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بینیزلزلهتوسطبررسیپیشنشانگر b-value

امکانسنجی 
پیش

(مطالعۀ موردی :زلزلۀ سیالخور ایران)


جمیله واشقانى فراهانى

مربی مؤسسۀ ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران


(تاریخ دریافت - 1393/8/5 :تاریخ پذیرش)1393/9/18 :

چکیده 
در مطالعۀ حاضر تالش شد تغییرات پارامتر  b-valueبا استفاده از توزیع فراوانی -بزرگا بررای دادههرای
قبل و پس از زلزلۀ سیالخور با استفاده از دادههای شبکۀ لرزهنگاری بانرد پهرپ پهوهشرگاه بریپالمللری
زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و توسط رابطۀ گوتنبرگ -ریشتر مقایسه شود .تغییرات مکانی و زمانی ایپ
پارامتر نیز تحلیل شد .با بررسی تغییرات مکانی پارامتر  b-valueدر منطقۀ رومرکزی ،ناهنجراریهرایی
قبل از رخداد جنبش دیده شد و در نتیجه اطالعات مهمری در خوروص تغییرر اسرتر در منطقره برا
کاهش  b-valueبرآورد شد .از طرف دیگر ،ناهنجاریهرایی در پرارامتر ( b-valueافرزایش پرارامتر) در
دادههای پسلرزههای جنبش قوی در سیالخور دیده شد که نشاندهندة کاهش استر در منطقه بود.
بنابرایپ کاهش و افزایش ایپ پارامتر مرتبط با افزایش و کاهش استر در گسلهای فعال و تغییر نرر
لغزش در منطقۀ مورد نظر است .بهطور کلی نتایج بررسیهای تغییرات زمانی مطالعۀ حاضرر نشران داد
پارامتر  b-valueقبل از رخداد جنبش  31مار سیالخور در  ،2006روند کاهشری و پرس از آن رونرد
افزایشی داشته است .ناهنجاریهای دیدهشده در مقردار  bقبرل و پرس از جنربش ایرلی سریالخور در
منطقه نشان میدهد که تغییرات پارامتر مذکور میتواند بهعنوان یک پریشنشرانگر برا بررآورد زمرانی و
مکانی زلزله در راستای برخی از قطعات گسلهای منطقه در نظر گرفته شود .بنرابرایپ ،ثبرت دادههرای
مناسب توسط شبکههای لرزهنگاری در مناطق گوناگون و نظارت دائمی بر پارامتر  b-valueمیتوانرد در
پیشبینی بلندمدت یا میانمدت در خووص مکان تقریبی رخدادهای آتی در منراطق فعرال لررزهخیرز
مفید باشد.
واژههايكلیدي:ایران ،پارامتر  ،b-valueپیشبینی زلزله ،پیشنشانگرها ،زلزله ،سیالخور.


 نویسنده مسئول

Email: j_farahani@ut.ac.ir
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مقدمه 
زلزلهای در یازدهم فروردیپ  1385مطابق با  31مار  2006با بزرگای گشرتاوری  Mw = 6در
دشت سیالخور در استان لرستان ر داد .بر اثر ایپ رخداد  70نفر جان خود را از دست دادند و
بیش از  2000نفر نیز مجروح شدند .سازوکار زلزلۀ  2006سیالخور توسط گروه هاروارد و مرکز
اطالعرسانی زمیپلرزة آمریکا امتدادلغز راستگرد با مؤلفۀ نرمال گزارش شد .در سالهرای اخیرر
نیز شاهد کشته شدن هموطنانمان در اثر زمیپلرزههایی همچون زلزلههرای دوگانرۀ ورزقران در
سال  2012( 1391میالدی) در شمال شرق تبریز بودهایم .در اثر رخدادهای مذکور حدود 306
نفر کشته و  3037نفر زخمی شدند .رخداد زلزلههای متعدد بهدلیل ویهگریهرای تکترونیکی و
گسلهای فعال موجود در کشور ،موجب شد زلزلهشناسران بره بررسری و تحقیرق دربرارة انرواع
پیشنشانگرها و مطالعۀ موردی در خووص رخدادهای پیشریپ بپردازنرد .در سرالهرای اخیرر،
محققان با تمرکز بیشتر بر مطالعات پیشنشانگرهای زلزلره نظیرر تغییررات مقاومرت الکتریکری
زمیپ ،تغییرات مقدار گراز رادون در آ هرای زیرزمینری ،تغییررات یونسرفری ،مطالعرات رفترار
حیوانات قبل از زلزله و مواردی از ایپ دست ،کوشش میکنند در زمینۀ کراهش آسریبپرذیری
کشور در مقابل زلزله پیشرفتهایی حایل شود .بنابرایپ به رخداد پسلرزهها و پریشلررزههرای
جنبشهای بزرگ و قوی توجه بیشتری شده است .با توجره بره پتانسریل زیراد لررزهخیرزی در
کشور میتوان با تمرکز بر ایپ نوع دادههای ذکرشرده اطالعرات باارزشری در خوروص سرازوکار
زلزلهها ،فعالیت زونها و گسلهای لرزهزا و شدت لغزش آنها بهدست آورد .زمیپلررزة سریالخور
دارای هفت پیشلرزه بود که شش مورد آنها در ساعاتی قبل از رخداد ایلی برهوقروع پیوسرتند
که میتوان از چنیپ رخردادهایی برهعنروان پریشیرابی کوتراهمردت اسرتفاده کررد .برا رخرداد
پیشلرزهها و اطالعرسانی به مسئوالن و مردم ،میتوان تا حدود زیادی از بروز تلفات و خسارات
گوناگون جلوگیری کرد ] .[1چنیپ راهکاری بسریار مفیرد اسرت ،امرا برا توجره بره آنکره تمرام
جنبشهای قوی دارای پیشلرزه نیستند ،باید به دادههرای پرسلررزههرا و همچنریپ دادههرای
سالهای قبل از وقوع جنبش نیز بیشتر توجه کرد .ویهگی فعالیتهای لررزهای در یرک منطقرۀ
خاص میتواند اطالعات مهمی در مورد ساختار پوسته و توزیع استر در زمینۀ وقوع زلزلره در
بر داشته باشد .عالوهبر ایپ ،تغییرات پارامترهای فیزیکی قبل از رخداد زلزلههای قوی میتوانند
هشدارهای مفیدی برای نزدیک شدن به پیشبینی رخدادها از نظر زمانی و مکانی باشند .توزیع
فراوانی -بزرگا که بهطور عمده مقدار نسبی زلزلههای کوچکتر به بزرگترر را از طریرق پرارامتر
شیب آن ( )bبیان میکند ،بهطرور گسرترده در پرهوهشهرای آزمایشرگاهی و همچنریپ بررای
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لرزهخیزی واقعی و مونوعی بررسی شده است .سره عامرل ایرلی طبیعری برهعنروان مطالعرات
آزمایشگاهی مطرح شده است ] [2که میتوانند تغییرات معنادار توزیرع فراوانری -بزرگرا از یرک
میانگیپ با مقدار نرمال « »1را موجرب شروند .1 :افرزایش نراهمگنی مرواد  b-valueرا افرزایش
میدهد ][3؛  .2یک تنش برشی یا استر مؤثر  b-valueرا افزایش یا کاهش میدهد ][4،5؛ .3
افزایش گرادیان حرارتی ممکرپ اسرت موجرب افرزایش  b-valueشرود ] .[6در مطالعرۀ حاضرر
تغییرات  b-valueدر منطقۀ سیالخور و امکانسنجی ایپ پارامتر مهم بهعنوان گرامی برهسرمت
پیشبینی میانمدت یا طوالنیمدت در خووص مطالعۀ موردی زلزله سال  2006ر داده در آن
بررسی شده است.
روششناسی 

بسیاری از محققان در راستای پیشبینی زلزله فعالیتهایی در خووص پیشنشانگرهای لرزهای
انجام دادهاند .برای مثال .1 :بررسی لرزهخیزی توسط تحلیل توزیع زمانی و مکانی رخردادها؛ .2
بررسی تغییرات پیش نشانگرهایی نظیر پارامترهای چشمه؛  .3بررسی تغییرات موقتی پارامتر b-
 valueپیشلرزهها توسط ساعتها یا روزها قبل از جنربش ایرلی زلزلره ] .[9 ، 8 ،7در تحقیرق
حاضر مطالعات تغییر پارامتر  b-valueبهعنوان تابعی از زمان و مکران بررای زلزلرههرای منطقرۀ
سیالخور بهعنوان یک پیشنشانگر لرزهای انجام گرفته است .توزیع فراوانی-بزرگا  1تعداد رخداد
زلزلهها در یک منطقه را بهعنوان تابعی از بزرگای آنها بهیورت رابطۀ زیر شرح میدهد ] :[10
()1

log N  a  bM

 Nتعداد زلزلهها با توزیع بزرگای M ±∆ Mو  aو  bنیز مقادیر ثابتاند ] .[11پارامتر  aسطح
فعالیت لرزهخیزی را نشان میدهد و بیانگر تغییرات یک منطقه نسبت به منطقرۀ دیگرر اسرت.
پارامتر  bمرتبط با ساختار تکتونیکی منطقه و وابسته به استر منطقۀ تحقیق اسرت .مقرادیر
زیاد  bاغلب در مناطقی است که استر برشی کاهش یافته اسرت؛ همچنریپ اگرر لغرزش براال
روی یفحات گسیختگی ر دهد یا فشار منفذی شدیدی در منطقه مشاهده شود ایرپ پرارامتر
تغییر میکند ] .[12مقدار  bدر رابطۀ  1را میتوان توسط رگرسیون حداقل مربعات خطری 2یرا
حداکثر احتمال 3با استفاده از معادلۀ  2برآورد کرد ].[15، 14 ،13

])1. Frequency-Magnitude Distribution (FMD
2. Linear least squares regression
3. Maximum-likelihood
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 Mمیانگیپ بزرگرا و  M minحرداقل بزرگرای اسرت .در بیشرتر مروارد حرداقل بزرگرای
مجموعۀ دادهها توسط رسم تعداد تجمعی رخدادها بهعنوان تابعی از بزرگا تعیریپ شرده اسرت.
تخمیپ انحراف معیار  bپارامتر  bتوسط فرمول  3امکانپذیر است ]:[16
()3

 M  n  n  1

M
n

2

i
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b  2 / 30b2

حاضرر منطقره تغییررات پرارامتر b

 nتعداد رخدادهای نمونۀ دادهشرده اسرت .در مطالعرۀ
بهعنوان تابعی از زمان و مکان ] [17برای رخدادهای منطقۀ سیالخور بهطور کلی بیپ سالهای
 1900تا  2013تخمیپ زده شده است .ایپ تغییرات زمانی و مکانی برهعنروان پریشنشرانگر در
منطقۀ سیالخور برای جنبش سیالخور و پسلرزههای آن بررسری شرده اسرت .بنرابرایپ نترایج
مطالعات با یکدیگر مقایسه شدهاند.
گسلهايمهممنطقه 

لرزهخیزيو
زمینساختمنطقه ،

از نظر لرزهزمیپساختی ،استان لرستان بخشی از زاگر چیپخورده است که بهطور کلی رونرد
آن با زون راندگیهای زاگر موازی است .به لحاظ نوزمیپساختی ،ایپ پهنه در اثر حرکرت رو
به شمال یفحۀ عربی و برخورد آن با یفحۀ ایران در راستای شمال شرقی-جنو غربی فشرده
شده و در نتیجه ،ایپ پهنه از کشور دچار دگرشکلی ناشی از فشرارهای زمریپسراختی برا رونرد
شمال ،شمال شرقی و جنو  ،جنو غربی شده است.
تحوالت ذکرشده به روند لرزهخیزی زیاد ایپ منطقه در ایران منجر شده است ] .[18گسرلهرای
مهم منطقه عبارتند از :راندگی ایلی زاگر و گسرل ایرلی جروان زاگرر کره قطعرههرای دورود،
نهاوند ،یحنه و دینور از گسل ایلی جوان زاگر فعالیت لرزهای بیشتری در مقایسه برا گسرلهرای
سرتخت ،مروارید ،مریوان و پیرانشهر نشان دادهاند .یکی از مهمتریپ زلزلههای دسرتگاهی در منطقره،
زلزلۀ سال  1909میالدی است که در اثر عملکرد گسل دورود برهوقروع پیوسرت ] .[18همچنریپ در
سالهای  1958و  1963دو زلزلۀ مهم دیگر در منطقه ر داد که ناشی از عملکرد گسل نهاونرد برود
] .[18شکل  1لرزهخیزی منطقرۀ سریالخور بریپ سرالهرای  1909ترا  2013و همچنریپ رومرکرز
زمیپلرزه در آستانۀ سیالخور و توزیع پسلرزههای آن را نشان میدهد .با توجره بره شرکل توزیرع
پسلرزهها در راستای شمال غر  -جنو شرق قرار دارند.
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شکل.1نقشۀلرزهخیزيمنطقۀسیالخوربینسالهاي1909تا2013ورومركززلزلۀ31مارس 2006

تغییراتمکانی b-valueدرمنطقۀسیالخور

شماری از محققران ،تغییررات مکرانی ،b-valueرادر برخری منراطق جهرانبررسری کرردهانرد
] .[20،19مطالعات مکانی ایپ پارامتر بهطرور محلری اسرتر مرؤثر را مرنعکس مریکنرد ].[4
تغییرات معنادار آماری  b-valueدر معادن زیرزمینی ] [21و در منراطق تکترونیکی برا اسرتر
متفاوت نظیر زونهای فرورانش ] ،[22در امتداد پهنههای گسلی ] [23و در مناطق پسلررزههرا
] [24وجود دارد.
گرستنبرگر و همکاران توزیع عمق  b-valueرا برای مطالعۀ ناهنجاریهای ساختاری و سطح
استر در پوسته و در گوشتۀ فوقانی استفاده کردنرد ] .[26 ، 25تغییررات  b-valueدر منطقرۀ
مکران نشان داد که مطالعات مکانی و زمانی ایپ پارامتر بررای تخمریپ منراطق دارای خموشری
لرزهای یا مناطق فعال لرزهای بهعنوان گامی برای پیشبینی زلزله در منطقرۀ مکرران مریتوانرد
مفید باشد ] .[27همچنیپ مطالعات در منطقۀ تهران توسط بررسی پارامتر مذکور نشان داد که
پارامتر  b-valueثابت نیست و در قسمتهای شرقی منطقه بیشتر از قسمتهای غربی آن اسرت
] .[28در مطالعۀ حاضر تغییرات مکانی  b-valueبرای منطقۀ سیالخور در محدودة تقریبری -50
 48درجۀ شرقی و  33-34/5درجۀ شمالی بررسی شده است .تحلیل نقشۀ پرارامتر مرذکور بره
توزیع زلزلههای منطقه و چگالی آن وابسته است .برای مثال شکل  2الف و بهترتیرب توزیرع
مکانی  b-valueرا در منطقه برای دادههای شبکۀ لرزهنگاری بانرد پهرپ پهوهشرگاه بریپالمللری
زلزلهشناسی و مهندسی زلزله بیپ سالهای  1991تا ( 2006تا قبل از رخداد زلزلرۀ ایرلی 31
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مار  )2006و بیپ سالهای  2006تا ( 2011پس از زلزلۀ ایلی) نمایش میدهد .سرتارة زرد
محل رخداد رومرکز زلزلۀ  31مار  2006را نشان میدهد .همرانطرور کره در شرکل -2الرف
دیده می شود ،محل رخداد زلزله در مکانی قرار دارد که کمتریپ مقدار ( b-valueبهطور تقریبری
 )0/48را برای منطقۀ سیالخور نمایش داده است .درحالیکه در شکل  -2مقدار ایرپ پرارامتر
افزایش یافته است .بنرابرایپ برا مقایسرۀ  b-valueدر منطقرۀ رخرداد زلزلرۀ ایرلی سرال 2006
اختالفاتی به دست آمد .با توجه بره شرکل  ، -2مقردار تقریبری  0/85در برابرر ( 0/48قبرل از
رخداد ایلی) تفاوت آماری شایان توجهی را نشان میدهد.
1991 to 2006

2006 to 2011

34.4
34.4

34.2

34.2

34

34

2006, Mw=6.0

49.8

49.6

49.4

48.8
49
49.2
)Longitude (deg

48.6

48.4

)Latitude (deg

33.6

2006, Mw=6.0

33.6

33.4

33.4

33.2

33.2

48.2

49.8

49.6

49.4

48.8
49
49.2
)Longitude (deg

48.6

b-value:
0.95

0.9

0.85

0.8

( )

48.4

)Latitude (deg

2006, M=5.2

33.8

33.8

48.2
b-value:

0.58

0.56

0.54

0.52

0.5

0.48

(الف)

هايباندپهنمركزلرزهنگاريپژوهشگاهبینالمللی

شکل.2توزیع b-valueبرايمنطقۀسیالخورباداده
زلزلهشناسیومهندسیزلزلهبرايالف)قبلازرخدادزلزلۀ31مارس2006؛ب)دادههايپسازرخدادزلزله 


مطالعاتتوزیعفراوانی-بزرگادرمنطقۀسیالخور 

اختالفات مشاهدهشده در پارامتر  b-valueبیپ مناطق تکتونیکی گونراگون مریتوانرد برهعنروان
ورودی در مدلهای برآورد خطر لرزهای احتماالتی بهکرار گرفتره شرود ] .[29بررای درک بهترر
تغییرات پارامتر  ،b-valueتوزیع فراوانی-بزرگا برای دو دسته داده ،پیش و پس از رخداد ایرلی
 31مار  2006در منطقۀ سیالخور با استفاده از روش حرداکثر احتمرال ] [15 ، 13محاسربه
شد .شکل -3الف FMD ،1-زلزلههای منطقۀ سیالخور را از  2006تا  2013براسرا کاترالوگ
مرکز لرزهنگاری باند پهپ پهوهشگاه بیپالمللی زلزلهشناسی و مهندسری زلزلره و برا  M≥ 2/5را
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نمایش میدهد .مقدار پارامتر  bدر واقع شیب  FMDاست و توزیع اندازة نسبی زلزلهها را بیران
میکند a-value .نیز فعالیت لرزه ای منطقه را نشان میدهد .برای ایپ دادهها (شکل -3الف،)1-
 b-value= 0/909± 0/06و  Mc=2/8محاسبه شد .در شرکل -3الرف( 2-بررای دادههرای بریپ
سالهای  )2006 -2013که دو سال به دادههای الف 1-اضافه شرده ،مقردار پرارامتر  bکراهش
یافته است .همچنیپ تالش شد مقدار پارامتر مذکور فقط برای دادههرای سرال  2013محاسربه
شود که دیده شد باز هم روند کاهشری دارد (شرکل  .)1- -3از طررف دیگرر ،بررای دادههرای
سالهای قبل از رخداد زلزلۀ ایلی  31مار  2006مطابق با  1991-2006نیز مقدار پارامتر b
محاسبه شد که با توجه به شکل  2- -3دیده میشود که قبرل از رخرداد جنربش مقردار آن
عبارت بود از b-value=0/518± 0/04 :و  .Mc= 2/9بنابرایپ میتروان متوجره شرد کره توزیرع
فراوانی -بزرگا برای دادههای پس از رخداد و قبل از آن (شرکل )2 -3-تفراوت زیرادی دارنرد.
 FMDکه مقدار نسبی زلزلههای کوچکتر به بزرگتر را از طریق شیب پارامتر  bبیان مریکنرد
برای دادههای با محدودة سال های مختلرف بعرد از رخرداد زلزلره نیرز نشران داد کره رونرد آن
همچنان در حال تغییر و کاهشی است .ویمر و وایس بیان کرردهانرد کره مقرادیر کرم پرارامتر
bنمایانگر اسپریتیها هستند و در بخشهای خزش گسلها مقادیر زیراد پرارامتر  bپیردا شرده
است ] .[30مقادیر بیشتر ایپ پارامتر برای دادههای پس از جنبش  31مار  2006در منطقرۀ
سیالخور ،فراوانی نسبی زلزلههای کوچک را نشان میدهد.
تغییرات b-valueبازمان درمنطقۀسیالخور

مطالعات سیستماتیک برای بررسی پتانسیل تغییرات پارامتر  bدر بازة زمانی انجرام گرفتره و در
سه بازة کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بهعنوان پیشنشانگر زلزله آزمایش شده است.
نتایج نشان داده است که زلزلههای بزرگ اغلب با یک افزایش میانمردت در  bهمرراهانرد و
سپس توسط یک کاهش در هفتهها یا ماهها قبل از زلزله دنبال میشوند ] .[31تغییرات موقرت
پارامتر  bقبل از وقوع یک زلزلۀ ایلی مطالعه شرد و نترایج نشران داد پرارامتر  bدر حردود 50
درید افت میکند ] .[32تحقیقات دیگر در آمریکای مرکزی و تایوان نیز شراهد دیگرری اسرت
که فرضیۀ کاهش معنادار پارامتر  bقبل از رخداد زلزلههای بزرگ را تأیید مریکنرد ].[34 ، 33
بررسی تغییرات پارامتر  bقبل از زلزلههای بزرگ در تایوان از نظر تحوالت زمانی نشران داد کره
ایپ پارامتر در قبل از رخداد زلزله در مقایسه با مقدار اندازهگیریشرده در حردود  2ترا  5سرال
قبل از رخداد مقداری کمتر داشته است .در شکل -4الف b(t) ،توسط دادههای مرکز لرزهنگاری
باند پهپ پهوهشگاه بیپالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزلره بریپ سرالهرای  1970ترا 2006
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(قبل از رخداد ایلی) در منطقۀ سیالخور با دادههای بزرگترر یرا مسراوی  2/5محاسربه شرده
است .فلش قرمز زمان رخداد زمیپلرزه با بزرگای گشتاوری  6را در سال  2006نمایش میدهد.
در شکل  4خطچیپها انحراف معیار را نمایش میدهند .بهطور تقریبی از سرال  2004کراهش
در پارامتر  bدیده میشود ،بهطوریکه در هنگام رخداد ،ایرپ پرارامتر بره حردود  0/63رسریده
است .همچنیپ برای دادههای پس از جنبش سال  2006نیز در هنگامی که یک پسلرزة قروی
با بزرگای  5/2ر داده است ،تغییرات موقت پارامتر  bبا زمان کاهش واضحی را نمایش میدهد
که در شکل  -4با فلش قرمز بهخوبی مشهود است.
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مارسمنطقۀسیالخور 

نتایجوبحث
مطالعات ویهگی مکانی ،زمانی و  FMDپارامتر  bدادههای منطقۀ سیالخور و جنربش ر داده در
 31مار  2006و همچنیپ تغییرات موقت لرزهخیزی توسط پارامتر مذکور در طی سرالهرای
قبل از رخداد شوک ایلی و پس از آن بررسی شد.
نتایج بررسیهای جداگانۀ مطالعات پرارامتر  bدر برازههرای زمرانی مشرخش نشران داد کره
ناهنجاریهای پارامتر  bدر منطقۀ سیالخور با جنبش قوی آشکار میشود.
با تحلیل نقشهها و شکلهای بهدستآمده از منطقۀ سیالخور اطالعراتی در زمینرۀ وضرعیت
لرزه خیزی در منطقه ،بهویهه اطراف گسلهای موجود بهدست آمد .قبل از بحث بیشرتر در ایرپ
خووص ابتدا به بررسی و آنالیز دادههای ثبتشده در منطقه میپردازیم .با توجره بره شرکل -5
الف بیپ سالهای  1900-1990با کمبود داده در منطقه مواجهیم .البته علت آن ممکرپ اسرت
نبود شبکۀ لرزهنگاری در منطقه باشد ،در بیپ سالهرای  1990ترا  2000نیرز فعالیرت لررزهای
چندانی دیده نمیشود که بهدلیل کمبود دستگاههای لرزهنگاری در منطقۀ مورد بحث یا فعالیت
کم لرزه خیزی در منطقه است که با توجه به عدم قطعیت در ثبت داده بهدلیل محردودیتهرای
دستگاهی نمیتوان در مورد لرزهخیزی منطقه در ایپ سالها نظر واقعگرایانهای داد .با توجه بره
شکل  -5می توان درک کرد که رخدادهای با بزرگای بیشتر از  6بهندرت ر دادهاند و فراوانی
دادة زیر  5بیشتر است .البته شایان ذکر است که دادههای اسرتفادهشرده در مطالعرۀ حاضرر برا
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بزرگای  M≥ 2/5در نظر گرفته شده است .با توجه به شکل دیده میشود که بیشرتریپ فراوانری
داده در منطقه با بزرگای  2/8است .شکل -5ج توزیع بزرگا -زمان را برای منطقره از  1900ترا
 2013نمایش می دهد که با توجه به شکل ،فراوانی بزرگاهای کوچک در سالهای بیپ  2000تا
 2013بیشتر نمایان است .شکلهای -6الف و  ،بهترتیرب توزیرع زمریپلررزههرا را بررای کرل
دادههای منطقه از  1900تا  2011و همچنیپ برای پسلررزههرای زلزلرۀ  31مرار  2006در
منطقۀ سیالخور نمایش میدهد .شکل -6الف فراوانی غیرتجمعی بزرگا را برای  113سرال داده
و شکل  -6برای پسلرزههای جنبش  2006ر داده در منطقه نمایش میدهند .در شرکل -6
دیده میشود که توزیع فراوانی پسلرزهها نمایندة حداکثر مقدار  M= 5/5در منطقه است.
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شکل6

مارس 2006
با توجه به کاتالوگ زمیپلرزهها و آنالیز دادهها دیده شد کره فعالیرت منطقره در سرالهرای
اخیر بیشتر شده است که البته با توجه به آنکه فعالیت شبکۀ لرزهنگاری از سال  2004بره بعرد
افزایش یافته است ،دادههای اطمینانبخشتر متعلق به سالهای اخیر است .برا توجره بره آنکره
رخداد جنبش ایلی  2006در منطقه در بازة زمانی که پارامتر  bکاهش یافتره ر داده اسرت و
همچنیپ با استنباط از دیگر تحلیلهای انجرامگرفتره بررای زلزلرههرای سرراوان ( )Mw= 7/8و
گوهران ( )Mw= 6/2در منطقۀ مکران ] [27پیشنهاد میشود که بررسی تغییررات پرارامتر  bبرا
زمان میتواند بهعنوان پیشنشانگری میانمدت (ماهها -سالها) قبرل از رخرداد برهکرار گرفتره
شود .البته هر چه قابلیت شبکههای لرزهنگاری موجود در مناطق فعال بهخووص از نظر پوشش
ایستگاهی (آزیموتی) مناسبتر باشند ،بهطور قطع پیشنشرانگر معرفریشرده قردرت تشرخیش
بیشتری خواهد داشت ،زیرا ) b(tبه دادههای کامل بزرگا در منطقه وابسته است .از طرف دیگرر،
دادههای پسلرزههای پس از جنربش ایرلی و بررسری تغییررات پرارامتر  bزمرانی و مکرانی در
منطقه بهخوبی نشاندهندة افزایش مقدار ایپ پارامتر است .بنابرایپ چنیپ تغییررات مشرهودی،
تغییرات سطح استر در منطقه و وابستگی آن را به پرارامتر  bبرهویرهه در منطقرۀ رومرکرزی
جنبش ایلی و محیط اطراف خود تأیید میکند.
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هرردف مطالعررۀ حاضررر بررسرری مفرراهیم تخمرریپ تغییرررات پررارامتر  bو فررراهم کررردن بینشرری
اطمینانبخش در مطالعات خطر زمیپلرزه با آزمونهای گوناگون تغییرات ایپ پارامتر برا زمران،
مکان و همچنیپ از طریق مطالعات  FMDدر بازههای تعریرفشرده در منطقرۀ سریالخور برود.
به طور کلی مهمتریپ یافتۀ مطالعۀ حاضر تغییرات دیدهشدة پارامتر  bبهویهه برای دادههای قبل
و پس از جنبش  31مار  2006در منطقۀ سیالخور بوده است .مقدار پارامتر  bبرای دادههای
قبرل از جنربش  2006سریالخور b-value= 0/518± 0/04 :بررهدسرت آمرد و همچنریپ برررای
دادههای پس از جنبش مقدار b-value=0/909± 0/06 :محاسبه شد که اختالف آنهرا ()0/391
بسیار چشمگیر است .همچنیپ با توجه به بررسی تخمیپهای بهدستآمده از تغییرات مکرانی و
زمانی پارامتر  bدر خووص پسلرزههای جنبش  31مرار  2006ناهنجراری برهنسربت قابرل
تأملی در مقایسه با دادههای قبل از رخداد دیده شد .ماهها قبل از جنبش ایلی ،روند پرارامتر b
کاهشی و پس از رخداد افزایشی بوده است .تغییرات ایرپ پرارامتر در سرالهرای اخیرر ()2013
دوباره روندی کاهشی داشته است .بنابرایپ با توجه به تغییررات مکرانی پرارامتر  bدر خوروص
پسلرزهها در راستای گسل نهاوند ،در حال حاضر کمتریپ مقدار پارامتر  bبهدست آمده است و
پس از آن در راستای گسل دورود مقادیر اندک ایپ پارامتر کامالً مشهود است .از طرفی پرس از
زلزلۀ  1958که زلزله ای با بزرگای  6/6در شمال غر منطقرۀ بررسریشرده ر داد (شرکل )1
حدود  56سال خموشی لرزهای (جنبش قوی) در منطقۀ حاضر دیده میشود کره برا توجره بره
آنکه روند پارامتر  bدر منطقۀ حاضر کاهش یافته اسرت (افرزایش اسرتر ) ،مریتوانرد کاندیرد
رخداد بعدی بزرگتر از  6باشد .در پایانۀ جنو شرقی گسل دورود نیرز همریپ رونرد کاهشری
مشاهده شده است که با توجه به آنکه منطقۀ حاضر بهطور تقریبی  105سال پیش زلزلرهای برا
بزرگای  7/4در سال  1909را تجربه کرده است ،پتانسیل تولید زلزلۀ بزرگترر از  7را نیرز دارد.
هشدارهای احتمالی در راستای گسلهای مورد نظر با تخمیپ زمانی میرانمردت ترا بلنردمردت
(ماهها-سالها) برآورد میشود .توییه میشود در مناطق مذکور کیفیرت دسرتگاههرا و پوشرش
ایستگاهی آنها بیشتر بررسی شرود ترا بتروان دادههرای دقیرقترری را برداشرت کررد و از نظرر
تخمیپهای مکانی و زمانی نیز با دقت بیشتری برآورد داشرت .برا نظرارت پیوسرتۀ لررزهخیرزی
منطقه و همچنیپ در کنار پارامترهای آماری مهمی مانند تغییرات مکانی و زمانی پرارامتر  bبرا
برخورداری از دیگر پارامترهرای ارزشرمند پریشنشرانگری ،دقرت مکرانی و زمرانی رخردادهای
پیشبینیشده بیشتر خواهد شد.
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