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  چكيده 

 و است شده واقع پاكستان جنوب و ايران خاور جنوب در كيلومتر ٩٠٠ از متجاوز طولي با مكران منطقه
 يرز  به شمال، سوي به كم شيب با عربي صفحه اقيانوسي پوسته آن در كه است ايران فلات از بخش تنها

خيزي در نظر نوار مكران با در نظر گرفتن مفاهيم لرزه در اين مطالعه   د.دار فرورانش ايران ايقاره پوسته
ريشتر مورد ارزيابي  واقع گرديده است.به عبارتي ويژگي آماري زمين لرزه ها  - گرفته شده در رابطه گوتنبرگ

زمان و مكان) آنها لحاظ شده متناسب با قانون قدرت مشخصه توزيع فضائي و زماني(و يا چگالي توزيع   
-هاي پايه مرتبط با گسلش و لرزه خيزي با بزرگاي زمين لرزه؛ توزيع رومركز زميناست.به همين منظور داده

بوده  (b)ها و گسلها مورد بررسي قرار گرفته شده است. پايه و اساس محاسبه پارامترهاي بعد لرزه خيزيلرزه
ده است. متفاوت از ديگر روشها در اين روش توزيع زماني و فضائي كه بر اساس بيشينه احتمال محاسبه ش

پارامترها، ويژگي تجمعي داده ها (بعد سرشتي) و سطح تنش تكتونيكي منطقه مرتبط با فرآيند هاي مختلف 
لرزه زمين ساختي همراه مي باشد. به منظور محاسبه اين پارامترها از داده هاي لرزه اي مختلف (پايگاه هاي 

لي و خارجي) استفاده شده است. با در نظرگرفتن توزيع رومركز زمين لرزه ها،  لرزه خيزي منطقه و با داخ
محاسبه و شاهد تغييرات عمده  (b<1.6>0.8)درنظر گرفتن توزيع بزرگاي زمين لرزه ها، ميزان لرزه خيزي 

 اين پارامترها درهر حوزه متناسب با شرايط لرزه زمين ساختي بوده ايم. 
  

  )bنقشه تغيرات  ،روش كيكو ،مكران  ،پارامتر هاي لرزه خيزي(هاي كليدي: واژه
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Abstract 
 The Makran is an arcuate thrust system in the south east of Iran and south of Pakistan. It is 
~900 km long, and curves along the northern margin of the omman Sea. The study area  is the 
transition zone from continental collision of Zagros to the subduction zone of Makran. We  
investigate the  spatial variations of seismicity along  these zones  in  an  attempt  to  investigate 
fault  complexity along  strike, quantified by  the Gutenberg-Richter  b-value by using the 
maximum likelihood method from magnitude distribution and  the  differential crustal stress 
from the b value using a relationship published by Scholz (Geopphys Res Lett 43:1399-1402, 
2015). The investigation covers instrumentally recorded earthquakes of magnitude M > 3.0 
occurring between 1964 and 2019. We find systematic spatial variations which may be related 
to structural or mechanical variability along strike. The correlation dimension b (0.8<b<1.6) 
value, computed from the earthquake epicenter and magnitude distributations show significant 
temporal and spatial variation related with seismo tectonic feature of fault zones.   
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  مقدمه    ١

 باختر جنوب و) هرمز تنگه خاور از( ايران خاور جنوب در كيلومتر ٩٠٠ حدود طولي با مكران منطقه

. زون ساختاري مكران نوعي بخشي از كمربند زلزله خيز آلپ ـ هيماليا است) كراچي بندر باختر تا( پاكستان

 نسبتا يخيز لرزه دلايل از يكيمنشور برافزايشي است كه در فراديوارة يك زون فرورانش كم ژرفا جاي دارد. 

 فرورانش مناطق ساير به نسبت )Platt et al., 1985; Platt et al., 1988; Kopp et al., 2000( مكران كم

ي پس از گذر از بلوچستان پاكستان خاوردر مرز مكران  پهنه. باشد فرورانش صفحه كم شيب تواندمي جهان

قرار دارند  قضابند و اُرناچ نال ،هاي چپگرد چمنگسليابد. در امتداد محور لاس بلا، تا محور لاس بلا ادامه مي

درياي عمان مرز  ست.فرورانش مكران و برخوردي هند ـ اوراسيا پهنه هايانتقالي بين  پهنهكه معرف يك 

. دهندماشكل در پاكستان مرز شمالي آن را تشكيل مي و جازموريان در ايرانهاي جنوبي مكران و فرورفتگي 

برخوردي زاگرس  پهنهاز  )ZMP( ي، توسط سامانه گسلي زندان ـ ميناب ـ پالاميباختردر مرز مكران  پهنه

قيانوسي فعال درياي عمان مي اي زاگرس و پوسته امرز بين دو صفحه همگراي قارهسامانه اين  .شودجدا مي

  . باشد

 
  روش تحقيق    ٢

  سلوول-به روش کيکو bمحاسبه مقدار  -
 

سلوول براي - كند، روش كيكواي با گذر زمان تغيير ميبزرگاي آستانه كاتالوگ لرزهي كه در موارد

ريز  sاي از تعداد فرض كنيد كه كاتالوگ لرزه .Kijko, et. al. 1989)  (مناسب است bتخمين مقدار 

در كل بازه  θكاتالوگ با بزرگاهاي آستانه متفاوت تشكيل شده است. تابع احتمال پارامتر لرزه خيزي 

  .ريز كاتالوگ تعريف مي شود  sكاتالوگ به صورت حاصل ضرب توابع احتمال مرتبط با 

L(θ|X) = L (θ|X )                               (1) 

θكه در آن  = (β, λ)  .اي و نرخ فعاليت لرزه استX  بزرگاهاي موجود در ريز كاتالوگi  .ام است

bاز طريق رابطه  پارامتر  = β log e  به مقدارb ها مستقل از شود. اگر بزرگاي زمين لرزهمرتبط مي

  به صورت زير باز نويسي مي شود:ها باشد، تعداد زمين لرزه

L(θ|X) = L . L                          (2) 

  
  گيرينتيجه    ٣

 



  

  

٣

ذاتي خطاي مطالعات حاصل از تجمع آماري داده ها نشان مي دهد روش بيشينه احتمال قابليت اصلاح 
باشد. براي مثال امكان ايجاد ضريب مثبت سرشتي براي مجموعه داده هاي تصادفي سيستماتيك را دارا  مي
باشد. به همين منظور ترجيحًا سرشتي هايي هم از بين مجموعه داده هاي مي   تفكيك شده را نيز دارا

كه تابعي از زمان مي باشد از اهميت فيزيكي  bتغييرات موجود در مقدار پارامتر گردد. مي تفكيكي انتخاب 
  بالايي برخوردار مي باشد كه مي توان به شرح ذيل بيان نمود:

در منطقه اي كه احتمال وقوع آن موجود مي باشد يك زمين لرزه بزرگ  bمعمولاً مقدار پارامتر  -١
 داراي روندي صعودي مي باشد.

و بعد از زمين لرزه اصلي حداكثر افزايش يافته  به لحاظ كمي تا يك ميزان b روند صعودي پارامتر -٢
 كند.سير نزولي پيدا مي

معرف تعداد  bهاي كوچك بوده در حاليكه مقادير كوچك بيانگر تعداد زياد زلزله bمقادير بزرگ   
  اي است. هاي بزرگ در پهنه لرزهبيشتر زلزله

لرزه به باشيم كاهش ثبت زمينمواجه مياي هايي كه در منطقه با كمبود ايستگاههاي لرزهطي دوره  
لازم به ذكر است بخش  بدنبال خواهد داشت.را  bمقدار  كه اين امر تأثير مستقيم دور از انتظار نخواهد بود.

منطقه حاصل فعاليت گسلهاي پنهان در عمق مي باشد. بديهي است در  قابل توجهي از فعاليت هاي لرزه اي
ها (پراكندگي رومركز زمين لرزه ها) و آن لرزهاي زمينرفته از اطلاعات لرزهچنين شرايطي نتايج حاصل برگ

  باشند.باشد كه آثار سطحي آنها قابل روئيت ميدسته از گسلهايي مي

هاي بزرگ و به بندي زلزلهدهد كه خوشهنشان مي منطقه) bبررسي نقشه تغييرات پارامتر لرزه خيزي (
با دهد. همچنين از منطقه مورد مطالعه را پوشش مي توجهيزياد بخش قابلطبع آن نواحي با تمر كز تنش 

اي جهت بروز خيزي محاسبه شده در مناطق در دست مطالعه بيشترين ميزان  پتانسيل لرزهپارامتر لرزه
  كز گرديده است. هاي ويرانگر به ترتيب متمرلرزهزمين

 

  را نشان  مي دهد نمودار تعيين رگرسيون، اعمال شده كاتالوگ  :١شكل



  ٤

  

  كه از الگوريتم كيكو جهت تهيه آن استفاده شده است bنقشه محاسباتي پارامتر : ٢شكل

  

  

  نسبت عمق را نشان مي دهد bنقشه محاسباتي پارامتر  : ٣شكل
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