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پهنه     های لرزه  ها، زمین بزرگای اساس بر تعداد‐اندازه فرکتال روش از استفاده با لرزه ای داده های براساس تحقیق این در

تولید کشور در لرزه  ها زمین بزرگای نقشه ، فرکتال روش این از استفاده با گرفت. قرار بررس مورد ایران لرزه ای‐ساختاری

کشور ساختاری پهنه های با خوبی مطابقت حاصله نتایج شد. ارائه منطقه در کل لرزه     ای‐ساختاری پهنه‐بندی ی و

با که م دهد نشان مطالعه این م دهد. نشان ارومیه‐دختر منطقۀ همینطور و البرز و زاگرس زایی کوه نواح خصوصاً

پذیری خطر شناخت به شایان کم امر، این که کرد تفکی هم از را ایران خیز لرزه مناطق م توان روش این از استفاده

چشمه با ارتباط در لرزه ای پهنه بندی مطالعات در م تواند فرکتال مدل سازی حاضر، نتایج براساس بنابراین م نماید. لرزه ای

مختلف مناطق در لرزه ای پهنه های شناخت مطالعات هزینه کاهش به توجه شایان کم و بوده موثر لرزه زمین بالقوه های

بنماید. کشور
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مقدمه ١

كيلومتر ١٠ تا ١٠ بین قطعيت عدم کل طور به کشوری، نگاری لرزه مرکز توسط شده ثبت لرزه  های زمين رومركز براي

زلزله نگاري ايستگاه هاي كم تعداد دليل به باال نسبتاً خطای این (١٩٩٧) اران هم و میرزایی گرفت نظر در م توان را

عمدتاً کشوری نگاری لرزه ۀ شب استقرار از پیش زمان بازۀ در ايران زمين لرزه هاي كاتالوگ است ه شب ناکاف پوشش و

، آمبراسیس ١٩٧٩؛ بربریان، ) شده اند گزارش بين الملل مختلف آژانسهاي توسط كه است دورلرزه اي داده هاي اساس بر

شناخت است. شده استفاده سو این به ٢٠٠۶ سال از کشوری نگاری لرزه مرکز کاتالوگ از مطالعه این در رو، اين از (١٩٧٨
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ایران٣٢ زلزله های رده بندی

عمده بخش عنوان به زمين لرزه چشمه هاي شناسایی برای محل ساخت زمین لرزه و خیزی لرزه ، شناخت زمين وضعیت

لرزه ي ها ويژگ ، هندس خواص مبنای بر عمدتاً بیشینه بزرگای یا (١٩٩٠) ریتر است ضروری لرزه اي خطر تحليل يك

كاتالوگ بودن كامل طرف از (١٣٩٢) هاشم و بایزیدی شود م زده تخمین ها گسل طول و شناخت زمين ، شناخت

از استفاده با آماري تحليلهاي چراکه است، بسیار اهميت دارای زمين لرزه خطر برآورد و خیزی لرزه مطالعات در زمين لرزه ها

از اطمینان بنابراين، (١٩٩٢) جونس و (١٣٩٣) درخشان شد نخواهد منجر قبول قابل نتايج به ناقص داده های اه پای

پژوهشهای بیشتر است. ضرروی داده ها بررس در مناسب ردهای روی گرفتن درپیش براي داده ها مناسب وکیفیت كميت

خصوصیات به توجه با و لرزه ای رخدادهای بر غالباً کنون تا ، ساخت زمین لرزه های فرایند با ارتباط در گرفته، صورت

باالیی لرزه ای خطر پتانسیل که مناطق از بسیاری در شود م مشاهده که حالیست در این است. یافته تمرکز آنها آماری

دقیق و جامع مطالعۀ انجام برای بنابراین، دارد. وجود معدود صورت به حاضر زمان در لرزه  ها زمین رخداد هستند، دارا را

روش های جمله از ریاض سازی های شبیه یا مدلسازی های روش از استفاده با داده ها بررس منطقه، ی زمین ساخت لرزه

مهم اقلیدس غیر هندسه ی عنوان به را فرکتال هندسه (١٩٨٣) ماندلبروت باشد. شا راه م تواند فرکتال و آماری زمین 

ه بل نم     کنند، پیروی اقلیدوس هندسه از گسل     ها مانند طبیعت در نامنظم ال اش و پدیده     ها کرد. مطرح ریاض دانش در

و چین     ها محور گسل     ها، مانند ساختارهایی فرکتال بعد تعیین با هندسه این در باشد. م آن توضیح به قادر فرکتال هندسه

مشخص را مدفون چین     های و گسل     ها محل و گسل جابجایی میزان خردشده، زون عرض مانند خصوصیات م توان آبراهه     ها

فضایی توزیع نظرگرفتن در جمله از بسیاری به     دالیل فرکتال روشهای (٢٠١٢) اران هم و ژائو و (١٩٩٧) توروکوت کرد

مطالعات در فراوان کاربرد دارای آنها، تعدیل و جرح بدون دادهها تمام از استفاده همچنین و ساختارها هندس ل ش داده ها،

تاکنون ١٩٨٠ سال از (٢٠١٣) اران هم و نوری و (٢٠٠٢) دیویس ،(١٩٩۴) اران هم و چنگ باشند م شناس زمین

که اند شده داده توسعه و معرف متخصصان توسط زمین علوم در ارگیری ب جهت متعددی فرکتال –مولت فرکتال های مدل

اران هم و اران هم و ل مقدار–فاصله مقدار–محیط (١٩٩۴) اران هم و چنگ مقدار–مساحت های مدل به م توان

(٢٠١٢) اران هم و افضل طیف     توان‐حجم ، مقدار‐حجم (١٩٩۴) اران هم و چنگ طیف     توان‐مساحت ، (٢٠٠٣)

های نمودار مانند کالسی روش     های کرد. اشاره و (٢٠١٣) افضل و پور حسن و (١٩٨٣) مندلبرت مقدار‐تعداد و

م     گردند. استفاده ساختاری جوامع جدایش برای همبستگ ضریب و گلسرخ دیاگرام و کانتوری نقشه     های ، هیستوگرام

خطای ایجاد باعث و باشند م داده     ها فضایی موقعیت نظرگیری در عدم نام به ساختاری ضعف نقطه دارای روش     ها این

باشد، مرتبط گسل آن هندس هاي نظم بي با تواند م گسل يك در اي لرزه رفتار م شود. روش     ها این در سیستماتی

عددی تحلیل برای که داد نشان (١٩٩٧) توروکوت باشد. فركتال هندسه تابع تواند م گسل هاي سيستم ناهموار سيماي

م     توان آن کم به و است مناسب ابزار ی فرکتال تحلیل خورده، گسل محدوده در آن اثر و گسل زون ی هندس اجزای

لرزه ای داده های کل به طور داد. قرار بررس مورد را ها زلزله پراکندگ و ستگ     ها ش تراکم توزیع گسل     ها، پراکندگ و توزیع

نقشه های و پهنه     ها تطبق با م     توان و است ساختمان شناس زمین و ساختاری تغییرات بیانگر که دارند فرکتال مولت رفتار

در لرزه     ها زمین سرشت اساس بر مناطق تفکی مطالعه این از هدف نمود. تعیین را مدلسازیها این صحت لرزه     زمین     ساخت

این برای است. مقدار‐تعداد فرکتال روش از استفاده با باال به     نسبت تا متوسط لرزه     خیزی خطر با منطقه ی عنوان به ایران

استفاده کنون تا ٢٠٠۶ سال از تهران اه دانش ژئوفیزی موسسۀ نگاری لرزه مرکز توسط ثبت     شده زلزله     های داده     های از کار

است. شده



اران هم و صائین ٣٣دانشور

تحقیق روش ٢

و ژئوشیمیایی ، ژئوفیزی ساختاری، ، شناس زمین مطالعات از آمده بهدست نتایج بین روابط م توانند فرکتال روشهای

زمین تفاوتهای و تغییرات بیانگر عیار‐تعداد، فرکتال روش از حاصل اریتم ل نمودارهای و دهند توضیح را شناس کان

حدود به عنوان �، عنصری عیار با متناظر مقادیر و نمودار روی مستقیم خط قطعه های بین ستهای ش م باشند. شناخت

جمله از مختلف عوامل کننده بیان که م گیرد قرار استفاده مورد گوناگون مولفه های میان در مقادیر جداسازی برای آستانهای

به منظور را مقدار‐تعداد روش . ، (٢٠٠٣) اران هم و اران هم و ل م باشند ژئوفیزی فرایندهای و ساختاری تفاوتهای

متغیر میزان ρ آن در که است، N(≥ ρ)∞ρ−β عموم ل ش دارای مدل این کردند. ارائه زمین     شناس جوامع جداسازی

فرکتال بعد β و ρ مساوی و بزرگتر میزان با موردبحث متغیر دربرگیرنده های نمونه Nتعداد زلزله، بزرگ مانند بررس مورد

این مهم حسن است. آن از باالتر مقادیر و پارامتر هر تجمع فراوان و پارامتر بین معکوس رابطه بر روش این اساس است.

(١٩٩۴) اران هم و چنگ ،(٢٠٢١) اران هم و صادق م باشد. خام داده های با و تخمین از قبل محاسبات، انجام روش

روش کردند. مطرح آن دربرگیرنده تجمع مساحت و بررس مورد پارامتر میزان بین معکوس ارتباط اساس بر را روش این

اطالعات و ژئوفیزی و ژئوشیمیایی خواص ، شناس زمین از آمده بدست نتایج بین همبستگ مقدار‐مساحت فرکتال

آنومال های حد محاسبه برای باشد م اجرا قابل سادگ به که روش این ویژگ مهمترین م دهد. نشان را شناس کان

صورت به مدل این کل رابطه باشد. م ژئوشیمیایی و ساختاری ، ژئوفیزی

A(ρ ≤ ν)∞ρ−a١ ; A(ρ ≥ ν)∞ρ−a٢

بزرگ شامل م تواند این که م باشد آن از باالتر و ρ برابر پارامتر میزان با مساحت دهنده نشان A(ρ) آن در که است،

م     دهد. نشان را آستانه     ای حد ν مقدار نیز و باشد ژئوفیزی مدل     شده داده     های یا ساختارها تراکم میزان تخمین     خورده، زلزله

مشخص ρ مقدار ی مساحتA(ρ)برای م     باشند. نقطه هر در فرکتال بعد نشان     دهنده باال رابطه     های در a٢ و a١ پارامترهای

و (٢٠١٠) اران هم و افضل باشد ρ میزان از بزرگتر ها سلول این پارامتر مقادیر که باشد م هایی سلول تعداد با برابر

آنها شده دیجیتایز نقشه براساس و شدند جدا کواترنر‐توانمند گسل     های نخست پژوهش این در .(١٣٩٣) افضل و راث

زمین     لرزه     ها سپس است. شده دسته     بندی گسلش تراکم مقدار‐مساحت فرکتال مدل از استفاده با و تهیه گسل تراکم نقشه

روش     های به منطقه لرزه     ای پهنه     بندی همچنین شدند. دسته     بندی بزرگ     شان میزان به باتوجه و مقدار‐مساحت روش براساس

است. شده مقایسه فرکتال بر مبتن لرز     ه     ای‐ساختاری پهنه     های با آن نتایج و گرفته صورت مرسوم

اشتوکلینا نظر از ایران شناس زمین بندی تقسیم ٣

تقسیم به م توان جمله از که است، شده بندی دسته مختلف دانشمندان توسط ایران شناس زمین ساختاری واحدهای

و (١٩٨١) کینگ و بربریان ،(١٩٩١) علوی ،(١٣۵۵) نبوی ،(١٣۵٩) نژاد (١٩۶٨)،افتخار اشتوکلین بندی های

زونهای ١ ل ش در کنیم. م اشاره (١٩۶٨) اشتوکلین بندی تقسیم به اختصار به ما که کرد اشاره (١٣٨٣) آقانبات

زاگرس، ی رورانده منطقه زاگرس، ی خوره چین منطقه خوزستان، دشت صورت به اشتوکلین توسط که ایران ساختاری

قرار شده دسته بندی لوت بلوک و ران م های کوه رشته و ایران شرق داغ، کپه البرز، مرکزی، ایران سیرجان، سنندج‐ منطقه

است. گرفته



ایران٣۴ زلزله های رده بندی

١٩٨۶ اشتوکلین، ، ایران شناس زمین بندی تقسیم :١ ل ش

ها زلزله توریع فرکتال مدلسازی ۴

تراکم ستگ ها، ش تراکم نسبی بودن باال وجود با ران م مانند مناطق برخ در لرزه ای رخدادهای رومرکز تراکم شدت نقشه

انی م و شناس سنگ متفاوت ماهیت بوسیله م تواند مساله اين توجیه پذيری م دهد. نشان را لرزه ای فعالیتهای از پائین

قسمتها این در در محل تنش میدان های به نسبت ها گسل مناسب هندس يافتگ جهت عدم يا و ها گسل غیرلرزه ای رفتار و

روند چندين يا يك تشخیص یابی، ان م باالی خطای دلیل به ها زلزله رومرکز ای پهنه و نامنظم پراکندگ دلیل به دانست.اما

از استفاده با منظور اين به (٢٠٠۴) سون ج و تالبیان نم باشد. پذير ان ام لرزه ای رخادهای پراکنش وی ال در غالب

لرزه  های زمین ۶ ل ش در م گردد. مشخص آنها ان م وی ال غالب توزیع و روند ها، زلزله رومرکز داده های فرکتال تحلیل

است. شده داده نمایش ٢٠٠۶ سال از کشوری نگاری لرزه مرکز توسط شده تهیه کاتالوگ اساس بر ایران

کشوری) نگاری لرزه (مرکز کنون تا ٢٠٠۶ زمان بازۀ در مطالعه مورد منطقۀ در شده ثبت لرزه  های زمین نقشه :٢ ل ش

مقدار‐تعداد فرکتال روش به آنها دسته     بندی برای کشور در شده ثبت لرزۀ زمین ۴۶١٢۵ بزرگ میزان از مرحله این در

وجود نشانگر که شدند جدا زلزله     ها بزرگ برای جامعه جهار مقدار‐تعداد، فرکتال مدلسازی براساس م     شود. استفاده



اران هم و صائین ٣۵دانشور

زلزله ها بزرگ برای مقدار‐تعداد فرکتال نمودار :٣ ل ش

لرزه  ها زمین بزرگای فرکتال مدلسازی اساس بر آمده دست به بندی طبقه :١ جدول
زلزله بزرگ محدوده ردیف

٣/۵ از کمتر ١
۵/۵ تا ٣/۵ ٢

۶ تا ۵ ٣
۶ از بیشتر ۴

زمین نیز و ٣/۵ از کمتر کوج لرزه  های زمین بزرگای .( ۴ ل (ش است ۶ از بیش بزرگای میزان با بزرگ لرزه  های زمین

مدلسازی نتایج م     باشند. ۶ و ۵ بین بزرگ دارای قوی لرزه  های زمین همچنین م     باشد. ۵ و ٣/۵ بین متوسط لرزه  های

مدل اساس بر لرزه  ها زمین بندی دسته ١ جدول در است. شده آورده ٣ شماره ل ش در لرزه  ها زمین مقدار‐تعداد فرکتال

به نظر مورد های بندی دسته در لرزه  ها زمین ۴ ل ش در است. شده آورده تعداد‐اندازه روش از استفاده با فرکتال سازی

بزرگا محدودۀ تفکی به ایران لرزه  های زمین :۴ ل ش



ایران٣۶ زلزله های رده بندی

مقدار‐تعداد فرکتال روش براساس زلزله      ها بزرگ دسته      بندی نقشه :۵ ل ش

نظر در با کشور مختلف مناطق در بندی دسته هر در خیزی لرزه تمرکز دادن نشان برای ها نقشه این اند. شده ترسیم تفکی

کشیده تصویر به نقشه ی در بندی دسته ۴ هر ۵ ل ش در اند. شده داده نمایش اشتوکلین ساختاری بندی تقسیم داشتن

است. شده

نتیجه گیری و بحث ١ .۴

۴ به تعداد‐اندازه روش از استفاده با فرکتال سازی مدل با کشور لرزه  های زمین که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

سنندج ارومیه‐دختر، زاگرس، شامل منطقه چهار در لرزه زمین گروه چهار این هستند. بندی تقسیم قابل مختلف دستۀ

مطابقت بندی طبقه این اند. شده پراکنده ران م و مرکزی ایران آذربایجان)؛ (البرز ایران باختری شمال صفحۀ سیرجان؛

استفاده با که م دهد نشان مطالعه این م دهد. نشان هستند منطبق نواح همین بر که کشور ساختاری پهنه های با خوبی

لرزه ای پذیری خطر شناخت به شایان کم امر، این که کرد تفکی هم از را ایران لرزه خیز مناطق م توان روش این از

های چشمه با ارتباط در لرزه ای پهنه بندی مطالعات در م تواند فرکتال مدل سازی حاضر، نتایج براساس بنابراین م نماید.

کشور مختلف مناطق در لرزه ای پهنه های شناخت مطالعات هزینه کاهش به توجه شایان کم و بوده موثر لرزه زمین بالقوه

بنماید.

درجه ٠/١ دقت با نهایی شده ریزمقیاس زیرزمین آب ذخیره تغییرات تصویر :۶ ل ش
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