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تحليل و رونديابي پارامترهاي مبنايي پيشلرزهها و
پسلرزههاي زمينلرزه آذرماه  1931زهان در استان
خراسانجنوبي
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چکیده
تحلیل زمان ،مكان و بزرگی پیشلرزهها و پسلرزهها از جمله مواردي است كه در
دهههاي اخیر مورد توجه متخصصان رشتههاي مرتبط از جمله زمینلرزهشناسان ،مهندسان
سازه ،مدیران بحران و دیگر علوم مرتبط قرار گرفته است .زیرا این تحلیلها در كنار
شناسایی شرایط لرزهزمینساختی منطقه و رفتار گسل مسبب زمینلرزه ،كمك زیادي به
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حسین صادقی؛
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدۀ علوم ،گروه زمینشناسی

روندیابی پیشلرزهها و پسلرزهها با هدف كاهش تلفات و حتی كاستن تنشهاي روانی
جامعه آسیب دیده و بازمانده در منطقه زلزلهزده و مدیریت كارآمد بحران در آن شرایط
مشابه بهدست آمده از دیگر زمینلرزهها و ارائۀ الگویی كاربردي در زمینۀ پیشبینی
پارامترهاي زمینلرزه اصلی و همچنین مكانیابی و تعیین بزرگی و زمان پسلرزهها با هدف
كاهش اثرات ناشی از آنها در مناطق زلزلهزده میپردازیم .بر این اساس ،در پژوهش حاضر،
نتایج بررسیهاي مربوط به تحلیل مبنایی پارامترهاي پیشلرزهها و پسلرزههاي زمینلرزه
آذرماه  9319زهان در استان خراسان جنوبی بررسی شد .اهمیت بررسی و پژوهشهاي
كاربردي در این بخش از ایران به دلیل این است كه این منطقه با اینكه در دهههاي گذشته
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میكند .در این مقاله به بررسی و ارزیابی دادههاي مربوط به یك زمینلرزه واقعی و تجربه
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شاهد زمینلرزههاي مخرب و بزرگی بوده است ،در بیش از دو دهۀ اخیر ،با یك نبود لرزهاي
مشخص مواجه شده است .چنین شرایطی ،بررسی متمركزتر در بارۀ تغییرات لرزهخیزي در
این محدوده ،بهدلیل قریبالوقوع بودن یك زمینلرزه بزرگ را ضرورت میبخشد .نتایج
به دست آمده از این پژوهش روي تحلیل روند تغییرات پیشلرزهها نشان داد كه با بررسی
تغییرات مكانی ،بزرگی و عمق پیشلرزهها میتوان تا حدود زیادي به روند یابی پارامترهاي
زمینلرزه اصلی رسید .ضمن اینكه فراوانی پسلرزهها و فواصل زمانی(سكون لرزهاي)
مشخص بین آنها میتواند بهعنوان نشانگرهایی براي شناسایی زمان پسلرزههاي بزرگتر
استفاده شود و تحلیلهاي انجام شده در این پژوهش نشان داد روشهایی از جمله مدلهاي
پسلرزههاي بزرگ میانجامد.
واژههای كلیدی :زمین لرزه زهان ،روندیابی پسلرزه ،پیشلرزه ،سكون لرزهاي ،گسل مسبب ،تنش اصلی
حداكثر ،مدیریت ریسك

مقدمه
پیشلرزهها به زمینلرزههایی اطالق میشوند كه قبل از رخداد زمینلرزه اصلی و بهدلیل
شروع تغییرات تنش در یك منطقه رخ میدهند .در مقابل پسلرزهها ،بهعنوان زمینلرزههایی
معرفی میشوند كه پس از رخداد زمینلرزه اصلی و با بزرگی كمتري نسبت به آن بهوقوع
میپیوندند و معموالً براي تعادل بخشی و تخلیه انرژي باقیمانده در منطقۀ رومركز زمین لرزه
اصلی رخ میدهند [ .]9در تعریف دیگري از پسلرزهها ،آنها را حاصل القاي تنش و آشفتگی
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ارائه شده در بارۀ سري زمانی در كنار تحلیل سكون لرزهاي به تدقیق زمان پیشبینی

ایجاد شده در اثر رخداد زمینلرزه اصلی در مجاورت گسیختی ناشی از آن میدانند [.]0
بررسی پیشلرزهها و پسلرزهها از چند منظر قابل اهمیت است؛ نخست شناسایی زون
گسیختگی با هدف تعیین شرایط گسل مسبب زمینلرزه در كنار بررسی احتمال پیشبینی
پژوهشهاي متعددي در زمینۀ الگوي رفتاري پیشلرزهها و مدلهاي حاكم بر رخداد آنها
بهوسیلۀ محققان در سراسر دنیا ارائه شده است .از جمله این پژوهشها بهعنوان نمونه
میتوان به این موارد اشاره كرد :پژوهشگران مختلفی از جمله زانزركیا 9و همكاران ()0223
و دادگ 0و همكاران ( )9111بهترتیب توالی پیشلرزههاي زمینلرزه هكتورماین 9و لندرز 0در
1. Zanzerkia
2. Dodge
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زمینلرزه اصلی و همچنین تحلیل دادههاي موجود براي پیشبینی پسلرزههاي بزرگ [.]3
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كالیفرنیا را بررسی كردند [ .]1[ ،]4همچنین كاتو 3و همكاران ،به بررسی پیشلرزههاي زمین
لرزه  0299ساحل شرقی ژاپن پرداختند كه نتیجه این تحقیق ارائه الگوي رفتاري پیشلرزهها
براي زمینلرزههاي منطقه مربوط با بزرگیهاي مشابه بود [ .]0پژوهش در بارۀ گسل سان
اندریاس [ ،]7بررسیهاي انجام شده در مورد پیشلرزههاي زمینلرزه  0292شیلی در زون
فرورانشی محدودۀ مورد نظر [ ،]8پژوهشهاي مشابه براي زمینلرزههاي بزرگ مناطق
مختلف جهان بهوسیلۀ پاپاداپولوس 4همكاران [ ،]1از جمله دیگر بررسیهاي انجام شده در
زمینۀ پیشلرزهها با هدف شناسایی محدودههاي زمانی و مكانی براي تحلیل این دادهها در
و شناسایی روند آنها ،نیز تحقیقات گستردهاي انجام شده است كه در ادامه به برخی از
مهمترین آنها اشاره میشود .اولین پژوهش تخصصی در مورد پسلرزهها ،بهوسیلۀ اُمُري

1

( ،)9814روي زمینلرزههاي سراسر دنیا انجام شد[ ،]92نتایج تحقیقات این محقق به ارائۀ
فرمولی در بارۀ كاهندگی تعداد پسلرزهها ،با دور شدن از زمان رخداد زمینلرزه اصلی منجر
شد كه با تصحیحاتی كه آتسو )9172( 0روي آن فرمول ،اعمال كرد ،همچنان از آن به شكلی
گسترده براي بررسی پسلرزههاي زمینلرزههاي بزرگ استفاده میشود .از اوایل قرن بیستم با
رخداد زمینلرزههاي سانفرانسیسكو در ایاالت متحده ( ،)9120كانتو در ژاپن ( )9103و
زمینلرزه كرنكانتی در اواسط همان قرن ( ،)9110پژوهشها در زمینۀ بررسی پسلرزههاي
زمینلرزههاي بزرگ ،به مرحلۀ نوینی وارد شد [ .]99در ادامه ،محققانی از جمله Mendoza
) )and Hartzell, 1988در زمینه الگوي پسلرزهها و گسلش زمینلرزه اصلی مقاله مهمی
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پیشبینی زمینلرزههاي بزرگی است كه بهدنبال آنها رخ دادهاند .در زمینۀ رخداد پسلرزهها

ارائه دادند ،بر اساس این مطالعه مشخص گردید كه بیشتر پسلرزهها در نزدیك كانون
زمینلرزه و یا در امتداد گسل مسبب آن رخ میدهند[ .]9پژوهشی دیگر در این زمینه بهوسیلۀ
آنها انجام شد[ .]90همچنین پژوهشی در زمینۀ ارتباط فضایی بین زمینلرزههاي اصلی و
1. Hector mine
2. Landers
3. Kato
4. Papadapoulous
5. Omori
6. Atsu
7. Tajima
8. Kanamori
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تاجیما 7و كاناموري ،)9181( 8دربارۀ توزیع جهانی پسلرزهها و ارائه الگویی مناسب براي
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پراكنش پسلرزههاي آنها بهوسیلۀ داس 9و هنري )0223( 0ارائه شد كه تمركز مشخصی بر
تغییرات مكانی و بزرگی پسلرزههاي بزرگ داشت[.]93
عالوه بر موارد یاد شده ،از جمله تحقیقات یك دهۀ اخیر در زمینۀ موضوع مورد بحث
میتوان به مقالۀ ژائو 3و همكاران ( )0299در بارۀ جانمایی پسلرزههاي مربوط به زمینلرزه
سال  0228سیچوان چین [ ]94و پژوهشی كه بهوسیلۀ نیشیمورا 4و همكاران ( )0299روي
پسلرزههاي زمینلرزه  0299توهوكو در ساحل شرقی ژاپن انجام شد ،اشاره كرد[.]91
همچنین بررسیهاي انجام شده بهوسیلۀ وان درالست 1و شاو )0291( 0روي پسلرزههاي
نسبت به زمین لرزۀ اصلی در مقایسه با دیگر پسلرزهها رخ میدهند و دلیل ارائه شده
بهوسیلۀ آنها دربارۀ این مورد ،رها شدن بخش زیادي از تنش در زمان رخداد زمینلرزه اصلی
در حوالی كانون زمین لرزه و انتقال تنش به مناطق مجاور و دورتر از كانون بود[ .]90در
پژوهشی دیگر كه تاپا 7و همكاران ( )0298روي پسلرزههاي زمین لرزۀ نپال در سال 0291
انجام دادند ،بررسی ضریب كاهشی روند پسلرزههاي آن زمین لرزه مورد بحث واقع شد و
نتایج تحلیل یاد شده نشان از انطباق مناسبی بین روند كاهشی پسلرزهها با قانون اُمُري
داشت[.]97
8

در پژوهش دیگري كه اومی و همكاران ( )0290انجام دادند ،مشخص شد كه بررسی
وضعیت تغییرات لرزهخیزي پس از رخداد زمینلرزه اصلی میتواند كمك زیادي به روندیابی
و شناسایی پسلرزههاي بزرگ در هر منطقه داشته باشد[ .]98با توجه به اینكه روش ارائه
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مربوط به زمین لرزههاي مهم كالیفرنیا نشان داد كه پسلرزههاي بزرگ در مكانهایی دورتر

شده بهوسیلۀ این محققان به تحلیل نقطهاي مناطق لرزهزمین ساختی پرداخته بود ،از اینرو،
براي افزایش دقت و كاهش عدم قطعیت در نتایج آن باید به دادههاي كاتالوگ لرزهاي دقیقی
زمینلرزه شناسی و مجهز شدن مناطق مختلف به لرزهنگارها هنوز مناطق زیادي از زمین،
1. Das
2. Henry
3. Zhao
4. Nishimora
5. Van Der Elst
6. Shaw
7. Thapa
8. Omi
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از زمینلرزههاي گذشته در هر منطقه دسترسی داشت كه با وجود پیشرفتهاي اخیر در بحث
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دادههاي كافی براي استفاده از این روش را ندارند .این مورد در مناطق قارهاي كه زمین-
لرزههاي بزرگ ،دوره بازگشت طوالنیتري را نسبت به زمینلرزههاي بین صفحهاي سپري
میكنند ،كاربرد كمتري دارد [ ]8و [.]91
در ایران نیز بررسیهاي گستردهاي در زمینۀ بررسی پسلرزههاي زمینلرزههاي مهم ارائه
شده كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .ساكت و همكاران ( )9384پژوهشی تحلیلی
بر مقایسۀ پسلرزههاي زمینلرزه بم ( )9380و زرند ( )9384در استان كرمان با توجه به نوع
گسل مسبب آنها ،ارائه كردند[ .]02نتایج این پژوهش نشان داد كه یكی از عوامل مهم و تأثیر
تأییدي بر پژوهشهاي قبلی در این زمینه در مناطق مختلف دنیا از جمله پژوهش انجام شده
بهوسیلۀ داس و هنري ( )0223و دیگر پژوهشهاي انجام شده است[.]93
تارتار و فرهبد ( )9380با بررسی روي پسلرزههاي زمینلرزه  9383كجور در شمال
ایران و همچنین حاجتی و آقاتاباي ( )9319در پژوهش دیگري بر توزیع مكانی-زمانی
پسلرزههاي زمینلرزه سیالخور در بارۀ شناسایی گسل مسبب زمینلرزه بر اساس
پسلرزههاي رخ داده در این زمینلرزهها اقدام كردند[ ]09و [.]00
اهمیت موضوع مورد بحث
اهمیت بررسی پیشلرزهها و پسلرزهها در دهههاي گذشته و بهویژه در كشورهاي توسعه
نیافته و در حال توسعه كه زیرساختهاي كافی از لحاظ سازهاي ،طراحی و بررسیهاي دقیق
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گذار در پراكندگی و بزرگی پسلرزهها نوع گسل مسبب زمینلرزه اصلی است و این نتایج،

ساختگاهی وجود نداشته ،بیشتر از گذشته نمایان شده است .در بارۀ پیشلرزهها در چنین
كشورهایی بهدلیل ناپایداري سازهها هشدار الزم براي تخلیه اضطراري یكی از رويكردهاي
نشان دادن اهمیت تحلیل رفتار پسلرزهها نیز میتوان به مثالهایی واقعی در این زمینه اشاره
نمود .بهعنوان نمونه ،رخداد قويترین پسلرزه با بزرگی  7/4بعد از زمینلرزه توهوكو (با
بزرگی  1در مقیاس بزرگی گشتاوري) در ساحل شرقی ژاپن در سال  ،0299منجر به
جابهجایی سطحی حدود نیممتر و ایجاد خسارات شدیدي در منطقه زلزله زده شد[ .]0مشابه
همین شرایط خسارت بار در رخداد پسلرزههاي بزرگ زمین لرزه  0291ایتالیا نیز گزارش
شد .همچنین رخداد پسلرزههاي مهم زمینلرزه مورموري در استان ایالم در سال  9313و
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مهمی است كه با هدف كاهش اثرات ناشی از زمینلرزه ،نیازي اساسی بهحساب میآید .براي
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وقوع پسلرزههاي متعدد ناشی از زمینلرزه كاكی در استان بوشهر در سال  9310نیز نمونههاي
دیگري از این مورد بود كه به تشدید خسارات ناشی از زمین لرزه اصلی منجر شد [ .]03با
توجه به موارد ذكر شده ،نتایج بررسی اثرات ناشی از پسلرزههاي بزرگ در مناطق مختلف
جهان در دهههاي اخیر ،نشان داد كه در مدیریت بحران زمینلرزه ،نه تنها باید بر آمادگی در
برابر زمینلرزه اصلی تأكید كرد ،بلكه باید براي مواجهه با پسلرزههاي بزرگ یك زمینلرزه
نیز برنامهریزي كرد.
در این مقاله ضمن بررسی لرزهزمینساخت و تاریخچۀ لرزهخیزي منطقۀ بررسی شده
پیشلرزهها و پسلرزههاي این زمینلرزه ،با هدف تعیین زمان ،مكان و بزرگی احتمالی
زمینلرزه اصلی و پسلرزههاي بزرگ پرداختیم .پارامترهاي مؤثر در رخداد پیشلرزهها و
پسلرزهها كه شامل توزیع مكانی ،نوع گسل ،شرایط لرزهزمینساختی منطقه و عمق لرزهزایی
هستند ،تأثیر مشخصی در بزرگی ،زمان و مكان رخداد زمینلرزه اصلی و پسلرزههاي بزرگ
داشته كه در این پژوهش بهصورتی مشخص بررسی شدهاند .هدف اصلی از ارائه این مقاله و
نوآوري آن در مقایسه با مقاالت ارائه شده ،استفاده كاربردي از پارامترهاي مبنایی پیشلرزهها
و پسلرزهها براي تحلیل رفتار آنها است كه در تحقیقات دیگر محققان ،بهویژه محققان
ایرانی ،این موضوع كمتر مورد بحث قرار گرفته است .ضمن اینكه در این مقاله سعی بر
تلفیق كاربردي پارامترهاي پیشلرزهها و پسلرزهها براي استفاده عملیاتی در بحث مدیریت
بحران قبل ،حین و پس از زمینلرزه شده است.
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زلزله زهان در استان خراسان جنوبی ،به پژوهش در بارۀ شناسایی پارامترهاي مؤثر در رخداد

مواد و روشها
بررسی زمینلرزه زهان بهدلیل رخداد آن در یكی از مهمترین پهنههاي لرزهزمینساختی
ایران اهمیت زیادي دارد .این زمین لرزه در  91آذر ماه  9319در ساعت  02:38بهوقت محلی
بهوقوع پیوست .بزرگی این زمینلرزه با توجه به گزارش مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران
 1/0در مقیاس بزرگی گشتاوري ( )Mw=1/0و  1/4در مقیاس بزرگی منطقهاي ()Ml= 1/4
اعالم شد و عمق كانونی ارائه شده براي آن ،در  1كیلومتري از سطح زمین به ثبت رسید
[ .]04این مؤسسه ،رومركز این زمینلرزه را در  11/14درجۀ طول شرقی و  33/12درجۀ
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عرض شمالی اعالم كرد .كانون سطحی این زمینلرزه در فاصلۀ  01كیلومتري زهان34 ،
كیلومتري آرینشهر و  40كیلومتري قاین در استان خراسان جنوبی به ثبت رسید .روستاي
زهان بهعنوان نزدیكترین روستا به كانون سطحی زمینلرزه اصلی ،از توابع شهرستان زیركوه
در استان خراسان جنوبی است .جمعیت این روستا در سال  9381برابر  727نفر و در
سرشماري سال  ،9311به میزان  9998نفر گزارش شده است كه این مورد تا حدود زیادي
میتواند با بازسازي منطقه زلزلهزده و ایجاد شرایط پایدارتر و مقاومتر براي ادامه حیات در
سكونتگاههاي بازسازي شده مرتبط باشد .قدمت تاریخی این روستا به دوران پیش از اسالم
محدوده اهمیت زیادي دارد .با توجه به عمق كانونی كم این زمینلرزه و اینكه كانون سطحی
آن در نزدیكی مناطق روستایی با سازههاي نامقاوم واقع شده بود ،خسارات شدیدي به مناطق
روستایی نزدیك به رومركز زمینلرزه وارد آمد .این زمینلرزه  8تن كشته و  03مجروح
برجاي گذاشت [ .]01زمینلرزه بررسی شده ،از حوالی زهان تا روستاي شیرگ از توابع
شهرستان بیرجند و همچنین از طرف نوار مرزي خاور استان خراسانجنوبی تا روستاهاي
شاهرخت و حاجیآباد بهشدت احساس شد .ریزش كوه افین و مسدود شدن جاده بمرود
پس از زمینلرزه از پیامدهاي ثانویه ناشی از آن بهشمار میآید .با توجه به قرارگیري شهرها و
روستاهاي مختلف در پیرامون رومركز این زمینلرزه ،درحدود  322222نفر در مناطق اطراف
كانون ،این زمینلرزه را با شدتهاي متفاوتی احساس كردند.
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بازمیگردد و از اینرو ،حفظ آثار باستانی بهجاي مانده در دورههاي مختلف تاریخی در این

لرزه زمین ساخت منطقۀ بررسی شده
علیرغم لرزهخیزي زیاد منطقۀ شرق ایران ،هیچ زمینلرزهاي با بزرگی  1/0و بیشتر در
نشان از فعالیت مجدد محدودۀ مورد نظر و مناطق اطراف آن (با توجه به دورۀ بازگشت كم و
بزرگی باالي زمینلرزههاي گذشته در این منطقه) باشد .الزم به ذكر است منطقه زهان
باردیگر در  32خردادماه  9318شاهد رخداد زمین لرزهاي با بزرگی  4/0در مقیاس بزرگی
منطقهاي بود كه این زمینلرزه نشان از ادامه فعالیت لرزهخیزي منطقه پس از  7سال از رخداد
زمین لرزه  1/0زهان بود.
براساس اعالم مركز لرزهنگاري مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران ،تعداد  98ایستگاه
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شعاع  12كیلومتري رومركز آن در  03سال گذشته رخ نداده و وقوع این زمینلرزه میتواند
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لرزهنگاري ،زمینلرزه زهان را ثبت كردند[ .]04در شكل  ،9نقشه پراكندگی زمینلرزههاي
دستگاهی بزرگتر از  1رخ داده در گستره  922كیلومتري رو مركز زمینلرزه بههمراه
موقعیت رومركز زمین لرزه  91آذر  9319زهان (خراسانجنوبی) به تصویر كشیده شده است.
از نزدیكترین گسلهاي فعال و لرزه زا نسبت به رومركز زمین لرزه ،میتوان به گسل دوشاخ
اشاره كرد.
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شکل .6نقشۀ گسلها و رومركز زمین لرزه های با بزرگی  6و بیشتر در سده اخیر در منطقۀ
بررسی شده به شعاع تقریبی 666كیلومتری از مركز زمین لرزه (منابع دادههای استفاده شده:
پایگاه ملی دادههای علوم زمین ]65[ )6364

چنانكه در شكل  9مشخص شده است ،گسل دوشاخ در قسمت انتهایی(جنوبی) هم
روند و بهموازات گسل آبیز قابل مشاهده است و شاخه شمالی آن با روند شمالغربی از
 9نمیتوان زمینلرزههاي زیادي را به گسل دوشاخ مرتبط دانست و از اینرو ،اطالعات
كاملی در خصوص رفتار این گسل در دسترس نیست .در عوض طبق شكل و جدول 9
تعداد زیادي از زمینلرزههاي بزرگ  12سال اخیر را میتوان به گسل آبیز كه در مجاورت
گسل دوشاخ قرار گرفته نسبت داد .گسل آبیز داراي روند شمال باختري -جنوب خاوري
است كه در بخش كوتاهی از آن روند شمالی -جنوبی است .این ساختار جنبا از شمال به
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گسل آبیز جدا میشود .با توجه بهنحوۀ پراكندگی زمینلرزههاي با بزرگی  1و بیشتر در شكل
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گسل دشت بیاض و از جنوب به گسلهاي گزیك و آواز میپیوندد.
گسل آبیز با سازوكار راستالغز راستبر ،در خاور رشته كوههاي سیستان واقع شده است.
بیشینۀجابهجایی راستالغز  032سانتیمتر و بیشینۀ جابهجایی عمودي  12سانتیمتر در راستاي
این گسل گزارش شده است .زمینلرزه  32ژوئن  9130آبیز و زمینلرزههاي  94نوامبر 9171
و  92می  9117زیركوه بهسبب جنبش این گسل رخ دادهاند [ .]07الزم به ذكر است كه
زمینلرزه  92می  9117میالدي با بزرگاي ،Mw=7/0بزرگترین زمینلرزه رخداده در
راستاي این گسل بهشمار میآید .در زمینلرزه یاد شده كه روي این گسل رخ داد901 ،
لرزه در سدههاي اخیر در ایران بهشمار میرود.
تمامی این آمارها نشان از ریسك باالي این محدوده در برابر رخداد زمینلرزههاي بزرگ
دارد .گذشته لرزهخیز این منطقه در استان خراسان جنوبی ،نشان از ثبت رویدادهاي لرزهاي
تاریخی و دستگاهی مهمی با بزرگاي متوسط تا زیاد در این پهنه از خاور ایران زمین است.
در جدول  9پارامترهاي لرزهخیزي زمینلرزههاي دستگاهی مربوط به سالهاي  9347تا
 9370این منطقه ارائه شده است .با فرض تعیین دورۀ بازگشت زمینلرزههایی با بزرگی  0و
بیشتر براي  12سال اخیر طبق جدول ،9بازه زمانی كمتر از  92سال براي رخداد زمینلرزهها
با بزرگی یاد شده براي این منطقه متصور است .با این حال با گذشت بیش از  02سال از
رخداد آخرین زمین لرزه با بزرگی  7/9در مقیاس بزرگی گشتاوري ،این منطقه شاهد وقوع
زمینلرزهاي با بزرگی  0و بیشتر نبوده است .این مورد در كنار وضعیت كلی منطقه از لحاظ
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كیلومتر گسیختگی سطحی ایجاد شد كه بزرگترین گسیختگی سطحی حاصل از یك زمین-

وجود گسلهاي فعال ،همچنین قرارگیري آن در پهنه با ریسك بسیار زیاد ،بر اساس نقشۀ
پهنهبندي خطر زمینلرزه در ایران (مركز تحقیقات راه ،مسكن و شهرسازي )9314 ،و دیگر
شده در این منطقه است [.]08

ساز و كار كانونی زمین لرزه زهان
زمین لرزه زهان با سازوكار كانونی راستالغز خالص روي گسلی فعال ،با روند تقریباً
شمالغربی -جنوب شرقی و با شیب  78درجه رخ داد .براي ارائه ساز و كار كانونی این
زمینلرزه از اطالعات  90ایستگاه لرزهنگاري نصب شده بهوسیلۀ مركز لرزهنگاري مؤسسۀ
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جدول  .6زمینلرزههای مهم دستگاهی رخداده در خاور ایران (دشت بیاض) از 6365-6346
[]66
غرب دشت بیاض

34/21

18/11

7/9

9347/20/21

فردوس

34/27

18/09

0/0

9347/20/92

فردوس

34/23

18/39

1/4

9347/20/93

دشت بیاض

33/17

11/13

1/0

9347/20/02

قاین

33/83

11/98

0/2

9311/28/90

قاین

33/19

11/47

0/4

9317/92/00

آبیز

33/10

11/73

0/1

9318/28/03

شرق دشت بیاض

34/20

11/70

7/9

9318/21/20

آبیز

34/28

11/80

1/1

9318/21/90

آبیز

33/89

11/89

7/9

9370/20/02

بزن آباد

33/19

11/44

1/7

9370/24/24

ژئوفیزیك دانشگاه تهران و پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله استفاده شده
است .امتداد محور اصلی تنش در این زمین لرزه ،زاویهاي  40درجه نسبت به شمال داشته و
بر این اساس ،جهتگیري تنش اصلی در این زمین لرزه ،عمود بر امتداد گسل اصلی نشان
داده شده است (شكل  .)0بهعبارت دیگر چنانكه در شكل  0قابل مشاهده است ،جهت
محور تنش اصلی در امتدادي شمالشرقی -جنوبغربی قرار گرفته است [.]04

با توجه به فعالیت گسلهاي منطقه ،راستاي گسل فعال شده و انطباق و همخوانی شیب و
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شکل  .6سازوكار زمین لرزه زهان بههمراه اطالعاتی در مورد جهت تنشها در زمینلرزه زهان
بههمراه جهت ارائه شده برای محور اصلی تنش با زاویۀ  45درجه براساس تحلیل مؤسسه
ژئوفیزیك دانشگاه تهران []64
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امتداد آن با سازوكار كانونی زمینلرزه اصلی و همچنین در نظر گرفتن موقعیت كانون
زمینلرزه اصلی با گسلهاي فعال موجود در منطقه ،حركت گسل مسبب این زمینلرزه را
میتوان به گسل دوشاخ نسبت داد كه بخش انتهایی آن به موازات بخش باالیی گسل آبیز
قرار گرفته است و بهعنوان بخش گسلی تحریك شده جدیدي در اثر فعالیت متعدد گسل
آبیز در دهههاي گذشته بهحساب میآید.

تاریخچه زمانی شتابنگاشت زمینلرزۀ زهان
اطالعات برداشت شده از نزدیكترین شتابنگاشت ،در منطقۀ افین با فاصلۀ 02
دوام موج در این زمینلرزه از زمان شروع تا پایان ،حدود  92ثانیه و حداكثر شتاب ایجاد
شده در این زمین لرزه حداكثر  2/91سانتیمتر بر مجذور ثانیه بوده است .ضمن اینكه
نگاشت ارائه شده در این شكل حاكی از آن است كه این زمینلرزه تنها یك پیك شتابی
مشخص و آن هم در یك زمان محدود را شامل شده ،اما با این حال بهدلیل عدم استحكام
سازههاي روستایی و نزدیكی سازههاي خشت و گلی تقویت نشده به كانون سطحی زمین
لرزه اصلی ،آمار خرابیها در محدوده رومركز زمین لرزه ،قابل توجه بوده است.
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كیلومتري شمال شرق كانون سطحی زمین لرزه اصلی(شكل  ،)3نشان از این نكته دارد كه

شکل  .3تاریخچۀ زمانی نزدیكترین شتابنگاشت به كانون زمین لرزه اصلی []36

پیشلرزههای زمینلرزه زهان
پیشنشانگر براي بررسی احتمال رخداد زمینلرزه اصلی استفاده شود .چنانكه در پیشینۀ
پژوهش مطرح شد ،بررسیهاي انجامشده در مناطق مختلف جهان از جمله كاتو 9و همكاران
( ،)0290جونز ،)9184( 0و میناداكیس و پاپادوپولوس ( ،)0290بهترتیب در ساحل شرقی ژاپن،
گسل سان اندریاس و زون فرورانشی شیلی و دیگر پژوهشها در این زمینه حاكی از وجود
1. Kato
2. Jones

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.1.5

تغییرات لرزهخیزي ماهانه قبل از رخداد زمینلرزه اصلی ،میتواند بهعنوان یك

545

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  4زمستان 9311

الگوهاي مشخصی قبل از رخداد زمینلرزه اصلی در مناطق زلزله زده است [ .]8[ ،]7[ ،]0این
الگوها به تغییرات بزرگی ،مكان و زمان رخداد پیشلرزهها برمیگردد .بهعنوان نمونه براي
بیشتر زمینلرزهها الگوي تغییرات مكانی پیشلرزهها بهصورتی است كه محدودۀ بزرگتري
را تحت تأثیر تغییرات قبل از زمینلرزه اصلی و پهنه درگیر با آن نشان میدهد[ .]39در
زمینلرزۀ زهان در استان خراسان جنوبی كه مورد بحث این پژوهش قرار گرفته است ،طبق
شكل  ،4الگوي ترتیب رخداد ،پراكندگی و موقعیت قرارگیري پیشلرزهها بهصورتی است كه
بخش بزرگی از پهنه تحت تأثیر زمینلرزه اصلی را در برگرفته و با نزدیك شدن به زمان
قرار گرفته است .چنین شرایطی بهدلیل نیاز به سست شدگی پوسته در پهنهاي بزرگتر از
لحاظ تنش اعمال شده و ایجاد فضاي الزم براي حركت گسل در پهنه دربرگیرندۀ گسیختگی
ناشی از گسلش اصلی بهوجود میآید ،از اینرو ،در ابتدا پراكنش پیشلرزهها در پهنه
بزرگتري رخ میدهد و با نزدیك شدن به زمان زمینلرزه اصلی این پهنه متمركزتر و در
محدودۀ گسیختگی گسلش اصلی قرار میگیرد [.]3
چنانكه ذكر شد ،بررسی دورۀ زمانی رخداد پیشلرزهها نیز از جمله مواردي است كه در
پیشبینی زمان رخداد زمین لرزه اصلی ،نقش مهمی را ایفا میكند [ .]7بر این اساس ایده
بررسی و تحلیل تغییرات لرزهخیزي در دو دورۀ زمانی چندماهه و هفتگی قبل از رخداد
زمینلرزه اصلی در این بخش از پژوهش استفاده شده است .تحلیل حاصل براي شناسایی
الگوي تغییرات ماهانه و هفتگی پیشلرزهها قبل از رخداد زمینلرزه اصلی حاكی از افزایش
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رخداد زمینلرزه اصلی تمركز پیشلرزهها در فاصلۀ نسبتا كمتري از رومركز زمینلرزه اصلی

نسبی فراوانی آنها تا چند ماه قبل از رخداد زمینلرزه اصلی بهدلیل افزایش تنش در منطقه
براي محیا شدن شرایط ،جهت رخداد زمینلرزه اصلی است .همچنین ،بهدنبال آن ،كاهش
ذخیره تنش براي رخداد آن بوده است ،از جمله مواردي است كه در محدودۀ منطقه زلزلهزده
زهان برداشت شد .جدول  0تغییرات فراوانی زمینلرزهها در ماههاي منتهی به رخداد
زمینلرزه زهان را نشان میدهد كه با موارد یاد شده در باال منطبق است.
در بحث تغییرات لرزهخیزي هفتگی نیز چنین شرایطی قبل از رخداد زمینلرزه زهان هم
از لحاظ تعداد رخداد پیشلرزهها و هم از لحاظ بزرگی پیشلرزهها قابل مشاهده است .در
جدول  3تغییرات فراوانی و بزرگی پیشلرزهها نشان داده شده است.
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تدریجی فراوانی زمینلرزهها در  9تا  3ماه مانده به رخداد زمینلرزه اصلی كه بهدلیل تجمع و
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جدول .3تغییرات فراوانی و بزرگی پیشلرزهها از  5هفته مانده به رخداد زمینلرزه اصلی زهان،
میزان رنگ مشخص شده متناسب با فراوانی پیشلرزهها در نظر گرفته شده است
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شکل  .4توزیع پیشلرزههای زمینلرزه زهان در شعاع  666كیلومتری از كانون زمین لرزه اصلی،
به تفکیك هفتههای مانده به رخداد آن
جدول  .6تغییرات فراوانی زمینلرزهها به تفکیك بزرگی از  5ماه مانده به رخداد زمینلرزه اصلی
زهان

546

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  4زمستان 9311

تحلیل انجام شده در بارۀ بررسی الگوي پیشلرزهها در زمینلرزه زهان نیز حاكی از
افزایش و كاهش هماهنگ تغییرات فراوانی كلی پیشلرزهها و تعداد پیشلرزهها با بزرگی
بیشتر بهترتیب در ستون دوم و سوم جدول  3است كه با رنگ تیرهتر نشان داده شدهاند.
نتایج این تحلیل براي ارائه الگوهاي فراوانی و بزرگی پیشلرزهها ،قابل توجه بوده است و
اهمیت خاصی دارد .همۀ موارد یاد شده در این بخش حاكی از این نكته است كه وضعیت و
موقعیت مكانی پیشلرزهها و همچنین تغییرات فراوانی زمینلرزهها در ماههاي منتهی به
رخداد زمینلرزه اصلی در هفتههاي قبل از وقوع آن از الگویی مشخص و هدفمندي تبعیت
میتوان از این تغییرات بهعنوان نشانگرهایی قبل از رخداد زمینلرزه اصلی بهره گرفت.

پس لرزههای زمین لرزه زهان
در این بخش به بررسی و تحلیل انجام شده روي دادههاي مربوط به این زمینلرزه
پرداخته شده است .بررسی اولیه پسلرزههاي زمینلرزه زهان نشان از آن دارد كه بزرگترین
پسلرزه قابل توجه براي این زمین لرزه با بزرگی  3/1به ثبت رسیده است .اختالف
بزرگترین پسلرزه با زمینلرزه اصلی از جمله مواردي است كه بهعنوان عاملی اثرگذار در
تشدید خرابیها مورد توجه قرار میگیرد .زیرا رخداد پسلرزههاي بزرگ ،ساختمانهاي
تضعیف شده در اثر رخداد زمین لرزه اصلی را با مشكل اساسی و احتمال زیادي از تخریب
مواجه میكند .بهعنوان نمونه پسلرزههاي بزرگ ناشی از زمینلرزههاي متعدد سالهاي
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میكند .بر این اساس ،با اثبات موارد مشابه در پهنههاي مختلف ایران و دیگر مناطق جهان

گذشته ایران از جمله زمینلرزههاي مورموري در استان ایالم (مردادماه  ،)9313كاكی در
استان بوشهر (اردیبهشت ماه  ،)9310گوهران در استان هرمزگان (اردیبهشت ماه ،)9310
ناشی از سازههاي تضعیف شده در اثر پسلرزههاي بزرگ و حتی جان باختن یا زخمی شدن
تعدادي از افراد ساكن در مناطق تحت تاثیر پسلرزهها منجر شده ،نشان از اهمیت زیاد تحلیل
دقیق پسلرزهها و احتمال زیاد تأثیرگذاري چنین شرایطی در تمامی پهنههاي لرزهخیز در
ایران بهویژه منطقه زلزلهزده بحث شده دارد [ ]03و [ .]30در بررسیهایی كه در این زمینه
بهوسیلۀ برخی محققان انجام شد [ ]93و [ ،]33مشخص شد كه پسلرزههاي بزرگ در
زمینلرزهها با گسل مسبب معكوس اهمیت و بزرگی نسبی بیشتري در مقایسه با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.1.5

سفید سنگ در استان خراسان رضوي (فروردین  )9310و غیره ،كه به تشدید خرابیهاي
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زمینلرزهها با گسل مسبب امتداد لغز و نرمال دارند .دادههاي ارائه شده در این خصوص
براي زمینلرزههایی با گسلهاي متنوع ( از لحاظ نوع گسل مسبب) مانند :زمینلرزه بم در
استان كرمان ( )9380با گسل مسبب امتدادلغز ،زمینلرزه سراوان در استان سیستان و
بلوچستان( )9310با گسل مسبب نرمال ،زمینلرزه مورموري در استان ایالم( )9313با گسل
مسبب معكوس و بسیاري از زمینلرزههاي رخ داده در كشورهاي دیگر از جمله زمینلرزه
كوبه در ژاپن ( ،)9111زمین لرزه سیچوان در كشور چین ( )0228و غیره ،نشان از صحت
این ادعا دارد [.]03
در این زمینه و بررسیهاي متمركز میتوان به نتایج مهمی دست یافت .بهعنوان مثال در
خصوص تنش آزاد شده در محل گسل ،پس از رخداد زمینلرزه اصلی ،در این زمینه میتوان
با تلفیق اطالعات علمی موجود و تحلیل درست آنها به مكانیابی دقیقتري در زمینۀ شناسایی
مناطق با خطر زیاد براي رخداد پسلرزههاي بزرگ رسید .در این مبحث نیز پژوهشهاي
گستردهاي انجام شده است كه در ادامه به آن پرداخته شده است.
تنش آزاد شده روي سطح گسل هنگام وقوع زمینلرزه با عنوان"تئوري انتقال تنش" در
نواحی اطراف كانون سطحی زمینلرزه شناخته میشود [ ]34و [ .]31بر اساس این تئوري،
تنش یاد شده در نتیجۀ وقوع زمینلرزه ،موجب افزایش یا كاهش تنش برشی و نرمال در
گسلهاي نواحی اطراف محدودۀ گسیختگی میشود .بر این اساس همچنین برخی محققان از
جمله دوریس 9و همكاران ( )0298به بررسی مدلهاي مختلف در شناسایی توزیع مكانی
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بر این اساس و با توجه به اهمیت رخداد پسلرزههاي بزرگ ،با ارائه تحلیلهاي كاربردي

پسلرزهها اقدام كردند [.]30
محاسبۀ این تغییرات تنش ،براي تعیین توزیع مكانی پسلرزهها و دیگر زمینلرزههاي
مهمترین این مدلها میتوان به مدل تغییرات تنش كلمب اشاره كرد [ .]37این مدل با استفاده
از رابطۀ ( )9بیان میشود:
)∆σf(∆CFS)=∆T+μ(∆σn+AP
() 9
كه در این فرمول  ،∆σfتغییر تنش گسیختگی ایجاد شده بهوسیلۀ گسل مرجع روي گسل
1. Devries
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بزرگ در منطقه استفاده میشود و مدلهاي مختلفی براي این محاسبات ارائه شده كه از
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گیرنده ،∆T ،تغییر تنش برشی در جهت لغزش ،∆P ،تغییر فشار منفذي در زون گسلی،μ ،
ضریب اصطكاك داخلی و  ،∆σnتغییرات تنش قائم را نشان میدهند .بررسیهاي انجام شده
در این پژوهش حاكی از الگوي سادهتري است كه میتوان بر اساس آن ،توزیع احتمالی
پسلرزهها را از لحاظ مكانی مشخص كرد .نتایج پژوهش حاضر و بررسی زمینلرزههاي
دیگر در مناطق مختلف ایران و جهان نشان میدهد كه معموالً جهتگیري پسلرزهها در
امتداد محور اعمال تنش اصلی حداكثر ایجاد شده در زمین لرزه ( )σ1است كه این امتداد در
دقایق اولیه پس از زمین لرزه و با مشخص شدن سازوكار كانونی آن قابل تعیین است و كمك
استفاده عملیاتی دربارۀ بهرهگیري از اطالعات اولیه در هر منطقه براي مدیریت اثرات ثانویه
هر زمینلرزه بهویژه پسلرزههاي به حساب میآید كه یكی از اهداف مهم این مقاله بررسی و
صحت سنجی این موضوع است.
در زمینلرزه زهان ،با توجه به انطباق محور تنش اصلی (شكل )0و توزیع مكانی
پسلرزهها (شكل  )1میتوان صحت نتایج ارائه شده در این باره را براي این زمینلرزه تأیید
كرد .دادههاي استفاده شده در شكل  1برگرفته از كاتالوگ زمینلرزههاي ایران است كه
بهوسیلۀ مؤسسۀ ژئوفیزیك دانشگاه تهران ارائه شده است.
بر این اساس ،اگر پراكندگی پسلرزههاي اصلی زمینلرزه زهان (شكل )1با جهت محور
تنش اصلی(شكل )0مقایسه شود ،همخوانی مشخصی بین پراكندگی آنها و جهت تنش اصلی
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زیادي به مكانیابی رخداد پسلرزههاي بزرگ احتمالی میكند كه یكی از رویكردهاي مهم در

حداكثر (هر دو با جهتگیري شمالی شرقی -جنوب غربی) نشان میدهد .چنانكه ذكر شد و
بر اساس نتیجۀ پژوهش یاد شده ،علت این انطباق را میتوان همخوانی معمول بین حداكثر
از آنجاكه این انطباق كمك زیادي به پیشبینی مكانی پسلرزههاي بزرگ ،كاهش ریسك و
اثرات ناشی از پیامدهاي آنها در مناطق تحت تأثیر بحران میكند ،روشی كاربردي و اثربخش
براي شناخت بهتر وضعیت منطقه زلزله زده بهشمار میآید .بهطوريكه میتوان با مدیریت
صحیح و تعیین فاصله از محور تنش اصلی در منطقه زلزله زده ،محل مناسبی براي اسكان
اضطراري بازماندگان در آن مناطق در نظر گرفت تا كمتر ،تحت تأثیر پیامدهاي ناشی از
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جابهجاییهاي ایجاد شده در اثر رخداد زمینلرزه با محور تنش اصلی حداكثر) (σ1دانست.
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مخاطرات ثانویه زمینلرزه از جمله ریسك رخداد پسلرزههاي بزرگ قرار گیرند.

از تحلیل پسلرزههاي این زمینلرزه نتایج مهم دیگري نیز احصاء میشود .از جمله اینكه
فاصله مشخصی بین محل رومركز زمینلرزه اصلی و پسلرزهها وجود دارد ،این مورد در
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شکل  .6پراكندگی رومركز زمینلرزه اصلی و پس لرزهها در زمینلرزه  66آذر  6366زهان

بسیاري از زمینلرزهها با گسل مسبب امتداد لغز رخ میدهد .به عقیدۀ برخی از محققان
(واندرالس 9و شاو 0291 ،0و داس 3و شولدز ]90[ )9189 ،4و [ ،]38این فرایند حاصل
افزایش تنش برشی بهسمت خارج از گسیختگی است .البته بررسی انجام شده در زمینۀ
متصور شد و آن ،نوع حركت ،در گسل امتداد لغز بر خالف گسلهاي شیب لغز است كه
روندي دورشونده از مركز مهلرزهاي دارد و پس از رخداد زمین لرزه اصلی ،تنش باقیمانده را
1. Van Der Elst
2. Shaw
3. Das
4. Scholds
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مربوطه در این پژوهش حاكی از این نكته است كه میتوان دلیل دیگري نیز براي این مورد
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در طول و به قسمتهاي انتهایی گسل منتقل میكند.
9

بر اساس نتایج بهدست آمده از پژوهشهاي برخی محققان (تاپا و همكاران0298 ،؛
مندل 0و رستوگی0221 ،3؛ شرباكوف 4و همكاران ،)0221 ،در این تحقیق از نمودار گوتنبرگ
– ریشتر براي تحلیل پسلرزهها استفاده شده است[ ]31[ ،]97و [ .]42این تحلیل با هدف
پیشبینی ادامه روند پسلرزهها در منطقه رومركز زمین لرزه و احتمال فعال شدن گسلهاي
مناطق اطراف انجام میشود .بر این اساس در شكل  ،0نتیجۀ تحلیل نمودار گوتنبرگ -ریشتر
مربوط به پسلرزهها كه حاكی از كاهش روند رخداد آنها و همچنین كاهش ریسك ناشی از
نمودار گوتنبرگ ریشتر در شكل  ،0نشان از تخلیۀ حداكثر انرژي بهوسیلۀ رخداد زمینلرزه
اصلی و سطح پایین تنش باقیمانده براي رخداد پسلرزهها است.
با نگاهی به شكل  1و انطباق جهت تنش اصلی حداكثر (در شكل  )0میتوان چنین
تحلیل كرد كه چون هیچ گسل فعالی در راستاي آزاد شدن تنش اصلی حداكثر در این زمین
لرزه وجود نداشته ،تنش یاد شده نتوانسته روي گسلهاي منطقه اثر القاكننده مشخصی داشته
باشد.

1. Thapa
2. Mandal
3. Rastogi
4. Shcherbakov

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.1.5

شکل .5نمودار گوتنبرگ -ریشتر پسلرزه های زمین لرزه  6366زهان
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در شكل  ،7روند نسبی كاهش شیب فراوانی تجمعی پسلرزهها نشان داده شده است.
این مورد بر طبق قانون اُمُري -آتسو ،)9172( 9براي همۀ زمینلرزههاي بزرگ و پسلرزههاي
آنها قابل تأیید است[ .]49بهطور معمول و براي زمینلرزههاي مختلف ،كاهش شیب نمودار
تا نزدیك به صفر درجه ،نشاندهندۀ آرام شدن منطقه از نظر رخداد پسلرزهها و بازگشت
منطقه به آرامش از لحاظ لرزه زمینساختی است .چنین شرایطی را میتوان تا حدود زیادي
در بخش انتهایی نمودار تجمعی پسلرزهها براي زمینلرزه زهان در شكل  7نیز مشاهده كرد.
فرمول بهدست آمده در قانون اُمُري كه بهوسیلۀ آتسو تصحیح شد بدینشرح قابل ارائه است
در این رابطه ) N(tنرخ كاهندگی پسلرزهها در یك توالی ،K ،پارامتر متناسب با تعداد
پسلرزهها در توالی مربوطه ،t ،زمان سپري شده از زمینلرزه اصلی ،c ،مشخصه زمانی توالی
پسلرزهها و  ،pنرخ كاهندگی آنها را نشان میدهد .در شكل  7ضرایب مهم این فرمول
براي زمینلرزه زهان در نمودار ارائه شده است.

همچنین تأ كید بر این نكته الزم است كه قسمت زیادي از انرژي ،در روز ابتدایی بعد از
رخداد زمینلرزه اصلی تخلیه شده است و این ادعا بر اساس اختالف سطح تعداد پسلرزهها
1. Utsu

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.1.5

شکل .6نمودار تجمعی اُمُری برای پس لرزه های زمین لرزه زهان
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در مقایسه روز اول و روزهاي بعدي پس از رخداد زمینلرزه كامالً مشخص است .بهطور
معمول در مناطقی با گسل مسبب امتداد لغز كه پیچیدگی زمینساختی مشخصی وجود
نداشته باشد ،این افت در فراوانی و بزرگی پسلرزهها در روزهاي اول پس از رخداد
زمینلرزه اصلی گزارش شده است .این مورد بهویژه براي زمینلرزههاي اصلی با بزرگی
كمتر از  0در گسلهاي مسبب امتدادلغز عمومیت نسبی بیشتري دارد [.]02
در شكل  ،8ارتباط تغییرات بزرگی به عمق پسلرزهها ،میزان ریسك ناشی از رخداد آنها
را نشان میدهد .بهعنوان مثال پسلرزههاي با بزرگی بیشتر و عمق كمتر میتوانند ریسك
نشان از هماهنگی و رابطۀ مستقیم تغییرات بزرگی و عمق دارد كه با توجه به این همخوانی،
پسلرزههاي رخداده در این محدوده با خطر كمتري منطقه زلزلهزده را تحت تأثیر قرار
میدهند .براي مقایسۀ دقیقتر و ملموستر دو پارامتر عمق كانونی و بزرگی پسلرزهها ،مقدار
هر دسته ،به بزرگترین عدد موجود در دادههاي هر پارامتر تقسیم شده تا مقایسۀ مربوط در
شرایط یكسان و اصطالحاً با دادههاي نرمال شده انجام شود .نرمالسازي دادهها بهطور
معمول در مواقعی استفاده میشود كه هدف از بررسی آماري ،مقایسۀ دو پارامتر در شرایط
یكنواخت باشد .با نرمالسازي دادهها ،خروجی مربوط به هر پارامتر بهصورت بیبعد در
آمده و در یك بازۀ مشخصی (بهطور مثال و در این مقاله  2تا  )9مقایسه میشوند .با توجه
به شكل  ،8پسلرزههاي با بزرگی زیاد و عمق كانونی كم كه بتوانند اثر مشخصی روي مناطق
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ناشی از اثرات ثانویه مربوط به زمینلرزه را تشدید كنند .قسمت تفكیك شده میانی شكل 8

زلزلهزده بگذارند ،مشاهده نمیشود.
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شکل  .6تغییرات بزرگی و عمق پس لرزهها بهصورت نرمالیزه شده برای بررسی میزان خطر
ناشی از رخداد پسلرزهها
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همچنین چنانكه در بخشهاي قبل ذكر شد یكی از اثرات مهم پسلرزهها كه باعث
تشدید خرابیهاي ناشی از زمینلرزه و اثرات ثانویه آن شده ،رخداد پسلرزههاي بزرگ
است .بر این اساس پیشبینی زمان رخداد پسلرزههاي بزرگ اهمیت بسیاري پیدا میكند.
یكی از نظریههاي مهمی كه كمك زیادي به پیشبینی پسلرزههاي بزرگ كرده است ،استفاده
از نظریۀ سكون لرزهاي است .این نظریه مبتنی بر افزایش زمان براي رخداد پسلرزههاي
بزرگ نسبت به پسلرزههاي كوچك است.
بر اساس نظریه مذكور ،چنانكه براي رخداد زمینلرزههاي بزرگ در یك منطقه نیاز به
پسلرزههاي بزرگ نیز نسبت به پسلرزههاي كوچك همین شرایط برقرار است ،از اینرو،
میتوان از این مورد براي پیشبینی زمان رخداد پسلرزههاي بزرگ استفاده كرد [،]43[ ،]40
[ .]44چنین شرایطی براي بزرگترین پسلرزه زمینلرزه زهان ( (M=3/1براساس جدول 0
نشان داده شده است .این مورد تأییدي دیگر بر نظریه ارائه شده در این باره ،براي پیشبینی
زمان رخداد پسلرزههاي بزرگ است .چنانكه در ردیف  4جدول نشان داده شده ،انطباق
مشخصی بین فاصلۀ زمانی(سكون لرزهاي) بین پسلرزههاي بزرگتر)  (M≥ 3و اندازۀ
بزرگی آنها وجود دارد كه میتواند در پیشبینی زمان رخداد پسلرزههاي بزرگ یك زمین
لرزه ،به شكلی بسیار كاربردي استفاده شود.

جدول  .4انطباق فاصلۀ زمانی و بزرگی بین پسلرزههای با  M≥ 3در زمینلرزه زهان بهویژه در
بارۀ بزرگترین پسلرزه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.1.5

براي تعیین میزان انطباق تغییرات دادههاي بزرگی مربوط به پسلرزههاي متوسط و بزرگ
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و فاصلۀ زمانی(سكون لرزهاي) بین رخداد هریك از آنها ،از روش آماري همبستگی پیرسون

9

استفاده شده است .دلیل استفاده از این روش آماري ،دقت زیاد آن در تعیین میزان همبستگی
دادههاي دو پارامتر و شناسایی میزان قطعیت استفاده از این روش براي پیشبینی پسلرزههاي
بزرگ در زمینلرزههاي رخ داده در مناطق و شرایطی مشابه با این زمینلرزه و تعمیم كلیت
روش ارزیابی شده براي مناطق دیگر با شرایط لرزه زمینساختی متفاوت است .ضمن اینكه
در این روش تمامی تغییرات دو پارامتر نسبت بههم برآورد شده و در خروجی بهدست آمده
با عددي كامالً واقعی از نسبت تغییرات دو پارامتر مواجه هستیم .بهطور خالصه با این روش
نزدیكی این تغییرات پی برد [ .]41الزم بهذكر است پژوهشهاي مشابهی در حوزۀ بررسی
پارامترهاي لرزهاي از این روش استفاده كردهاند [ .]31براي چنین فرایندي دادههاي هر دو
پارامتر بهصورت متقابل چنانكه در جدول  4ارائه شده است ،دو بهدو (در هر ردیف) با هم
مقایسه شدهاند و نسبت تغییرات تمامی ردیفها در شرایط یكسان محاسبه شده و در نهایت
مجموع میزان تغییرات دو پارامتر (در اینجا تغییرات بزرگی و فاصلۀ زمانی بین رخداد دو
پس لرزه بزرگ و متوسط) نسبت به تعداد پارامترها و انحراف معیار كل محاسبه میشود و
میزان همبستگی این دو پارامتر بهدست میآید .در این بخش از تحقیق براي محاسبۀ
همبستگی پیرسون از بخش آمار كاربردي نرمافزار اكسل استفاده شده است و روش برآورد
این فرایند بهوسیلۀ معادلۀ ( )3قابل محاسبه است:
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میتوان بهمیزان انطباق دو دسته از پارامترهایی كه تغییرات آنها با هم مقایسه میشوند و میزان

()3
جایی كه  SX ،Y ، Xو  SYبهترتیب میانگین نمونهها و انحراف معیار مربوط به دو
براساس فرمول ارائه شده و محاسبه انجام شده همبستگی پیرسون براي دو پارامتر بزرگی و
فاصلۀ زمانی پس لرزههاي متوسط و بزرگ عددي معادل  2/1248كه به یك نزدیك بوده و
نشان از انطباق زیاد و نزدیكی تغییرات دو پارامتر بررسی شده نسبت بههم دارد .بر اساس
این روش و درصورت بررسی نتایج حاصل در مناطق مختلف ایران و جهان میتوان به
بررسی انطباق بین دو پارامتر یاد شده براساس ویژگیهاي زمینشناسی از جمله تنوع
1. Preason Correlation
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پارامتر هستند و  Rعددي است بین صفر تا یك و نشانگر میزان انطباق دو پارامتر با هم.
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پهنههاي زمینساختی ،نوع گسل ها و عوامل دیگر و ارتباط احتمالی آنها با پارامترهاي یاد
شده پی برد تا از این طریق بتوان براي مناطق با شرایط لرزه زمینساختی متنوع ،الگوي
متناسبی براساس میزان انطباق مربوط ارائه كرد.
الزم به توضیح است تا ابتداي این فاز روش تحلیل بر مبناي همبستگی سكون لرزهاي و
بزرگی پسلرزهها بود و براین اساس مشخص شد با افزایش سكون لرزهاي ،بزرگی پسلرزه
افزایش مییابد .با این حال زمان دقیقی براي رخداد پسلرزههاي بزرگتر مشخص نشد.
بهعنوان مثال براي پسلرزههاي زمینلرزه زهان چنانكه در ردیف  4از جدول  0مشخص
ساعت ،شاهد رخداد هیچ پسلرزهاي با بزرگی  3و بیشتر نبودیم .این در حالی است كه
فاصلۀ زمانی پسلرزه یاد شده با پسلرزه قبلی آن ،حدود  0/1ساعت بوده است .از اینرو،
براي پیشبینی زمان نزدیكتر و كوتاهتر از  70ساعت به رخداد پسلرزه بزرگ در چنین
شرایطی ،نیاز به روشی تكمیلی در تحلیل دادهها است ،ضمن اینكه با تعیین زمان دقیقتر
براي بزرگترین پسلرزه ،جامعه آسیب دیده با تنش روانی كمتري كه ناشی از احتمال
رخداد پسلرزههاي بزرگ است مواجه میشود .براساس پژوهشهاي انجام شده در این
زمینه ،چند مدل آماري از جمله مدل ماركوف و مدل سري زمانی بررسی شدند .مدل
ماركوف با وجود مناسب بودن براي استفاده دربارۀ توصیف یك توالی براي رویدادهاي
احتمالی بهدلیل اینكه فرایندي تصادفی بدون حافظه است بدینمعنی كه توزیع احتمال
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شده پس از رخداد پسلرزه با بزرگی  3/9در ساعت  22:28بامداد روز  90آذرماه ،بیش از 70

شرطی حالت بعد تنها به حالت فعلی بستگی دارد و مستقل از گذشته است؛ بهعبارت دیگر
براي بررسی پسلرزهها تمركز روي ویژگیهاي آخرین پسلرزه رخ داده است و از آنجاكه
میگیرد و وابسته به آخرین رخداد نیست ،براین اساس مدل ماركوف را نمیتوان مدل
مناسبی براي پیشبینی پسلرزههاي بزرگ بهحساب آورد .با این حال تحلیلهاي انجام شده با
هدف انتخاب روش آماري مناسب ،در این پژوهش به انتخاب مدلهاي دیگري از جمله مدل
سري زمانی منجر شد .با توجه بهویژگیهاي سري زمانی كه در ادامه توضیح داده شده ،این
مدل بهعنوان مدلی مناسب براي این تحلیل انتخاب شد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.1.5

در تحلیل پسلرزهها برخالف مورد یاد شده یك فرایند دنبالهاي از پسلرزهها مدنظر قرار
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در كل سري زمانی به یك توالی یا دنبالهاي از متغیرهاي تصادفی اطالق میشود كه در
فاصلههاي زمانی ثابت ،نمونهبرداري شدهاند .تعریف یاد شده با عنوان پیشامد تصادفی در
مقطع زمان نیز شناخته میشود كه تطابق زیادي با ماهیت پسلرزهها بهعنوان رخدادي تصادفی
دارد و تا حدود زیادي میتواند به اعتبار مدل سكونلرزهاي نیز بیفزاید .بهعبارت دیگر ،سري
زمانی ،دنبالهاي از مشاهدات است كه بر اساس زمان یا هر كمیت دیگر با فواصل یكسان
(معادلۀ  )4مرتب میشود.
i=1,2,….n
ti-ti-1=Δt= Const
() 4
 tمتغیر كنترل شده براي سري زمانی و  Δtمیزانی ثابت براي هر دوره در سري زمانی است و
زمان سپري شده در هر دوره در سري زمانی را نیز میتوان از طریق معادلۀ ( )1بهدست
آورد:
tj=ti+j Δt
() 1
 tjزمان سپري شده از سري زمانی را نشان میدهد و  jنشان از دورۀ سپري شده در سري
زمانی است [.]40
سريهاي زمانی با دو كاربرد اصلی استفاده میشوند :یكی شناسایی ماهیت پدیده كه به
وسیله دنبالهاي از مشاهدات نشان داده میشود و دیگري پیشبینی پدیدۀ بررسی شده كه در
زمانهاي آینده احتمال وقوع دارد كه كاربرد مورد دوم در این مقاله بهعنوان هدف اصلی،
یعنی پیشبینی زمان رخداد پسلرزههاي بزرگ شناخته شده است .بحث سري زمانی دربارۀ

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-15

 iتعداد دورههاي درنظر گرفته شده براي سري زمانی را نشان میدهد.

پسلرزهها چون وابسته به تعداد در بزرگیهاي مختلف است ،بهعنوان سري زمانی یك
متغیره معرفی میشود و چون زمان پیوسته در نظر گرفته شده مدل یكمتغیره پیوسته را
ارائه میشوند ،در این تحلیل سري زمانی از نوع یك متغیره پیوسته تصادفی است .با این
حال اگر قرار باشد سري زمانی به پیشبینی دربارۀ رخداد پسلرزههاي بزرگ بپردازد ،باید به
دنبال رابطۀ مشخصی بین مقادیر هر سري باشیم كه این مورد در بحث سري زمانی بررسی
میشود .هنگامی امكان پیشبینی براي سري زمانی وجود دارد كه بهصورت ایستا درآمده
باشد .منظور از یك سري زمانی ایستا ،دنبالهاي از مقادیر وابسته به زمان است كه میانگین و
واریانس آن به زمان وابسته نباشد .در حقیقت در یك سري زمانی ایستا ،قوانین حاكم بر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.1.5
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تغییرات مقدارها وابسته به زمان نیست .براي ایستا كردن سري زمانی از آنجاكه امكان
پیشبینی براي سريهاي زمانی ناایستا به راحتی امكانپذیر نیست ،بهتر است عواملی كه
باعث خارج شدن سري زمانی از حالت ایستایی هستند ،حذف شوند .به اینترتیب باید
مؤلفههاي مؤثر در ناایستایی سري زمانی شناسایی و حذف شود .این مورد با فرایندي تحت
عنوان هموارسازي 9و یا صافی 0قابل انجام است .هموارسازي بهطور معمول با روشهاي
عملگرهاي میانگین متحرك و روشهاي تفاضلگیري انجام میشود [ .]47در سريهاي
زمانی مربوط به پسلرزهها با توجه به اینكه میانگین و واریانس دادهها به زمان وابسته نیست
در این مورد نیست.
در این بخش و براي تست روش پیشنهادي با توجه به دادههاي واقعی یك زمینلرزه ،به
تحلیل سري زمانی دادههاي پسلرزههاي با بزرگی  0و بیشتر ) (M≥2زمینلرزه موردي این
تحقیق یعنی زمینلرزه زهان میپردازیم .براي تحلیل سري زمانی دادهها ،در مرحلۀ آغازین،
نیاز به تعیین دورههاي زمانی ثابتی است كه بررسی دادهها در این دوره ،بررسی شده و
روندیابی واقع شوند .با توجه به تجربه تغییرات لرزهخیزي پسلرزهها در پژوهشهاي
مختلف و انجام آزمون  Test-Retestبراي دادههاي مربوط به پسلرزههاي این زمینلرزه،
دورۀ زمانی ثابت در نظر گرفته شده براي این تحلیل در بازههاي  4ساعته و به تعداد 98
دوره یعنی زمان كلی  70ساعت پس از رخداد زمینلرزه اصلی انتخاب شده است .براساس
پیش شرطهاي مطرح شده در باال براي پسلرزههاي زمینلرزه زهان در شرق ایران ،دادههاي
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از اینرو ،یك سري زمانی از نوع ایستا بوده و نیاز به استفاده از صافی و عمل هموارسازي

حاصل از این تحلیل در جدول  1ارائه شده است .در این جدول براي شناسایی هدفمند
زمان رخداد پسلرزههاي بزرگتر از تفكیك پسلرزهها در بازههاي بزرگی مشخص استفاده
براساس تحلیل سري زمانی پسلرزههاي زمینلرزه زهان به این نتیجه میرسیم كه بر
اساس قانون حاكم بر رخداد پسلرزهها و قانون امري ،كاهش مشخص تعداد و بزرگی
پسلرزهها تا حدود  44ساعت (انتهاي دورۀ  4ساعته یازدهم در ردیف اول سمت چپ
جدول  1و شكل  )1مشاهده میشود .با این حال از دوره  ،90افزایش بزرگی و تعداد
1. Smoothing
2. Filtering
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پسلرزهها در دوره زمانی  4ساعته نشان میدهد تنش ناشی از رخداد زمینلرزه هنوز به سطح
حداقل پس از رخداد زمینلرزه اصلی نرسیده و قبل از رخداد بزرگترین پسلرزه با بزرگی
 3/1در  4ساعت آخر (ردیف  98جدول  )1بزرگی پسلرزهها مجدد پس از یك افزایش
نسبی در دورۀ  90در دورۀ  91نیز افزایش یافته كه نشان از رها شدن تدریجی تنش ذخیره
شده قبل از رخداد پسلرزه بزرگ است .این مورد حاكی از این نكته است كه گاهاً كاهش
تدریجی و منظم رخداد پسلرزهها براساس قانون امري به شكلی نظاممند رخ نداده و بهدلیل
شرایط حاكم بر شرایط لرزهزمینساختی كانون زمینلرزه اصلی و مناطق تحت تأثیر آن ممكن
زمینلرزه اصلی رخداد پسلرزههاي بزرگ و غیرمنتظره بهوقوع بپیوندد .از این مورد میتوان
در شناسایی زمان رخداد بزرگترین پسلرزه قبل از رخداد آن استفاده كرد.
جدول  .6سری زمانی رخداد پس لرزههای زمین لرزه زهان بر مبنای بزرگی آنها
M≥3
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تعداد دورههای زمانی ثابت پس
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این افزایش تعداد در شكل  1نیز بهصورت نمودار افزاینده نسبی مشخص شده است .با روند
یابی این تغییرات براساس مدل سري زمانی ،چنانكه در جدول  1مشخص شده است
(افزایش تعداد پسلرزهها در ردیف  91كه نشان از حضور باقیمانده تنش ناشی از رخداد
زمینلرزه اصلی در پهنۀ تحت تأثیر است و كاهش تعداد آنها از ردیف  90تا  98كه حاكی
از تجمع انرژي براي رخداد پسلرزه بزرگتر است) زمان انتظار براي رخداد پسلرزه بزرگ
از  70ساعت به زمانی كمتر از 90ساعت قابل كاهش بوده است كه كاربرد فراوانی در تدقیق
زمان پیشبینی پسلرزه بزرگ دارد.
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شکل  .6نمودار تغییرات تعداد پسلرزهها با بزرگی  6و بیشتر براساس تحلیل سری زمانی

نتیجهگیری
امتداد و نوع گسل مسبب با سازوكار كانونی ارائه شده براي این زمینلرزه ،انتساب
این گسل بهعنوان گسل مسبب این زمینلرزه قابل تأیید است.
 .0تحلیل تغییرات الگوي بزرگی ،مكانی ،زمانی و فراوانی پیشلرزهها در زمینلرزه زهان
منطبق بر الگوهاي مشخصی بوده است كه در ادامه به آنها اشاره میشود:
الف) الگوي مكانی پیش لرزهها:
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 .9با توجه به نزدیكی گسل فعال دوشاخ به رومركز زمین لرزه زهان ،همخوانی شیب و
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الگوي مكانی پیشلرزهها حاكی از كاهش فاصله مكانی آنها به كانون زمینلرزه اصلی با
ب) الگوي فراوانی لرزهخیزي در ماههاي منتهی به رخداد زمینلرزه (الگوي فراوانی بر
حسب زمان):
فراوانی رخداد زمینلرزهها تا دو ماه مانده به رخداد زمینلرزه اصلی افزایشی است كه
دلیل آن افزایش تنش در منطقه نسبت به زمانهاي معمول بوده است و در دو ماه منتهی به
رخداد زمینلرزه روند كاهشی نشان داده است كه دلیل اصلی آن تمركز بیشتر انرژي براي
رخداد زمینلرزه اصلی بوده است.
 922كیلومتري از زمینلرزه اصلی وجود داشته است.
پ) الگوي تغییرات بزرگی پیشلرزهها:
نتایج حاصل از تحلیلهاي انجام شده در این پژوهش حاكی از این نكته است كه بزرگی
پیشلرزهها با نزدیك شدن به زمان رخداد زمینلرزه اصلی بهدلیل تجمع بیشتري انرژي براي
رخداد آن روندي كاهشی را نشان میدهد.
 .3همچنین ،تحلیل تغییرات مكان ،بزرگی و زمان پس لرزههاي زمینلرزه با هدف كاهش
اثرات ناشی از آنها این نتایج را دارد:
الف) پیشبینی مكانی پسلرزهها:
نتایج پژوهش حاضر و بررسی زمینلرزههاي دیگر در مناطق مختلف ایران و جهان نشان
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همین شرایط براي هفتههاي منتهی به رخداد زمینلرزه اصلی و براي پیشلرزهها در شعاع

میدهد كه معموالً جهتگیري پسلرزهها در امتداد محور اعمال تنش اصلی حداكثر ایجاده
شده در زمین لرزه ( )σ1است كه این امتداد در دقایق اولیه پس از زمینلرزه و با مشخص
بزرگ احتمالی میكند .با تدقیق این یافته میتوان به پیشبینی مكانی پسلرزهها و شناسایی
مناطق پر خطر بعد از رخداد زمینلرزه با هدف مدیریت ریسك پسلرزههاي بزرگ و استقرار
مكانی امنتر براي اسكان اضطراري مبادرت كرد.
ب) پیشبینی اثرات بزرگی در برابر عمق پسلرزهها:
از آنجاكه یكی از اهداف مهم این پژوهش ،پیشبینی احتمالی پسلرزههاي مخرب
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شدن سازوكار كانونی آن قابل تعیین است و كمك زیادي به مكانیابی رخداد پسلرزههاي
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است ،ارائه و تحلیل دقیق نمودار تغییرات بزرگی و عمق پسلرزهها میتواند اطالعات
مناسبی در زمینه ریسك ناشی از پسلرزهها در منطقهزلزله زده را ارائه كند كه در این
زمینلرزه با توجه به بررسی تحلیلی انجام شده در شكل  ،8پسلرزه مخرب و تأثیرگذار (با
بزرگی زیاد و عمقكم بهصورت توأمان) گزارش نشده است.
پ) پیشبینی زمان پسلرزههاي بزرگ:
استفاده از نظریه سكون لرزهاي با تحلیل روي پسلرزههاي این زمینلرزه نشان داد كه
زمان بیشتري براي رخداد پسلرزههاي بزرگ بهویژه بزرگترین پسلرزه این زمینلرزه
پژوهشهاي زمینلرزهشناسی ،در پیشبینی زمانی پسلرزههاي بزرگ در زمینلرزههاي
مختلف استفاده كابردي مشخصی میشود .انطباق زیاد دو پارامتر بررسی شده (بزرگی
پسلرزههاي متوسط و بزرگ و سكون لرزهاي بین رخداد آنها) براساس روش همبستگی
پیرسون كه یزان  2/1248ارائه شد ،حاكی از این نكته است كه میتوان براساس میزان انطباق
مربوطه با توجه به شرایط لرزهزمینساختی در هر پهنه به نتایجی براي الگوسازي منطقهاي در
این زمینه دست یافت كه نیاز به بررسی دقیق در این حوزه دارد.
 .4شیب زیاد نمودار گوتنبرگ -ریشتر در پس لرزههاي این زمینلرزه نشان از كاهش
مشخص و قاعدهمند رخداد پسلرزهها از لحاظ فراوانی و بزرگی است .این نمودار كه
بر اساس پسلرزههاي زمینلرزه زهان در مدت یك ماه پس از رخداد آن تهیه شده،
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(طبق جدول  )0به ثبت رسیده است .بنابراین از این مورد بهعنوان یك نظریه اثبات شده در

نشان میدهد در اثر فعالیت گسل مسبب زمینلرزه ،هیچ گسل دیگري در مناطق اطراف
كانون ،دچار القاي لرزهاي نشده كه یكی از دالیل اصلی این ادعا به قرارنگرفتن
میشود.
 .1نتایج این پژوهش حاكی از این است كه با استفاده از تحلیل سري زمانی در تكمیل
نتایج تحلیل سكون لرزهاي میتوان به تحلیل دقیقتري دربارۀ پیشبینی زمان رخداد
پسلرزه بزرگ دست یافت.
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گسلهاي فعال منطقه در جهت رها شدن تنش اصلی حداكثر ناشی از زمینلرزه باز
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قدردانی
از سركار خانم دكتر مریم صدقی دكتري ژئوفیزیك گرایش زلزلهشناسی كه در بارۀ
. تقدیر و میكنیم،گردآوري دادههاي مبنایی این مقاله از كمك ایشان بهرهمند شدیم
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