  شیب عرض 
 لغزش 

خطا  
(σ ) 

 
؛ 2006فتاحی و همکاران،  ؛1982آمبرسیز و ملويل، )

 ,aو همکاران،  ورث؛ هالینگ2009شبانیان و همکاران، 

2010b ,2010 2014بربريان، ؛ ) 

1695/05/11 0/7 55 17 60 mm/y 5/1 5/0 

31/03/1963  4/5    

03/01/1969  5/5     

10/04/1987  1/5     

04/08/1998  3/5     

 (2                 )
+

  + 
=   +   =

−  

=

−
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  طور که قبال اشاره شد؛ ها است. همانلرزه زمین(  PDF، تابع چگالی احتمال )f(t)بر حسب سال و    = t∆50که در آن،  

  و شود )متئوس  به صورت زير تعريف می BPTمدل    استفاده شده است رابطه BPTاز تابع چگالی احتمال    مقاله در اين  

 (: 2002همکاران، 

(3 )         = − −2 3 2 2( ) ( /2 )exp[ ( ) /2 ],BPTf t t t t 

( maxMزا )لرزة باورپذير هر چشمه لرزه میانگین دوره بازگشت بیشینه زمین   μزمان )معموالً بر حسب سال( و    tکه در آن،  

در اين    .( يا پارامتر نامتناوبی استvCضريب تغییرات )  αشود و  ، نشان داده میmeanTبرای فهم بهتر با    μاست. معموالً  

با استفاده از مقدار  اين روشدر  .استفاده شده است  α( برای بدست آوردن پارامتر 2008)و همکاران مقاله از روش زولر 

b (b-value ،) پارامترα  شده استمحاسبه : 

(4)          
3

b

b
 

−
 

که  ( محاسبه شده t∆ =50سال آينده ) 50در  گسل اسفراين( برای PoissonP) پوآسونی( و BPTPوابسته )احتماالت زمان 

 مدل زمان وابسته  مقادير پارامترهای،  2جدول  در    بدست آمده است.  02479/0و    622/2×  10  -4اين مقادير به ترتیب

زمان  meanTو    α  يعنی احتمال  و  به همراه  زمین  پوآسونیوابسته  بزرگی  رخداد حداقل يك  به  گسل  برای    maxMلرزه 

کاهش  ها، منجر به  لرزهوابسته بودن زمین نشان داده شده است، فرض زمان  2جدول  . همانگونه که  آمده است  اسفراين

  شود.می ی اسفراينگسل قطعه لرزه دراحتمال رخداد زمین قابل مالحظه

 گسل اسفراين  لرزه، بررویاحتماالت پوآسونی و زمان وابسته رخداد زمینپارامترهای زمان وابسته و   .2جدول 

BPTP PoissonP elapt α (year)mean T )w(M maxM 
4-10×622/2 02479/0 323 53/0 1640 7 
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و با هم مقايسه شده است.    با مدل پوآسونی با گذشت زمان محاسبه  BPTوابسته  نمودار احتماالت زمان  3در شکل   

شود  ديده می  3دهد. همانگونه که در شکل  محور افقی زمان سپری شده از آخرين رخداد بزرگ گسل اسفراين را نشان می

 با آهنگ کمتریبا شیب تندی افزايش دارد و در ادامه    ( meanT)  لرزهتا دوره بازگشت زمین  BPTاحتمال    ،با گذشت زمان

يابد  زمان وابسته افزايش میذريم احتمال گ و بطور کلی هر چه از زمان آخرين رخداد گسل می د کنمی رشداحتمال آن 

ثابت است. پوآسونی  احتمال  برخورن  ولی  نمودار  دقطه  تا  الزم    ی کهزمان   ،دو  با  وابسته  احتمال زماناست سپری شود 

 سال است. 974که مقدار آن برای گسل اسفراين،   دهدرا نشان می نی برابر شودواحتمال پوآس

 
سپری شده از   هایسال  elapt.  اسفراينسال آينده برای گسل    50در    لرزه( رخداد زمینPOIS) پوآسونی( و BPTوابسته )احتماالت زمان  .3شکل

 . وابسته در حال حاضراحتمال زمان elapP|t و آخرين رخداد هر گسل

 گیری نتیجه      5

لرزه مورد انتظار برروی گسل اسفراين به  ( رويداد بیشینه زمینBPTاحتمال مستقل از زمان يا پوآسونی و زمان وابسته )

با توجه به اينکه زمان سپری شده از آخرين رخداد گسل اسفراين   بدست آمده است.  0/ 02479و    622/2×  10  -4ترتیب

دهد  مقدار پايینی را نشان می  ،دار کمی است، احتمال زمان وابستهسال مق  1640سال( در مقايسه با دوره بازگشت    323)

نمودار و اين بدين معنی است که گسل هنوز در مراحل ابتدايی تجمع مجدد تنش بعد از آخرين رخداد است. مقايسه  

زمان )احتماالت  و  BPTPوابسته  برای  PoissonP)  پوآسونی(  اسفراين(  )  50در    گسل  آينده  قابل  ،  (t∆ =50سال  تفاوت 

. مقدار احتمال پوآسونی با گذشت زمان ثابت  دهد نشان می(  2020در زمان حاضر )فوريه  تمال  ای بین اين دو اح مالحظه

احتمال  می نمودار  مقابل  در  و  به    BPTماند  نشان می  meanTتا رسیدن  را  دهد. در صورتی که هیچ  افزايش شديدی 

( و پوآسونی آن برابر  BPTوابسته )احتمال زمان    974رزه بزرگی برروی گسل اسفراين رخ ندهد، پس از گذشت  لزمین

 شود. می
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