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 چکیده 

فرکتالی   روشيتحلیل  از  مناسب جهت  کی  پويايی های  ساختاری  ،ساختیزمین  تعیین  لرزه  بلوغ  ناهمگونی  با  باشد.  می  ایو 

در اين نوشتار از روش شناسی را به صورت کمی بررسی نمود.  توان توزيع نامنظم عوارض زمینهندسه فرکتالی میاستفاده از  

- 1900ی رخ داده در منطقه طی سال های  هالرزهزمین ها وهای فعال، آبراههگسل  گیری بعد فرکتالیشمار برای اندازهمربع

میزان   لگاريتم -لگاريتمزيرپهنه تقسیم شده و با استفاده از نمودار    16ه به  استفاده شده است. برای اين منظور کل منطق  2019

است.   محاسبه شده  پهنه  هر  در  فرکتال  فرکتال بعد  بعد  آبراههگسل  محاسبه  فعال،  زلزلههای  و  پهنهها  در  داده  رخ  ی های 

 .  باشدو جنوب میخاور و شمال خاور به سمت مرکز از  ساختیپويايی زمیندهنده کاهش نشانخوزستان، 

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

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.  

 

Keywords: Fractal Analysis, Tectonic activity, Active faults, Earthquake 
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 مقدمه  1

فرکتال ها الگوهای هندسی  چندی پیش پا به دنیای رياضیات گذاشت.  هندسه ی فرکتال شاخه ای از علم رياضیات است که   

به    دارند و مرتبا تکرار می شوند. مانند مربع و دايره هستند که در اندازه های کوچك و بزرگ بر روی يك صفحه در فضا قرار  

بیان ديگر، در طبیعت شکل ها و رفتارهايی را می توان يافت که قابل توصیف توسط هندسه ی کالسیك نیستند )تعداد گسل 
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( اين رفتارها و شکل ها توسط هندسه ی فرکتال قابل توجیه و توصیف هستند. يك 1390ها و زلزله ها(. )فاتحی و همکاران،

واژه ی فرکتال    کتالی می تواند بیانگر نحوه ی توزيع متغیرها و اندازه ی متغیرها نسبت به کل فضای اشغال شده باشد.توزيع فر

مشتق گرفته شده از واژه ی التین فراکتوس به معنای سنگی است که به شکل نامنظم شکسته و خرد شده است و نخستین بار 

ر وارد دنیای رياضیات شد، وی توضیح داد که پديده های طبیعی بُعد صحیح توسط رياضیدان فرانسوی به نام بنوئیت مندلب

توزيع گسل   برای  که اجسام فیزيکی دارای بعد اقلیدسی يك، دو، سه و يا صفر هستند. مدل های فرکتالی زيادی  ی ندارند در حال

است. با محاسبه ی بعد فرکتال  ( ارائه شده  Turcotte,1992ها در سطوح پوسته ی زمین در يك منطقه توسط تورکات )

ساختارهای خطی همانند گسل ها و آبراهه ها می توان بسیاری از ويزگی های آن ها را شناسايی و تراکم اين ساختارهای خطی  

( روش های فرکتالی به داليل بسیاری از جمله، در نظر گرفتن توزيع Turcotte,1992را تعیین و با يکديگر مقايسه نمود )

بدون تعديل آن ها دارای کاربرد فراوانی در مطالعات  ده ها، شکل هندسی ساختارها و همچنین استفاده از تمام داده ها  فضايی دا

 (  etal.,1994; Davis,2002; Nouri et al.,2013chengeزمین شناسی می باشند.)

ايگاه ساختاری، يکی از مناطق فعال  هیمالیا به لحاظ ج-فالت ايران به سبب قرارگیری در بخش میانی کمربند کوهزايی آلپ

 ;Berberian and king;1981خود شاهدی بر اين ادعاست.)  جهان است که رُخ داد زمین لرزه هايی با شدت کم و زياد،

Allen et al.,2004هیمالیا محسوب -( رشته کوه زاگرس در قسمت جنوب و جنوب غرب ايران به عنوان بخشی از کمربند آلپ

ناحیه زاگرس با    مربند روی حاشیه ی شمال شرقی صفحه ی عربی و روی پی سنگ کامبرين واقع شده است.می گردد. اين ک

( اين کمربند يك  Falcon,1974کیلومتر طول دارد )  1200کیلومتر پهنا و    350تا    200احتساب کمربند دگرگونی بین  

 Berberianتاه شدگی و ضخیم شدگی است. )منطقه جوان است که در اثر برخورد صفحات عربی و ايران مرکزی دچار کو

and king,1981 از حوضه ی   می باشد که قسمتی 48-50و طول شرقی  30-32( منطقه ی مورد مطالعه، در عرض شمالی

)مارون، آغاجاری، گچساران،    منطقه ی مورد نظر چندين میدان نفت  و گاز مهم ايران  (.2رسوب گذاری زاگرس است)شکل 

و حتی خاور میانه را در خود جای داده است و از نظر اقتصادی يکی از با ارزش ترين    آزادگان، آب تیمور، رگ سفید و اهواز(

مهم ترين تاقديس  قطب های اقتصادی ايران است، لذا شناخت فعالیت زمین ساخت منطقه می تواند بسیار مفید واقع شود.  

 (1)شکلگورپی می باشد.  ، میشان، گچساران، آسماری، پابده،در منطقه عبارتند از بختیاری، آغاجاریهای موجود 

 

 

 

 

 

                          

 

 : تاقديس های منطقه مورد مطالعه 1شکل

از  استفاده  با  منطقه  های  آبراهه  و   ها  گسل  ی  نقشه  پژوهش  اين  در 

روش های سنجش از دور تهیه شده و   همچنین رومرکز زلزله ها از سايت 

ArcGIS10.4.1   روی نقشه ی ISC   افزار نرم  در  و  استخراج 

ساختارهای گسلی ، شبکه ی زهکشی و  منطقه پالت می شوند. و سپس به ترسیم نمودارها، محاسبه و مقايسه ی ابعاد فرکتالی  

ن پويايی )فعالیت تکتونیکی( منطقه را توسط الگوی زلزله های رخ داده در پهنه ی خوزستان خواهیم پرداخت تا به وسیله ی آ
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فرکتالی عوارض و ساختارها مشخص کنیم. و اگر تفاوتی میان بخش های مختلف ديده شود نقش عوامل زمین ساختی در اين  

زستان تفاوت ها مورد بررسی قرار می گیرد.منطقه مورد مطالعه به بخش های زاگرس چین خورده، فروافتادگی دزفول و دشت خو

 ( 1383تقسیم می شود.)آقا نباتی 

 موقعیت و زمین شناسی گستره 

از نظر الگوی ساختاری از شمال شرق به جنوب غرب، زاگرس شامل زون راندگی ها، کمربند چین خورده، فروافتادگی دزفول و  

سمت های جنوب و دشت آبادان است. که شمال شرق و شرق خوزستان منطبق بر زاگرس چین خورده است ومرکز به سمت ق

از نظر تاريخچه ی چینه ای همه ی سنگ های منطقه   جنوب غرب به ترتیب همان فروافتادگی دزفول و دشت آبادان می باشد.

مراحل سه گانه ی زير    را می توان به دو گروه پی سنگ دگرگونه ی پی کامبرين و پوشش رسوبی روی پی سنگ تقسیم کرد.

مرحله  -2ترياس میانی(  -)پرکامبرين پسین  مرحله ی فالت قاره  -1(  1968خوزستان موثر است )اشتوکلین،در تکوين پهنه ی  

میانی  )ترياس  ناوديسی  )پلیوسن  -3پلیوسن(  -بزرگ  کوهزايی  از  پس  ی  )-مرحله  اوبراين  حال(.  پايه  1950زمان  بر  نیز   )

گروه متحرک   -2گروه پی سنگ    - 1ی زير تقسیم می کند:  رفتارشناسی سنگ ها ، رديف های رسوبی پهنه خوزستان را به گونه  

گروه مقاوم شامل سازندهای زمان    -3کیلومتر    هزار4کامبرين، به ضخامت تا  -زيرين، شامل سری هرمز به سن پرکامبرين پسین

  - 5ضخامت    متر  1600گروه متحرک بااليی شامل سازند گچساران با    -4هزار کیلومتر  7تا    6کامبرين تا میوسن، به ضخامت  

با توجه به بررسی های ژئوفیزيکی،    هزار کیلومتر.4تا    3گروه نامقاوم شامل سازندهای میشان، آغاجاری و بختیاری به ضخامت  

( است که  Arabian-Nubianعربی )-شمال شرقی سپر نوبی-باور بر اين است که پی سنگ پرکامبرين زاگرس ادامه ی شمال

، وزستان قسمت کمی از زاگرس مرتفع پهنه ی خ  و حتی در زير حوضه ی زاگرس ادامه دارد.از شمال شرق آفريقا تا عربستان 

در اين    قسمتی از زاگرس چین خورده )در شمال شرق و شرق استان(، و بخش عمده، فروافتادی دزفول و دشت آبادان می باشد.

نوب شرق می باشد و تقريبا تمامی گسل ها از  از شمال غرب به جروند چین خوردگی زاگرس و  منطبق بر  منطقه روند گسل ها  

گسل اهواز، رامهرمز، آغاجاری،  گسل های اصلی خوزستان عبارتند از:   نوع راندگی و در زاگرس مرتفع و چین خورده می باشند.

بیشتر زلزله های پهنه به دلیل وجود اليه های نمکی سری هرمز بدون گسلش سطحی می    .(3ن)شکلشوشتر و مسجدسلیما

جابجايی افقی امروزی در    گفتنی ست به دلیل تداوم حرکت پوسته ی قاره ای عربستان چین خوردگی زاگرس ادامه دارد.   شد. با

 برآورد شده است. میلی متر در سال 2نتی متر و حرکت های قائم بیش از سا 4.5تا  3.5حدود 

 

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

 : روش تحقیق 2
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صورت اعداد اعشاری  ابعاد هندسی اقلیدسی نمی توانند بیان گر ويژگی پديده ها با هم و مقايسه ی آن ها با يکديگر باشند، ولی ابعاد فرکتالی می توانند به  

گی اين روش برای محاسبه حد آنومالی  ژمهم ترين وي  محدوديتی در اندازه گیری هیچ يك از پديده ها ، با اين روش وجود ندارد.  بیان گردند، بدين ترتیب

 های ژئوفیزيکی ساختاری و زمین شیمیايی هستند.

 مجموعه فرکتال را به صورت زیر تعریف می کند:  (1997)تورکات 

   Ni=𝐶 𝑟⁄ 𝑖
𝐷

1                                                                                                       )  

است. این رابطه را می   بعد فرکتال  Dبه ترتیب تعداد پدیده ها، بعد خطی ویژه، و ثابت رابطه و   Ni  ،ri  ،cکه در این رابطه 

 ( Turcott, 1977توان به صورت دیگر نیز بیان کرد)

2                                                                                            )      𝐷 =
 𝐿𝑜𝑔(

𝑁𝑖+1

𝑁𝑖
)

𝐿𝑜𝑔(
𝑟𝑖

𝑟𝑖+1
)

 

به   2شکل ساده تر از رابطه   مرتبه است.  iطول مربع در هر مرتبه و   r تعداد پدیده ها، Nبعد فرکتال،    Dکه در این معادله 

 (  (Turcott, 1997صورت زیر است:

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

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

 

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

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

صورت    (𝑟𝑛 /1)  بر حسب عکس طول شبکه های ايجاد شده    Nnاز تعداد مربع های حاوی ساختار  log-logنمودار    سها بر اسا

  log(𝑁𝑛)=D.log(1/ 𝑟𝑛)+cطبق رابطه تغییرات ابعاد فرکتالی را نشان می دهند.  4نمودارهای رسم شده در شکل می گیرد.

،  D    باشدکه دامنه تغییرات اين ضريب در روش مربع شمار و در يك سامانه دوبعدی    شیب خط و نشان دهنده بعد فرکتالی می

ابعاد فرکتال يك پهنه گسلی بیانگر نحوه فعالیت گسل و    باشد.  2تا    0میتواند عددی در بازه   توزيع فرکتالی آبراهه ها و يا 

تهیه و با به کارگیری روش   ArcGIS10.4.1ار  آبراهه ها، و زلزله ها در نرم افز  ها،  گسل  در اين مطالعه،  باشد.  گسترش آن می

 . ( بعد فرکتالی برای منطقه مورد مطالعه محاسبه گرديدBox countingمربع شمار)

 

 

 

 نحوه شبکه بندی در روش مربع شمار   :  4شکل

 

 

 

 فرکتال سامانه گسلی  
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فعالیت گسل و گسترش آن می باشد. برای محاسبه توزيع فرکتال شکستگی ها يا ابعاد فرکتال يك پهنه ی گسلی بیانگر نحوه  

ابعاد فرکتالی سیستم گسلی فعال در منطقه، با استفاده از نقشه های زمین شناسی ، تصاوير ماهواره ای نقشه سامانه گسلی  

پهنه تقسیم زير  16منطقه تهیه و با توجه به وضعیت ژئومورفولوژی منطقه، برای اعمال روش مربع شمار، منطقه مورد مطالع به  

مربع که    13مربع،    16کیلومتر تقسیم شد. و از اين    47.07  مربع به طول  16کیلومتر به    188  شد.يعنی يك مربع به طول

تقسیم   5هر کدام جداگانه مورد ارزيابی قرارگرفت و برای هر يك بعد فرکتالی محاسبه شد.در شکل  دارای گسلش سطحی بودند  

 ه است.  بندی سامانه گسلی نشان داده شد 

 

 

 محاسبه پارامترهای تحلیل فرکتالی شکستگی های ساختاری پهن :  1جدول
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 .ضلع مربع ها به تعداد مربع هايی که حاوی شکستگی های ساختاری)گسل( هستند نمودارهای لگاريتمی عکس طول : 6شکل

 

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

است و هر چه بُعد فرکتالی شکستگی های ساختاری عدد بزرگتری باشد، نشان دهنده میزان تراکم شکستگی ها و بلوغ کمتر  

وت منطقه يکسان سامانه گسلی در آن پهنه می باشد. با توجه به نمودارهای به دست آمده، ابعاد فرکتالی در بخش های متفا

و    دارای بیشترين بعد فرکتالی می باشد.   1  نمی باشد که نشانگر تفاوت هندسه سیستم گسلش بخش ها با يکديگر است. پهنه

ابعاد فرکتالی بیشتری نسبت به قسمت های مرکزی و جنوبی دارد و با نزديك      9  و    5و      2  بعد از ان به ترتیب قسمت های

مرکز و بخش جنوبی پهنه ی برشی، بعد فرکتالی کمتر می شود. اين امر نشان دهنده اين است  شدن از بخش شمالی به سوی  

که ناپايداری ها از شمال شرقی پهنه به سمت مرکز و انتهای آن کاسته می شود. وجود کانون زمین لرزه های سده ی اخیر که  

ن در مناطق جنوبی بعد فرکتالی نسبت به بقیه اين موضوع را تايید می کند. همچنی  در بخش شمالی و مرکزی بیشتر است

ص منطقه )اليه های نمکی  امناطق کمتر است  که می تواند عالوه بر نشان دادن پويايی کمتر زير پهنه، ناشی از لیتولوژی خ

ی،  [غاجار  سری هرمز( باشد که گسلش سطحی را در اين مناطق کم تر نموده است. وجود اين امر را می توان به گسل ها ی

جنوب شرق را دارند و شیب آن ها به سمت -نسبت داد که روند شمال غربو فاروم     MFFرامهرمز، شاه نشین، جره، لهبری،  

شمال شرق می باشد و از نوع راندگی و روراندگی بوده و خود نیز دارای انشعاباتی می باشند. با دور شدن از از مرز فشردگی  

به های جنوبی    به عنوان پوياترين بخش گستره و بخش  1  فرکتال کاسته می شود. بنابراين بخش)سیستم گسلش( از مقدار  

تگی دارد )چرچی و همکاران،  عنوان غیر فعال ترين بخش گستره معرفی می شوند. تفاوت در تراکم شکستگی به دو عامل بس

مل تنش های بیشتر و توزيع متفاوت محلی  )قديمی تر( باشد به علت تح های منطقه بیشتر : سن، هر چه سن سنگ1 (1390

)قسمت های شمالی از واحدهای قديمی تر با سن کرتاسه    باشد.  تر می   بیشتر و بعد فرکتالی بزرگ شکستگی هایها، دارای    آن

های شمالی    های جنوبی دارای واحدهای رسوبی با سن جوان تر و شکل پذيری بیشتر نسبت به قسمت  تشکیل شده اند و قسمت

ها    های منطقه شکننده تر باشد، شواهد عملکرد نیروهای زمین ساختی و تراکم شکستگی   جنس، هرچه سنگ  : 2  باشد.(می  

البته، رخنمون واحدها نیز حائز اهمیت است، که هرچه واحدهای قديمی    نزديکتر است.  2در نتیجه عدد بعد فرکتال به  ر و  بیشت

رخنمون بیشتری داشته باشند تراکم شکستگی ها و بعد فرکتالی افزايش خواهد يافت  تر نسبت به واحدهای جوان تر در منطقه  

( . يکی از داليل باال آمدگی و رخنمون وجود سیستم های فشارشی و راندگی ها می باشد که در اين  1390)چرچی و همکاران،

ی کهن به سمت سطح متمايل شوند و  منطقه نیز سیستم های گسلش از نوع فشارشی می باشند، پس انتظار می رود چینه ها

 لذا شکستگی ها بیشتر و فرکتال باالتر می باشد که چنین امری در منطقه مشاهده شد. 
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 فرکتال شبکه زهکشی 

مطالعه زهکشی منطقه مورد  فرکتالی شبکه  ابعاد  روش،  برای محاسبه  به  به همان  بندی گرديد  16منطقه  تقسیم  .  زيرپهنه 

 ( 9)شکلکه مقادير فرکتال پهنه ها با بکديگر مقايسه شد.  (2)جدول

 

 

 

 

 

 

یست آوردن بعد فرکتال دنقشه شبکه زهکشی منطقه مورد مطالعه و شبکه بندی برای اعمال روش مربع شمار در ب :  8شکل  

محاسبه پارامترهای تحلیل فرکتالی شبکه زهکشی پهنه :  2جدول  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



618 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ند نمودارهای لگاريتمی عکس طول ضلع مربع ها به تعداد مربع هايی که حاوی آبراهه هست:  9شکل

هه ها به  بلندتر باشد، آبرامعموال تفاوت در ابعاد فرکتالی آبراهه ها، با تغییرات توپوگرافی قابل توجیه است. و هر چه توپوگرافی  

طرح موازی و خطی بودن تمايل پیدا می کنند و اين، سبب کاهش بعد می شود و مقادير باالی بعد فرکتال، نشان دهنده ی  

: قسمت (10)شکل  ونه گونی سنگ هاست. اما در مورد منطقه ی مورد مطالعه چنین نیستکاهش فعالیت زمین ساختی يا گ 

های شمال شرقی و شرق منطقه، اگرچه به طور کلی ارتفاع بیشتری نسبت به فروافتادگی و زيرپهنه ی دشتی قسمت های  

اگرس چین خورده( دارای شبکه ی  مرکزی به سمت جنوب غربی دارد، اما به دلیل چین خوردگی های فراوان )در زيرپهنه ی ز

زهکشی با پیچ و خم و در نتیجه تراکم بیشتر و در نتیجه ی آن، ابعاد فرکتالی بیشتر است. دلیل دوم را می توان به اقلیم معتدل  

دارای   8  و   6  با باران نسبتا بیشتر زاگرس نسبت به مرکز و جنوب پهنه و در نتیجه انشعابات بیشتر شبکه آبراهه دانست. پهنه

 .دارای بیشترين بعد فرکتال در منطقه است 1 بعد فرکتال و پهنهکمترين 

 فرکتال زلزله ها 

  استخراج شد. سپس توسط روش    ISCبرای به دست آوردن بُعد فرکتال زلزله ها، کاتالوگ زلزله های روی داده در پهنه از سايت

زلزله از   670  زلزله ی تاريخی و  2در نهايت کاتالوگ شامل  پس لرزه ها و پیش لرزه ها حذف شد و  (  1974گاردنر و نوپوف  

سپس مرکز سطحی زلزله های رخ داده ، بر اساس طول و عرض جغرافیايی آنها بر روی نقشه   شد.  20018تا    1990سال  

 23.535  بو در هر مرحله با کاهش طول ضلع مربعات، شبکه های با طول ضلع کمتر )به ترتی(  11)شکل  توپوگرافی پیاده گرديد

 (12)شکل  ( 3)جدول کیلومتر( ايجاد شدند 5.88375 و 11.7675 .و

 

 

 

 

 

 

نقشه رومرکز زلزله های منطقه مورد مطالعه و شبکه بندی که برای اعمال روش مربع شمار در بدست آوردن بعد فرکتالی ترسیم گرديده است  : 11شکل  
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 لرزه های پهنه محاسبه فراسنج های تحلیل فرکتالی زمین : 3جدول
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 نمودارهای لگاريتمی عکس طول ضلع مربع ها به تعداد مربع هايی که حاوی زلزله هستند : 12شکل                                              

 

زيرپهنه را از نظر توزيع مرکز سطحی زمین لرزه ها با هم مقايسه    16از لحاظ تغییرات بعد فرکتالی زلزله ها در منطقه، می توان  

. از آنجا که هر چه بعد فرکتالی در منطقه بزرگ تر باشد نشان دهنده ی وُفور زلزله های رخ داده است، پس به  (  13)شکل    کرد

زلزله های فراوان تری    دارای  2و    9و    5و    1  صراحت می توان گفت که قسمت های شمال شرقی و شرق شامل زيرپهنه های

در زيرپهنه زاگرس چین  قسمت ها تقريبا    نمی توان دريافت اي  11ها می باشند. با مالحظه ی شکل  نسبت به ديگر قسمت  

جنوب غربی  -- ا صفحه ايران در راستای شمال شرقیدارند که در اثر حرکت رو به شمال صفحه عربی و برخورد آن ب   خورده قرار

دگرشکلی راندگی باعث برآيند نوزمین ساختی و در نتیجه لرزه خیزی کنونی زيرپهنه های اين قسمت   فشرده می شود که اين

به بیان بهتر، تنش های فشارشی وارد بر زاگرس بر پی سنگ ناحیه اثرگزار است و همین تنش ها موجب دگرشکلی    می شود. 

که بیشتر زمین لرزه های زاگرس بدون گسلش سطحی  ورق عربستان و فراوانی زمین لرزه های اين قسمت می شود.گفتنی ست  

هستند که که اين امر می تواند به دلیل وجود اليه های نمکی سری هرمز در مرز پی سنگ و پوشش رسوبی رويی باشد که  

 ضمن تعديل انرژی از رسیدن همه ی آن به سطح جلوگیری می کند. 

 

 . 

  نتیجه گیری :  4

منطقه بود که    ش عارضه اول سیستم گسل  خوزستان بعد فرکتال سه عارضه درپهنه محاسبه شد.برای تعیین پويايی منطقه  

زيرپهنه به ما نشان داد که از سمت شمال شرق و شرق منطقه به مرکز و جنوب غرب، بعد فرکتال    16مقايسه مقادير فرکتال در  

رو به کاهش می رود و در نتیجه می توان گفت پويايی منطقه از شمال شرق به سمت مرکز و از آنجا به سمت جنوب و جنوب  

دوم سیستم زهکشی منطقه بود که بر خالف گسلش ، تراکم آبراهه ها در بخش های شمال شرقی    غرب کاسته می شود. عارضه

نه پويايی کمتر بلکه  را  ی در واقع داليل اين تراکم  لبیشتر نشان داده شده و به ظاهر بیانگر فعالیت کمتر شمال شرق حوزه بود و

آبی، حرکت آبها به سمت خلیج فارس و پیش رفتن به    م فراوان باالدست، وجود سرچشمه هایخچین خوردگی ها و پیچ و  

 می توان ذکر کرد. سوی يکی شدن انشعابات در پايین دست، 

ل شرق به مرکز و بعد از آن به سمت جنوب  ادلیل اين تناقض ممکن است مهاجرت انرژی از قسمت های شم  ديدگاه ديگر اينکه،

با اين فرض می توان گفت در  درآمد اين گشتاور دانست. بنابراين  و جنوب غرب باشد. که شبکه ی زهکشی را می توان پیش  

 مهاجرت پويايی و به دنبال آن افزايش زلزله ها را در قسمت های پايین دست حوزه شاهد خواهیم بود.  آينده

منطقه اين  عارضه سوم پهنه بندی لرزه ای منطقه بود که با به دست آوردن دياگرام های مرکز سطحی زلزله های رخ داده در  

نتیجه حاصل شد که از شمال شرق به سمت مرکز و سپس به سمت جنوب غرب فعالیت لرزه ای کاهش می يابد )که بررسی 

فرکتال گسلی نیز مويد همین مطلب بود(. و مهم ترين دلیل آن، حرکت صفحه عربی به سمت صفحه ايران مرکزی و راندگی 

 های به وجود آمده عنوان شد.
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