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  چكيده 

عه لرزه خيزي ناحيه تكتونيكي كپه داغ با هدف ارزيابي ميزان لرزه خيزي منطقه در حوزه زمان و مطال
. است شده ريشتر در دستور كار اين تحقيق قرار گرفته –مكان بر اساس پارامترهاي لرزه خيزي گوتنبرگ 

شره از منابع مختلف بر اساس اطلاعات منتكاتالوگ زمين لرزه هاي دستگاهي استفاده شده در اين مطالعه 
مي باشد. در اين مطالعه با استفاده از الگوريتم m<6  3>با بزرگاي لرزه زمين  ١١٢٢داخلي و بين المللي شامل 

در پنجره هاي زماني  mc  تعيين گرديده است. مقدار ٢/٤معادل  mcحداقل مجموع مربعات مقدار بزرگاي 
هاي لرزه  جموعه داده هاي لرزه اي ثبت شده در شبكهمختلف متغيير بوده كه نشان از عدم يكنواختي م

 (mc=4.2)پايدار تعيين شده در اين كاتالوگ  mcنگاري در بازه هاي زماني مختلف مي باشد. با در نظر گرفتن 
كمتر از يك تعيين گرديده كه با در نظر گرفتن بزرگاي زمين لرزه هاي منطقه  (b)مقدار پارامتر لرزه خيزي 

  ه خيزي ميزان متوسط در منطقه مي باشد.نشان از لرز
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Abstract 

The study of seismicity of the tectonic zone of Kopeh Dagh with the aim of evaluating the 
seismic parameters of the region in terms of time and place based on the Gutenberg-Richter rule 
is on the agenda of this research. The catalog of instrumental earthquakes used in this study is 
based on information published from national and international sources, including 1122 
earthquakes with magnitude 3<m <6. The completeness magnitude (mc) is calculated by using 
the least squares algorithm. The value of mc varies in different time windows, which indicates 
the non-uniformity of seismic data set recorded in seismic networks in different time intervals. 
Considering the stable mc determined in this catalog (mc = 4.2), the value of seismicity 
parameter (b) is less than one, which considering the magnitude of earthquakes in the region 
indicates the median seismicity in the region. 
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  مقدمه    ١

–لات ايران از لحاظ تكتونيكي بخشي از كمر بند كوه زايي آلپداغ به عنوان بخشي از فپهنه رسوبى ساختارى كپه

درشمال شرق صفحه صلب اوراسيا . )١٩٨٤(جكسون و مكنزي، ب غرب  هيمالياميباشدكهتوسطبلوكهايصلبعربيدرجنو
كيلومتر  ٦٠٠كپه داغ با طول  يكه باعث ايجاد رشته كوه ها )١٩٥٥(جكسون و همكاران،  وشرق فشرده شده است



  ٢

 كيلومتر شامل استانهاي خراسان رضوي وشمالي وشهرهاي مهم وپر جمعيت مشهد ونيشابور وبجنورد ٢٠٠وعرض
و  ابور وبينالود شده استهاي فراوان  از جمله گسل اصلي كپه داغ وگسل نيش لو گس) ٢٠٠٩(شعبانيان و همكاران، 

) با يو دستگاه يخيتار(لرزه  نيزم ١٦ از شياز دو هزار سال گذشته تاكنون بكه  است يكياز مناطق فعال تكتون يكي
). ١٩٩٨(ميرزائي و همكاران،  است وستهيمنطقه به وقوع پ نيدر ا يو حجم يامواج سطح ياسيدر مق ٦بالاتر از  يبزرگ

باشد. در ميان پارامتر هاي  يم  يلرزه ا يپارامترها ياستفاده از برآورد آمار يزيمطالعه لرزه خ روش نيتر جياز را يكي
يكي از پارامترهاي مهم مي باشد كه نشان دهنده شيب نمودار لگاريتم فراواني وبزرگا مي باشد.  bاي پارامتر  لرزه

معتبر  يهاباشد. داده يدرجه م٤٠تا٣٥ ييايوعرض جغراف درجهبه ٦١تا ٥٦ييايطول جغراف يمنطقه مورد مطالعه دارا
و از سال  نگاريلرزه ياز موسسه جهان ٢٠٠٦تا  ١٩٦٥ل از سا يدستگاه هايپژوهش شامل زلزله نياستفاده در ا وردم

  .يباشددانشگاه تهران م كيزيوابسته به موسسه ژئوف يكشور ياز مركز لرزه نگار ٢٠١٨تا  ٢٠٠٦
 يزلزله ها عيزلزله ها و توز يكل عيبا در نظر گرفتن توز رانيكل مناطق ا يبررو يمطالعه ا) ١٣٩٨(روزفريف و يانصار

و همكاران  يرلگي. بديو منطقه كپه داغ از مناطق پرتنش محسوب گرد ميتقس زيمنطقه لرزه خ ٢٩ هبرارانيا بزرگ 
 ها نآ مطالعات طبق .قوچانمنطقهكپهداغپرداختند–پهنه بخاردان يزيلرزه خ ليبه تحل bبا استفاده از مقدار ) ١٣٩٨(

 ريمقاد نيب يباشد و بعد فركتال يم١/١تا٦/٠ حدود كمتر از نيبbريمنطقه مورد مطالعه مقاد يكيفعال وتكتون نواحي در
  .بدست آوردند ٧٥/١بعد فركتال  و ١/١و٦/٠بينbهم مقدار ) ٢٠١٥(همكاران  حسين زاده و.يكندم رييتغ ٢صفر تا 

البرز -از جمله كپه داغ هيبه پنج ناح bيمكان راتييبااستفاده ازتغ رانيا يساخت نيپهنه زم)١٣٨٧( يهاشم مطالعه در و
  منطقه به دست آمد. نيا يبرا ١به  كينزد  bشد ومقدار  ميتقس

  روش تحقيق    ٢
رابطه اي كه اين  مورد سنجش قرار داد و b و a لرزه خيزي را مي توان با فراواني وبزرگاي زلزله وپارامتر لرزه اي

به كار مي رود رابطه  كه قديمي ترين رابطه اي كه براي اندازه گيري لرزه خيزيپارامترها را را بهم مرتبط ميكند 
  log[N]=a-bMريشتر است. - گوتنبرگ 
ريشتر –ثابت هايي هستند كه به پارامتر گوتنبرگ b و a يابزرگتر ازآن وMتعدادزلزله ها با بزرگاي  Nكه درآن

گا نسبت به بزر log(N)شيب خط درنمودار  bمعروفند.اين پارامترها در واقع با لرزه خيزي ناحيه مرتبط هستند. مقدار
  است كه هرچه بزرگتر باشد نمايانگر تعداد كمتر زلزله هاي بزرگ مي باشد.

امروزه روش اسپريتي بيشتر مورد توجه مي باشد روش اسپريتي آن است كه معمولاكمتر از ده درصد از نواحي لرزه 
  اندك را نشان مي دهند.TLودر نتيجه دوره بازگشت مكاني  bوaخيز مقدار 

)١(  
 

بازه زماني كاتالوگ مورد استفاده است كه با استفاده از آن لرزه خيزي ناحيه مورد مطالعه قرار  dTكه در آن  )١رابطه (
قفل  اندك دارند قطعه هاي گسلي فعالي هستند كه تحت يك TLدر نتيجه  و b و aمي گيرد.قطعه هاي گسلي كه 
درهردو رابطه  bاهميت پارامتر پريتي ها هستند.كه اين نقاط همان اس عقيده برآن استشدگي شديدتر قرار گرفته اند، 

  د .ديده مي شو
هاي معتبر مورد محاسبه گرديده است.داده Z-Mapازروش كمترين مربعات با استفاده از كد  bدراين مقاله مقدار 

 ٢٠٠٦نگاري و از سال لرزه موسسه جهانياز ٢٠٠٦تا  ١٩٦٥هاي دستگاهي از سال استفاده در اين پژوهش شامل زلزله
 باشد.از مركز لرزه نگاري كشوري وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران مي ٢٠١٨تا 

در نظر گرفته mbدر مقياس  ١٠تا  ٣ها بر اساس پارامتر عمق از يك تا صد كيلومتري زمين و بزرگاي انتخاب اين داده
به دو  Z-Mapو كد Matlabم اعشار بودند كه با استفاده از نرم افزار آمده داراي چهار رقدستهاي بهشده است. داده

جهت انجام مي باشند،  mbدرمقياس  ٦تا٣اوليه كه داراي بزرگاي  داده١١٢٢رقم اعشار تبديل شدند. بدين صورت 
 اند. محاسبات نهايي آماده سازي شده



  

  

٣

و  ٢٠١٢تا  ١٩٦٥از سال وگ داده به سه بخش كاتال.آلودگي ناشي از نويز مشاهده نشد از داده هاي به دست آمده
هر بخش با استفاده از روش بيشينه انحناي منحني  mcتقسيم بندي شده است.   ٢٠١٨تا  ٢٠١٥و  ٢٠١٤تا  ٢٠١٣

ه ترتيب ب mcها منحني توزيع فراواني و بزرگا به دست آيد محاسبه شد. مقدارزماني كه برازش مناسبي از داده
 ٢/٤مي باشد اقدام به حذف بزرگاي كمتر از  mcبيشترين مقدار  =٢/٤mcزآن جايي كه دست آمدا به ٢/٣و٦/٣و٢/٤

 رخ داد كاهش يافت. ١٨٧به ١١٢٢نموديم به اين ترتيب تعدادزلزله از 
هاي ر سالتغييرات افزايش جهشي د ٣وبزرگتر از ٢/٤از بررسي فراواني زلزله نسبت به زمان داده هاي بزرگتر از 

/. در ٨٧كمتر ازاز ٢/٤ تر ازهاي كوچكنسبت به بزرگا پس از حذف زلزله bمقدار  شاهده شد.م ٢٠١٧و  ٢٠١٠و١٩٩٧
در  ٤٢/١و به ٥دربزرگاي ٤٤/١ با كمي كاهش بهو٩/٤بزرگاي در  ٤٨/١به وباروند افزايشي شود شروع مي ٢/٤بزرگاي 
داده وهمچنين براي يابد ها كاهش چشمگيري ميلهبا افزايش بزرگا تعداد زلز ه نشان مي دهدمي رسد ك١/٥بزرگاي 

افزايش يافته است كه نشان مي دهد زلزله هاي  ٨٧/٠تا  ٦٨/٠از  ٢/٤تا  ٣براي بزرگاي از  bمقدار ٣هاي بزرگتر از 
به  ودر بررسي فراواني زلزله نسبتنزديك به هم دارندفراواني ساليانه  ٢/٤ر از نسبت به زلزله هاي بزرگت  ٢/٤كمتر از 

فراواني زلزله هاي با بزرگاي  ٢/٤براي بزرگاي بيشتر از .مشاهده شد ٥/٣تا ٣بزرگاي  زلزله از بزرگا بيشترين فراواني
كاهش  ٥تعداد رخ داد كاهش يافته وزلزله هاي با بزرگاي بيش از ٥واز اين بزرگا تا بزرگاي خيلي زياد  ٤/٤تا٢/٤

ها بيشتر زلزلهشد مشاهده٢/٤هاي كمتر از پس از حذف زلزله به عمق توزيع زلزله نسبت بررسيدرشديدي يافته است.
له در بقيه باشد. تعداد زلزكيلومتر مي ٣٥افتد ها در آن اتفاق ميكيلومتر دارند و عمق بعدي كه بيشتر زلزله ١٠عمق 
 ٥كيلومتر به ويژه عمق  ١٠تا٥بيشتر زلزله ها عمق بين  ٣باشد.براي زلزله ها بزرگتر از رخداد مي١٥ها كمتر از عمق

كيلومتر تغيير واضحي  ٣٥بسيار كم است فقط در عمق ، كيلومتر دارند ١٠كيلومتر دارند زلزله هايي كه عمق بيشتر از 
.با استفاده از رخ داد مي باشد ٥٠نسبت به عمق هاي مجاورش ديده مي شود وتعدادزلزله رخ داده در اين عمق حدود 

نمي تواند داشته كه  ٢/٢با افزايش عمق  ١/٠كاهش bمشخص گرديد با افزايش عمق مقدار ٢/٤داده هاي بزرگتر از 
 ٩٧/٠از ٣بزرگتراز نسبت به عمق براي كل داده هاي  bملاحظه تغيير مقدار دهنده مفهوم خاصي باشد اگر چه با ن نشا

 ٦٠به عمق  ده ازيك پروفيلكاهش يافته است.با استفا bكيلومتر مقدار  ٢٥براي عمق  ٤١/٠تا  ٤/٣براي عمق 
مشاهده bاندازهتغيير واضحي در  بررسيو ٢/٤هاي بزرگتر از  نسبت به عمق با استفاده از داده bتغييرات مقدار كيلومتر

  د.نش
به مكان پس از حذف زلزله نسبت  bدر گستره منطقه كپه داغ نشان داده شده است. مقدار  .١شكل  bنقشه مقدار 

مي باشد نشان دهنده آن است  ١يا مساوي  ١بزرگتر از bمي باشد .دربيشتر مناطق مقدار ٤,٢از هاي با بزرگاي كمتر 
 كه مقدار آن تقريبا برابر  مقدار ميانگين مناطق گسترده مي باشد. 

  
  مكان نسبت به bراتيينقشه تغ. ١شكل 

  



  ٤

  
  زمان  نسبت به bراتييتغ منحني. ٢شكل 

براي كل داده ها ترسيم شده است واندازه  بالا bنمودار مقدار  ٢/٤بزرگاي بيش از  به دليل نداشتن داده هاي كافي براي
 - ٦٩٤٤/٠ - ٦٠٠٥/٠- ٥٥٦٨/٠ به ترتيب ٢٠١٦و٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠١١و٢٠٠٨و٢٠٠٧و٢٠٠٦و٢٠٠٤و٢٠٠٢آن در سال

ند رو ٢٠١١تا  ٢٠٠٢از  bباشد كه نشان مي دهد مقدارمي ٩٦٦٥٣/٠ -٩٠٢٢/١ -٩٤٢٤/٠ -٠١٢/٠ -٧٠٦/٠ -٧٦٣/٠
 ٢٠١٦در سال ٩٦٥٣/٠ رسد و پس از آن كمي كاهش مي يابد وبانوسان اندكي بهافزايشي دارد وبه بيشترين مقدار مي

  ميرسد.
  گيرينتيجه    ٣

 (b)لرزه خيزي يك منطقه را مي توان بر اساس فراواني زمين لرزه ها نسبت به بزرگا و تعيين پارامتر لرزه خيزي 
مي باشند. بيشترين فراواني زلزله ها در اين منطقه  ٥/٤و  ٥/٣هاي متوسط داراي بزرگاي  مورد سنجش قرار داد. زلزله

بسيار كم مي باشند و بيشتر زمين  ٥/٤در محدوده بزرگاي ذكر شده مي باشد. از آنجاييكه تعداد زلزله هاي بزرگتر از 
مي باشد مي توان نتيجه گرفت  ١يك به نزد (b)لرزه ها در منطقه كم عمق پوسته رخ داده داراي مقدار لرزه خيزي 

  منطقه مورد مطالعه داراي تنش لرزه اي متوسط مي باشد.
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