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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
. دهـد  خيـزي کمتـري نـشان مـي     خيزي باالتر و نسبت به جنوب و غـرب لـرزه   خود در شمال و شرق فعاليت لرزه    جوار  کوهرنگ نسبت به مناطق هم     هيناح 

ن در آينـده    بردن به سرچشمه اين فعاليت متمايز و ارزيابي ميزان خطرات زلزلـه و حـوادث ناشـي از آ                    ، پي ودش دنبال مي  پژوهش   این هدفي كه در     مهمترين
ها بعد از تعيين جهت اسـترس وارد بـر           گسل سازوكارتكتونيك منطقه تهيه و       نقشه سايزمو  هاي ساختاري،  اي به دنبال بررسي    ههاي لرز  براي تعيين چشمه  . است

هـاي   ترين گسل کوهرنگ و زردکوه نزديک اصلي زاگرس، هاي اردل، دهد که گسل هاي محدوده کوهرنگ نشان مي بررسي گسل .ه و تحليل گرديدمنطقه تجزي
ب ايجاد هاي فعال و بيشينه شتا زايي گسل  توان لرزه . شود اي براي ناحيه معرفي مي       و ناحيه  اي خطي    بر اين اساس دو نوع چشمه لرزه       .اصلي به شهرستان هستند   

   .محاسبه گرديد) اي خطي و ناحيه( اي  و با در نظر گرفتن دو نوع چشمه لرزهاحتماالتيها با روش  شده در اثر حركت احتمالي آن
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Abstract
Kuhrang region, compared with its neighboring areas in the north and east shows high seismic activity, whereas in 

the south and west lower activity can be observed. The main objective of this research aims at finding out the source 

of these different kinds of activities, as well as analysis of earthquake hazard level and disasters resulting from this 

in the future. In order to determine the seismic sources followed by structural investigations, seismotectonic maps of 

the area and activity of the faults were analyzed after determining the stress exerted upon the area. Ardal, Main 

Recent Fault, Kuhrang, Zardkuh Faults are the nearest faults to the Kuhrang. In accordance with this, two types of 

linear and area sources have been introduced for this region. Seismic potential of active faults and the maximum 

acceleration created due to the probabilistic movement has been calculated by the Deterministic method, as well as 

taking into account the two types of linear and area seismic sources. 
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 و نـواحي اطـراف آن را بـه          کوهرنـگ مـورد مطالعـه شهرسـتان       ناحيه  

ی يايـ  و عـرض جغراف ۵۰° ۳۰΄  تـا  ۴۹° ۴۶΄یيايـ  طـول جغراف   ،مختصات

    ).۱تصوير  (گيرد در بر مي  ۳۲° ۴۴΄ تا ۵۹°۳۱΄

طـور    لـرزه خطرسـاز بـه       آستانه بزرگي زمـين   ،  زلزلهدر مسائل مهندسي    

بـراي جنـبش    . گردد   و مشخص مي    ربي با جنبش نيرومند زمين مرتبط     تج

 و يـا  ) سانتيمتر بر مجـذور ثانيـه     ١٠(  گال ١٠نيرومند زمين، رخداد شتاب   

  شتر، آستانهياس ري درجه در مق٥هاي با بزرگي برابر و بيش از  لرزه زمين
 

  .ی شهرستان کوهرنگيايفت جغرايعموق. ۱تصوير
  



 

٢

، در يـک منطقـه    لزله    حليل خطر ز  براي ارزيابي و ت   . اي است   شده  شناخته

  .شود مراحل زير به ترتيب انجام مي

  اي هاي لرزه شناخت چشمه. ١

  خيزي منطقه  محاسبه پارامترهاي لرزه.٢

  انتخاب رابطه کاهندگي مناسب. ٣

  احتماالتي ايهاي تعييني  تحليل خطر به روش. ٤

   شتاب يكسان  تراز نقاط داراي    تهيه منحني.٥

اي نياز به اطالعات دقيقي       لرزه  هاي   تشخيص و تعريف چشمه يا چشمه     

اي  سـاخت محلـي و منطقـه    خيزي و زمين شناسي ساختماني، لرزه    از زمين 

ــاني (دارد ــر ا. )١٣٧٦ آريــن و پورکرم ــوع  ب ســاس مکــان و طبيعــت وق

 لـرزه    اسـتان ،  سـاختي   هاي زمين   ناحيه و در تقابل با پديده      ها در  لرزه  زمين

 زاگـرس مرتفـع كـه     . رددگـ  مـشخص مـي   ) زاگرس( ساختي خاص   مينز  

ورانـده باريـك بـا    يـك كمربنـد ر  , شهرستان كوهرنگ در آن جاي گرفته   

شرق  شرق بين گسل اصلي زاگرس در شمال       ـ جنوب  غرب راستاي شمال 

 غـرب واقـع شـده اسـت     خورده زاگرس مرتفـع در جنـوب   ن گسلو زو

(Mohajjel et al. 2003).   اين ناحيه باالترين ميزان فرازش در زاگـرس

سـوي    د بريـده و بـه     هاي معكوس متعد     داشته و به شدت توسط گسل      را

هـاي   ورده است، وجـود رانـدگي  وجود آي راندگي را ب سفرهغرب   جنوب

هـا از مشخـصات    هـا و راديوالريـت   هاي دگرگوني، افيوليت   ، سنگ متعدد

ي  ها مطالعه پادگانه .(Miliaresis 2001)، بارز اين بخش از زاگرس است

هاي ناحيـه در شـناخت زمـين سـاخت           خانهر امروزي رود  آبرفتي در بست  

ي   هـا   انـه بررسـي پادگ  . اي ضـرورت دارد    هـاي لـرزه    فعال و تفكيك زون   

ي ژرف در     ها  اشكنان و وجود دره     هايي مانند نعل   آبرفتي در بستر رودخانه   

حاشيه اين رودخانه و دامنه جنوبي كوه زراب و نواحي پيرامون آن نشانه             

    .در ناحيه و مؤيد پويايي منطقه استفاز فرايشي جوان 

كـي از منـابع اصـلي       ، ي ساخت پيچيده   مانند زاگرس با زمين    در نواحي   

هـاي    باشـند كـه بـا پيـشرفت چـين           مي هاي پنهاني   راندگي ها  ايجاد زلزله 

هـاي اصـلي بـا        هـاي مـذكور گـسل       عالوه بر رانـدگي   . سطحي همراهند 

سـاخت    اي در زمين    كننده رخنمون سطحي نيز وجود دارند كه نقش تعيين       

تـوان بـه    ها مـي  از جمله اين گسل .(Berberian 1995) اند منطقه داشته

کوهرنـگ   گسل  گسل اردل و    اصلي زاگرس، گسل زاگرس مرتفع،     گسل

طور جزئي در واحـد      لي رغم اين كه شهرستان كوهرنگ به      ع .اشاره نمود 

ـ     سيرجان   ـ   سنندج تكتونيـك  ير أثقرار گرفتـه از نظـر سـاختاري تحـت ت

، سيستم فشاري است كه به      باشد، رژيم غالب گسلي در ناحيه      يزاگرس م 

هاي معكوس با شـيب زيـاد ظـاهر         هاي راندگي و گسل     دو صورت گسل  

 كـار عـادي و راسـتا    و با ساز اين، تعدادي گسل فرعي اند، عالوه بر شده

بختيـاري   و  چهارمحال  منطقه.(Berberian 1995)لغز نيز رخنمون دارند 

 رتفـع واقـع گرديـده و در ايـن ناحيـه     زاگرس مدر  و شهرستان كوهرنگ    

  هـاي   وسيله اليه   به)  کيلومتر ۱۰ ش از يب(  زا در ژرفا    هاي لرزه   جنبش گسل 

حـاکي از نـاهمخواني کامـل بــين     هـاي مـدفون همگـي    دارنـد، و گـسل  

پوشــش رســوبي ر يپــذ تــصويرســاختي در  خيــزي و ســيماي زمــين لـرزه 

انند سـازندهاي هرمـز، داالن، دشـتک، انيـدريت          م( فانروزوييک زاگرس 

شـود    جذب مي ) آدايا، گوتنيا و هيث، کشکان، ساچون، کلهر و گچساران        

 .)Berberian 1981, 1983( رسـد  در نتيجه گسلش به روي زمين مـي  و

هـا    لرزه  مرکز زمين  اي، عدم ارتباط مناسب بين رو       هاي لرزه   داده پراکندگي

 صفحه گسلي قابل مـشاهده در      گي کانون و  هاي موجود، ناهمبست    و گسل 

 لـرزه توسـط   ناشي از زمين   هاي   زمين، جذب و كاهش تغيير تصوير      سطح

ه از  هـاي برکـشيد     سازندهاي گچي و نمکـي در زاگـرس، وجـود گـسل           

امـه  هـاي دکولمـان اد   هـا و سـاختمان     چـين  سنگ پرکامبرين که تا زير      پي

   .(Berberian 1995) است زاگرس و منطقه مورد مطالعه دارد

هـاي   بر اساس مطالعات انجام شده در زاگرس، ارتباط بين جنبش گسل        

به عبارت . درستي روشن نيست  ها در اعماق به لرزه سطحي و کانون زمين 

هـا در روي صـفحاتي غيـر از آنچـه انتظـار               لـرزه   کانون بيشتر زمين   بهتر،

رگيـري  ها نشان داده اسـت کـه سـطوح قرا           بررسي. گيرد    رود، قرار مي    مي

هاي داراي رخنمـون سـطحي،         به موازات گسل   اًها عموم   لرزه  نکانون زمي 

 باشــــند اي آشــــکار مـــي  ولـــي بـــدون آثــــار و شـــواهد لـــرزه    

 (Mohajjel et al. 2003) .    عمـق کـانوني   هـا   بـر اسـاس همـين يافتـه

و ديگر  بربريان  . نددست آمده ا     کيلومتر به  ۲۰ تا   ۱۰ حدود   در ها لرزه  زمين

هاي پنهان در زاگرس  ر وجود گسلب (Farhoudi et al. 2006)محققين 

هاي فعال    اختصار بيان گرديد، سرچشمه      چه به بنابر آن . دن فراوان دار  کيدأت

هاي خطـي در زيـر پوشـش رسـوبي، در             صورت چشمه   اي منطقه به    لرزه

دليـل    کيلومتري از سطح زمـين قـرار داشـته و بـه    ۲۰ تا  ۱۰اعماق حدود   

خـوبي مـشخص     ها بـه  ر سطح، مکان هندسي آننداشتن شواهد آشکار د  

هاي خطي در سطح، به ناچار بايـد          پس عالوه بر وجود چشمه    . باشد  نمي

هـاي   لـرزه  عمـوم زمـين   . اي را نيـز پـذيرفت       هاي نامشخص ناحيه    چشمه

 .رسـد  بـه بـاالتر از آن مـي    نـدرت      دارند و بـه    ۷ کمتر از    يزاگرس بزرگ 

ها در عمق     لرزه   مقاطع توزيع زمين   .ند هست  زاگرس کم ژرفا   يها  لرزه  زمين

 کيلـومتر  ۶۰ها تا حـدود   لرزه  زميني برخياگر چه ژرفا دهد که  ينشان م

 بـه . متمرکزنـد  کيلـومتر  ۳۰ حـدود  يژرفـا  ها در  بيشتر آنيرسد، ول  يم

 بـه  ي در درون منـشور اًتقريب لرزه به   زمين يها   که مجموعه کانون   يا گونه

رونـد   بـا   کيلومتــر،  ۶۰ و ژرفاي  ۱۵۰د   حدو ي، پهنا ۱۵۰۰ حدود   يدرازا

 زيرين منشور   ي  هشيب صفح . ، قرار دارند  يجنوب خاور  -يشمال باختر 

شود   يسان ديده م بدين.  شمال خاور استيدرجه به سو ۲۰ تا ۱۰حدود 

خـورده رخ داده و       زير رسوبات چين    زاگرس در  يها  لرزه  که، بيشتر زمين  

 جود ندارنـد  واًتقريب يا  قارهي هوستتر مربوط به زير پ  ژرفيها لرزه زمين

ناسي در زاگرس نشان ش مشاهدات پالئوژئوگرافي و لرزه .)۱۳۸۳ آقانباتي(

سـاختي   سنگ پركامبرين زاگرس نيـز در اثـر رژيـم زمـين            ه پي د ك نده  مي

ـ . شـدگي شـده اسـت      شدگي و كـج    حاكم بر منطقه دچار كوتاه      عـالوه  هب



 

٣

صـورت   انـد كـه بـه       شـته  در پـي سـنگ وجـود دا        هاي نهان قديمي    گسل

شده قديمي فعاليـت      اي فعال و نازك     متداد حواشي قاره  هايي در ا    راندگي

 ي  دهنـده     در زاگـرس نـشان     ها   گسل ي كانوني    صفحه حل. يابند  مجدد مي 

ن مبنـا اگـر   اي بر .است) ۵۰- ۴۰(امتداد سطح جدايش پرشيب  لغزش در 

روي  كه بر (يي  حركتي در بين پي سنگ متامورفيك و پوشش رسوبي باال         

بيني نمود كه حركـت   توان پيش  رخ دهد، مي  ) قع شده است  نمك هرمز وا  

تـوان   مي بدين ترتيب .(Berberian 1995) اي خواهد بود مذكور غير لرزه

، يكـي از  ساخت پيچيـده  مانند زاگرس با زمين گرفت كه در نواحي   نتيجه

بـا پيـشرفت    ه  باشـند كـ    ن مـي  هاي پنها   ها راندگي   منابع اصلي ايجاد زلزله   

هاي اصلي    هاي مذكور گسل    عالوه بر راندگي   .هاي سطحي همراهند    چين

اي در  كننــده ينيــبــا رخنمــون ســطحي نيــز وجــود دارنــد كــه نقــش تع 

تـوان بـه رانـدگي        ها مـي   از جمله اين گسل   . اند  ساخت منطقه داشته   زمين

  .)۲تصوير( اصلي زاگرس مرتفع اشاره نمود

  

        ه روش تعيينيه روش تعيينيه روش تعيينيه روش تعيينيلرزه بلرزه بلرزه بلرزه ب    برآورد خطر زمينبرآورد خطر زمينبرآورد خطر زمينبرآورد خطر زمين. . . . ۲۲۲۲

هاي   رنر و گسل  هاي کوات   گسل( اي  هاي لرزه    در اين روش چشمه    اصوالً

، بـا کمـک روابـط تجربـي     هـا  زايي چـشمه  ه و توان لرز شناسايي) لرزه زا   

 شـتاب، سـرعت و    ( موجود تعيين و پارامترهـاي جنـبش نيرومنـد زمـين          

اين  در. گردد ، با استفاده از رابطه کاهندگي مناسب محاسبه مي     )جايي    جابه

پذير نيست و به همين  لرزه امکان  ه بازگشت رويداد زمين   روش تعيين دور  

دليل از اين روش در برآورد زلزله طراحي بيشينه يا بزرگترين زلزله قابـل    

زمين براي برآورد بزرگي  (Russel et al. 1994). شود استفاده مي انتظار

ــسل    ــول گـ ــاس طـ ــر اسـ ــرزه بـ ــه لـ     M=5.08+1.16logLاز رابطـ

 (Wells & Cooper smith 1994) شدهفيها تعر که برای انواع گسل  ،

  .استگرديده استفاده 

 

        اياياياي    هاي لرزههاي لرزههاي لرزههاي لرزه    ی چشمهی چشمهی چشمهی چشمهييييشناساشناساشناساشناسا. . . . ۳۳۳۳

هـاي    لرزه، تعريـف چـشمه      يکي از مراحل اساسي در تحليل خطر زمين       

 بـراي شـناخت و    . اي است که در پيرامـون منطقـه قـرار دارنـد             لرزه  زمين

، اغلـب نيـاز بـه دانـستن تاريخچـه           ساختي هاي لرزه زمين    تفكيك چشمه 

اي ناحيـه مـورد       ساخت محلـي و منطقـه       خيزي و زمين    شناسي، لرزه   زمين

هـا در قالـب سـاختارهاي        لـرزه   مکان و طبيعت وقوع زمـين     . ردمطالعه دا 

 سـاختار لـرزه  . شـود  ساختي بيـان مـي   زمين هاي لرزه تانساختي و اس    زمين  

رزهـا  ل شود زمين است که فرض ميشناسي    ساختي يک ساختار زمين     زمين 

ها بـه     هاي فعال يکي از اين ساختار       اند، گسل  در اثر فعاليت آن توليد شده     

 يک ناحيـه اسـت کـه در      ساختي بخشي از    زمين   پهنه لرزه . روند  شمار مي 

سـاختي از يـک رژيـم         زمـين   هاي فعال يا ساختار لـرزه       گسل اًًآنجا عموم 

اي  هاي لـرزه    چشمه. )۱۳۷۸آشتياني  و   توکلي( کنند  ميخيزي پيروي     لرزه

شناسـي،     کـه از ديـدگاه زمـين       صورت يک منطقه جغرافيـايي     توانند به   مي

شناسي داراي شـرايط يکـسان و در سراسـر آن تـوان               ژئوفيزيکي و زلزله  

 با توجـه    .)۱۳۸۴ عزار( تعريف گردد  شود،  زايي يکنواخت فرض مي     لرزه

گاهي بـا دقـت قابـل قبـولي بـا         هاي تـاريخي و دسـت       که پيوند داده    به اين 

کيلـومتر   هاي با درازاي بيش از ده   هاي منطقه مشخص نيست، گسل      گسل

هاي جوان، خطرنـاک      اند، در زمره گسل     که رسوبات کواترنر را قطع کرده     

ها هر چند ممکـن اسـت در بعـضي از             لرزه  زمين. گيرند  زا قرار مي    و لرزه 

رت متمرکـز بـه وقـوع    صـو  سـاختي بـه    زمـين    هاي يك استان لـرزه      مکان

سان و بـا     بـا آهنـگ يكـ       ،لـرزه    که آن زمين   ،شود  دند ولي فرض مي   پيون به

 -  تنبرگ در رابطه گو   b به عبارت ديگر مقدار      .دهد  احتمال مساوي روي    

هـاي   داده. شـود  ساخت ثابت فرض مـي     زمين   ريشتر براي يک استان لرزه      

هـاي    تفکيـک چـشمه  خيزي براي شناسايي و اي و لرزه  ساختي، لرزه   زمين

آشـتياني  و   تـوکلي ( سـاختي مفيـد هـستند       زمين   واقع در يك استان لرزه    

۱۳۷۸.(    

ــرای تع ــيب ــشمهي ــرزه ن چ ــاي ل ــدگاه   اي در ه ــست، از دي ــه نخ مرحل

کننده آن مورد     رهاي محصو   اي موقعيت منطقه و گسل      ساخت صفحه   زمين

ـ ريگ بررسي قرار می    قـه و  خيـزي منط    در مرحلـه دوم اطالعـات لـرزه       . دن

 ي، کمـ  ن ناحيـه   آ  هاي  آوري و با مطالعه گسل      هاي آماري آن جمع     ويژگي

 تجربـي،  هـاي  روش و بـا اسـتفاه از   ي آن منطقه    خيزي گستره   نمودن لرزه  

. دنگرد  تدوين می  ،ها ک چشمه يهايي برای تفک     شناسه ،ريآما احتماالتي و 

زا،  هاي لرزه   لها و پتانسي    لرزه  بدين منظور با پردازش و توجه به آمار زمين        

سـپس  . دنشـو  زا معرفي مـی      منطقه و منابع لرزه    ساخت  زمين  سيماي لرزه 

رگـاي محتمــل و  طـور جداگانـه مقــدار بيـشينه بز    بـراي هـر چـشمه بــه   

اي به   هر چشمه لرزه  . دنيآ میدست    به α , β  ,ν خيزي آن  پارامترهاي لرزه 

نقطـه مـورد   چهار ناحيه تقسيم و فاصله مرکز هر قسمت تـا      ايدو، سه و    

شود کـه    ميفرض   در محاسبات    .گردد مين  ييتعمحاسبه شتاب   نظر برای   

يکسان چشمه  هر  اي با شتاب مذکور در تمام قسمت          احتمال وقوع زلزله  

شـبکه  آن  اي تـا مرکـز        هاي چـشمه لـرزه      فاصله هر کدام از بخش    . است

 Green & Hall 1994) (شـود   مـي اندازه گرفته ) ساختگاه، مركز ناحيه(

  .)۳تصوير(

  

 
) ساز و كار(سيماهای ساختارهاي بزرگ و حل هندسه گسل . ۲تصوير
  .(Berberian 1995)ها های رخ داده در امتداد گسل زلزله



 

٤

 
 Green & Hall) نیعييتلرزه به روش  نيزممراحل برآورد خطر  .۳تصوير

1994)..  
هـاي اردل، کوهرنـگ، رخ     گـسل ,ناحيـه  هاي خطي در  چشمه مهمترين

همچنين با فرض .  و شمالي، زردکوه و گسل اصلي زاگرس هستندجنوبي

. دشــون اي نيــز مــشخص مــي خــت ده چــشمه ناحيــهخيــزي يکنوا لــرزه

اند در ارتبـاط   اي در نظر گرفته شده صورت ناحيه هاي گستره که به    چشمه

لـرزه بـه     ها در برآورد خطر زمـين      ا گسل خاصي نيستند و از اين چشمه       ب

هـاي   در رهيافت تعيينـي فقـط از چـشمه     . شود  مي  استفاده يلاحتماروش  

ـ       . ه شده است  خطي استفاد  هـا بـر      ايـن چـشمه    ثيرأبا توجه به فاصـله و ت

. ها انجام شـد    ، محاسبات مربوطه بر اساس اين چشمه      شهرستان كوهرنگ 

فتـه شـده بـراي      ر گر اي در نظـ     هاي ناحيه  مشخصات چشمه  ۱جدول   در

ريـشتر پارامترهـاي      ــ     ر گوتنبرگ   بر اساس نمودا  .  است  شدهمنطقه ارائه   

اي  ي لـرزه  هـا  براي هر کدام از چـشمه      ) β و   αمقادير( خيزي منطقه     لرزه

ترين فـاكتور    اين پارامترها كه جزء اساسي    . شدندطور جداگانه محاسبه     به

   بـراي  ۱۳ تـا     ۳ تـصوير در  خيزي ناحيه كوهرنگ است      ت لرزه در مطالعا 

  .شود صورت نمودار ارائه مي هر پهنه به

   
  اي در نظر گرفته در منطقه هاي ناحيه چشمه شخصاتم . ۱ جدول

 سرچشمه
   تعداد
 ها بندي تقسيم

 احتمال توزيع

f(R)∆R 

 ها پهنه مساحت

 )بعمركيلومتر(

A ۴ ۰,۲۵ ۱۷۴۴,۰۳۲ 

B ۴ ۰,۲۵  ۲۷۶۸,۳ 

C ۴ ۰,۲۵ ۳۰۸۹,۴۳ 

D ۴ ۰,۲۵ ۱۳۱۷,۷۱  

E ۲ ۰,۵ ۱۰۹۶,۲۵ 

F ۴ ۰,۲۵ ۱۶۶۰,۹۸ 

G ۴ ۰,۲۵ ۳۶۵۴,۱۶ 

H ۴ ۰,۲۵ ۲۳۲۵,۳۷ 

I ۴ ۰,۲۵ ۳۸۵۹,۰۱۶ 

J ۳ ۰,۳۳ ۱۰۲۹,۲۳ 

هاي انتخابي منطبـق بـا        الگو قدر چه هر ،خطر به روش تعييني    در تحليل 

دقت  ،اندازه همان  به د،ناي باش هاي لرزه   شناختي چشمه   هاي زمين   ويژگي

  .يابد تحليل افزايش مي
  

 
پهنه  در ريشتر  -  تنبرگنمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گو. ۴ تصوير

A..  

  
   B.پهنه در  ريشتر  -  نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۵صويرت

  

 
 در چشمه  ريشتر  -نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۶تصوير

C.  

  



 

٥

در چشمه  ريشتر  -  نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۷تصوير
   .D اي لرزه

  
  .Eپهنه در  ريشتر  -  نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۸صويرت

 

  F.پهنه در  ريشتر  -  نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۹تصوير
  

  
پهنه در ريشتر   -  نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۱۰تصوير

.G  
  

  
  ريشتر  -  ابطه گوتنبرگنمودار دوره بازگشت بر اساس ر. ۱۱صويرت

   .Hدر  پهنه 
  

  
 ريشتر  -  نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۱۲تصوير

   .I پهنه در 
  

 
 ريشتر  -  نمودار دوره بازگشت بر اساس رابطه گوتنبرگ. ۱۳ تصوير

   .Jپهنه در 

شـوند،   هـا تعـين محـل مـي     ها بر روي گسل لرزه هايي که زمين    در مکان 

  از اما در بسياري.اصله تا منطقه با خطاي نسبتاً کمي همراه استتخمين ف 

ن بـه   يا در سطح زم   ه  هاي بزرگ و گسل     لرزه  موارد ارتباط بين وقوع زمين    

 ،گوي مکاني و هندسـي چـشمه   وضعي ال   در چنين  .روشني آشکار نيست  

ترين منطقـه توزيـع       چگال. شود  اي در نظر گرفته مي      صورت پهنه  ناچار به 

چـشمه در   اي يک حوزه بـه عنـوان مرکـز      هاي نقطه   ي چشمه مرکز سطح 

اي در واقع همان مرکـز سـطحي          اما چشمه نقطه  . شوند  محسوب مي   پهنه

هـا    لـرزه   اي زمين   هلرز  هاي دستگاهي يا مرکز مه      لرزه  تعيين محل شده زمين   

 کـه جـزء   ،هيـ هـای ناح   از گـسل تعـدادی  ۲۴ تـا   ۱۴هـای    تـصوير . است

   .دنده  را نشان می،دنشو طی محسوب میهای خ چشمه

  
  .گسل اصلی زاگرس در شمال بلداجی. ۱۴تصوير 

 
 



 

٦

 
  .گسل کوهرنگ در مرز کوه و دشت. ۱۵تصوير

 
 

  
 ۱۰ پرمين درهای  آهکهای کرتاسه و  بين آهک گسل اردل در. ۱۶تصوير

 .)ديد به سمت شمال شرق( کيلومتری جنوب شرقی کوهرنگ

  
 کيلومتری شمال ۱۵ ، روستای ديمهآباد در نزديکگسل محمد. ۱۷تصوير

  .کوهرنگ

  
 ۵های کرتاسه زيرين و بااليي در  گسل رخ جنوبی در مرز آهک .۱۸تصوير 

  .)ديد به سمت شرق( کيلومتری شرق سودجان

  
  .)ديد به سمت شرق( اغاننکيلومتری شمال راندگی ناغان در دو . ۱۹تصوير

  

  
 .رقی سامانکيلومتری شمال شدو گسل چادگان در . ۲۰تصوير

 

  
ديد به (های کرتاسه در گردنه رخ  گسل رخ شمالی در آهک. ۲۱تصوير

  .)سمت شمال غرب
  

  
  شرق ناغانکيلومتری ۱۵گسل کردان در نزديک تونل باجگيران . ۲۲تصوير

 .)ديد به سمت جنوب شرق(

  



 

٧

 
ديد (  روستای گندمان شمالگندمان مرز کوه و دشت درگسل . ۲۳ تصوير

  .)غربجنوب به سمت 
  

  
 .کيلومتری شمال بيژگردگسل بيژگرد در پنچ . ۲۴تصوير

 

        گر گر گر گر     لرزه کنترللرزه کنترللرزه کنترللرزه کنترل    زمينزمينزمينزمين. . . . ۴۴۴۴

گـر بـه دو روش عمـده عمـل         لـرزه کنتـرل     براي تخمين بزرگاي زمـين    

گروه اول از شواهد اوليه جهـت بـرآورد و تخمـين بزرگـاي       در .شود می

  يعنـي  يختگيدر اين ميان طول گس     .شود  استفاده مي در ناحيه   ها    لرزه  زمين

 ،جـايي   و بيـشينه جابـه    " لغـزد   گسل که در طول گسيختگي مي     طحي از   س

وم از شـواهد ثانويـه      گروه د  در. بيشترين پارامترهاي مورد استفاده هستند    

لغزش در    گرايي و زمين    همچون روان  ،هيهای رخ داده در ناح     بعد از زلزله  

در محـدوده   . )۱۳۷۰ حـدادي ( شود  استفاده می   لرزه  د بزرگاي زمين  برآور

کوهرنگ بر پايـه روابـط تجربـي ارائـه شـده توسـط مهـاجر اشـجعي و             

ــوروزي ــوروزي ،)(Mohajer-Ashjai & Nowroozi 1987 ن  ن

)Nowroozi 1985( و (Ambraseys & Bommer 1991)  و

 Wells & Cooper)  ارائـه شـده توسـط ولـز و كوپراسـميت      رابطه

smith 1994)  ،شدند ارائه ۲  و در جدولمقادير بيشينه بزرگا محاسبه .

اي از  کننده رسد گسل اردل بالقوه اثر تعيين  به نظر مي   ۲ با توجه به جدول   

ترين    نزديک،ای  لرزهي  مهشاين چ . د در منطقه دار   ،بينظر مقدار شتاب نس   

توليد  يت، توانايي الصورت فع ر  دکوهرنگ بوده و     گسل به محدوده شهر   

 ،ترريـش  ــ    اساس نمودار گوتنبرگ بر. اردرا د ۷,۳ اي با بزرگاي  لرزه  زمين

هـا   کدام از چـشمه  هر براي) βو  α مقادير(خيزي منطقه  پارامترهاي لرزه

جداگانه محاسبه و بزرگاي گزينش شده که ميانگين بزرگاهاي حاصـل از       

، و بزرگـا  گـسل   رابطه طول   " ،Kuko) 2004( هاي مختلف است    روش

همچنين نقـشه  . شده است  ارائه ۲جدولن و در    ييتع،  "ای مشاهدهبزرگاي  

   . نشان داده شده است۲۵سايزموتكتونيكي منطقه در تصوير 
 

  
ها  اي و گسل ناحيههاي  شه سايزموتکتونيکي و موقعيت چشمهقن. ۲۵تصوير

  .خطيبه عنوان چشمه در كوهرنگ، 

 
 ای در ناحيه رزهي لاه زی چشمهيخ ن لرزهای و توا  ارامترهاي لرزهپ. ۲جدول 

 Mmax (obs) Mmax (Fl) (G-R) Mmax Mmin β α  ν ها هپهن

A ٠,٢٢٥ ١,٩ ١,٧٦ ٤ ٦,٦ ٧,٥ ٦,٩ ٥,٥ 

B ٠,١٣٤ ٣,٣ ١,٦٦ ٤ ٧,١ ٧,٥ ٦,٩ ٧,٠ 

C ٠,٤٢٧ ٠,٦ ٢,٠٨ ٤ ٦,٧ ٧,٥ ٧,١ ٥,٥ 

D ٠,٠٩٨ ٠,٩٤ ٢,١٤ ٤ ٦,٣ ٧,٥ ٦,٩ ٥,٥ 

E ٠,١٤٣ ٥,٤ ٠,٨٥ ٤ ٦,٣  ٧,٤ ٦,٩ ٥,٥ 

F ٠,٣٣١ ٣,٨ ١,١٧ ٤ ٦,٨ ٧,٤ ٦,٩ ٦ 

G ٠,٤٦ ٠,١ ٢,٢٢ ٤ ٦,٨ ٧,٤ ٦,٩ ٦ 

H ٠,٢٢٦ ٢,٧ ١,٦ ٤ ٦,٨ ٧,٤ ٦,٩ ٦ 

I ٠,٢٤٩ ٠,٥١ ٢,٢٩ ٤ ٦,٩ ٧,٥ ٧,١ ٦,٥ 

J ٠,٠٦٣  ٠,٩١ ٢,٢ ٤ ٦,٧ ٧,٣ ٧,١ ٥,٥ 



 

٨

        گزينش رابطه کاهندگيگزينش رابطه کاهندگيگزينش رابطه کاهندگيگزينش رابطه کاهندگي    ....۵۵۵۵

اي  هاي لـرزه  ليد موجساختي با تو هاي زمين     ها در چشمه    لرزه  وقوع زمين 

هاي شديد زمين در نقاط مختلـف گـستره       اعث تکان اين موج ب  , همراهند

ايي چون جـذب و گـسترش هندسـي    ه به علت پديده  . شود  مورد نظر مي  

ميـزان  . شوند اي با فاصله از کانون زلزله تضعيف مي       هاي لرزه   ، موج  امواج

شناسي    زمين  شرايطاي بستگي به عواملی از جمله           هاي لرزه   تضعيف موج 

, ه داردلـرز  ت بـر روي سـطح کـانوني زمـين        شناسي، مسير حرک    و ريخت 

هاي شديد زمين را      تکان. مختلف متفاوت است   بنابراين تضعيف در نقاط   

جايي نشان  سرعت يا جابه هاي فيزيکي مانند شتاب، توان توسط کميت مي

 را بطـه كاهنـدگي  براي برآورد خطر زلزله به روش تعيينـي از    .است هداد

(Campbell 1997)تفاده شده استاس  به شرح ذيل:   
EXP(-2.245+1.09*M-

1.89*LN(R+0.361*EXP(0.579*M))+0.218  

 
EXP(-3.829+0.991*M-

1.5*LN(R+0.079*EXP(0.661*M))+0.111  

نگاري که براي اروپا و اياالت متحده توسعه داده شـده       هاي شتاب   رابطه

ــه رابطـــــه از   (Ambraseys & Bommer 1991) جملـــ

(Ambrasey1995) و(Boore & Joyner 1981) و همچنــين رابطــه  

  (Zare & Sabzali 2006) در برآورد خطـر  ،ايران معرفی شدهکه براي 

ــين ــت   زمـــ ــه اســـ ــرار گرفتـــ ــتفاده قـــ ــورد اســـ ــرزه مـــ  .لـــ

 (Ambraseys & Bommer 1991) ــاه داده ــاس پايگ ــر اس ــاي   ب ه

  :ددنصورت زير ارائه نمو رابطه كاهندگي را بههاي اروپا  لرزه زمين

SSAA SCSCrLogCMCCyLog ..)(..)( 421 ++++=  
  

 (Boore & Joyner 1981)  افقـي  را بـراي بيـشينه شـتاب    ذيل رابطه

در اين مطالعه نيـز از       . گردند ارائه  ۷,۰ و    ۵,۰ بزرگاهاي بين  براي   زلزله

 شـده، براي ايران معرفـی  كه  (Zare & Sabzali 2006) رابطه كاهندگي

 :نمودنداستفاده 
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صـورت   م شده بـه روش تعيينـي گـسل اردل در          بر پايه محاسبات انجا   

  و بيشينه  ٧,٣اي دست کم با بزرگاي  لرزه  توليد زمينيت تواناييالفع

  

ـ  ب.را در منطقـه دارد  ٠,٤٨ gو قـائم   ٠,٧٥ gشتاب افقي  نه شـتاب  يشي

ـ  ي ارتباط نزد  ي احتماالت  روش  و اي  هاي ناحيه   دست آمده از چشمه   ب ا کی ب

ـ  ب.ه شده داردفتکار گررابطه کاهندگي ب   ويژگـي  ه شـتاب بـر اسـاس    ينشي

 رابطـــــــه کاهنــــــــدگي ، اي هـــــــاي ناحيــــــــه  چـــــــشمه 

  (Ambraseys & Bommer 1991) معادل g۰,۳۷  ،   رابطـه كاهنـدگي

)1981  (Boore & Joyner    ــا ــر ب ــي و  g  ۰,۲۵براب ــه ميراي  رابط

 )(Zare & Sabzali 2006برابر با  g۰,۲۹بيـشينه شـتاب   . دسـت آمـد   ب

 کاهنـدگي رابطـه   هـاي خطـي بـا         دسـت آمـده از چـشمه       هبجنبش زمين   

 Ambraseys & Bommer 1991)( معادل با g۰,۷۲،    رابطـه كاهنـدگي

)1981  (Boore & Joyner برابر با g۰,۴۲  رابطـه   باالخره بـر اسـاس  و

ـ  بـر ا .است g۰,۶ با   برابر(Zare & Sabzali 2006)ميرايي  ن اسـاس  ي

اي خطـي تقريبـاً دو برابـر          دسـت آمـده از چـشمه لـرزه        بيشينه شـتاب ب   

 منحنی تقاط هـم     ۳۰ تا   ۲۶تصاوير  . شود  اي محاسبه مي    هاي ناحيه   چشمه

 .دنده می ه را بر اساس روابط کاهندگی مختلف نشانحيشتاب در نا

  

  
كاهندگي  ، رابطهاي  چشمه ناحيه-تراز هم شتاب  نيمنح. ۲۶تصوير

(Ambraseys & Bommer 1991). 

  

 
 چشمه خطي، رابطه كاهندگي –تراز هم شتاب  منحني. ۲۷تصوير

(Ambraseys & Bommer 1991)..  
 



 

٩

 
 

 ي، رابطه كاهندگيا  چشمه ناحيه–منحني تراز هم شتاب . ۲۸تصوير
.(Boore & Joyner 1981) 

 

 
 Boore) چشمه خطي، رابطه كاهندگي –منحني تراز هم شتاب . ۲۹تصوير

& Joyner 1981).  
 

  
 Zare).اي، رابطه كاهندگي   چشمه  ناحيه–منحني تراز هم شتاب . ۳۰تصوير

& Sabzali 2006) 
 

        يجه گيرييجه گيرييجه گيرييجه گيرينتنتنتنت ....۷۷۷۷

ـ  کوهرنـگ و زردکـوه نزديـک    اصلي زاگـرس،  هاي اردل،  گسل.۱ رين ت

 .هاي اصلي به شهرستان کوهرنگ هستند گسل

اردل در صـورت     بر پايه محاسبات انجام شده به روش تعييني گسل           .۲

و بيـشينه   ٧,٣ دسـت کـم بـا بزرگـاي     ،اي لرزه فعاليت توانايي توليد زمين

  .را در منطقه دارد g ۰,۳۸ قائم و ٠,٦٥ gشتاب افقي 

صـورت خطـي و    اي بـه   دو نوع چـشمه لـرزه      بر ساس بيشينه شتاب   . ۳

 قريبـاً تهاي خطي     و در هر مورد شتاب چشمه      ندامتفاوت  با هم   اي    ناحيه

  .دنباش مياي  هاي ناحيه  چشمهدو برابر

ـ  اين ناحيـه شـمال  در  ها روند ساختاري گسل. ۴ شـرقي   ي ـ جنـوب  غرب

  . ها در همين راستا پراکندگي دارند اي پيرامون آن هاي لرزه  و دادههستند

ن يت زمـ  يـ اي به واقع    هاي ناحيه   چشمهر بدست آمده بر اساس      يمقاد. ٥

 در ايران لرزه  خطر نسبي زمينيبند و با پهنه ندستهکتريساختی منطقه نزد

  .دنمطابقت دار
  
        مراجعمراجعمراجعمراجع. . . . ۸۸۸۸
شناسـي و   زمـين   انتشارات سـازمان ،"شناسي ايران  زمين"،۱۳۸۳ ،.آقانباتي، ع 

  .کشور اکتشافات معدني
انتشارات دانشگاه شـهيد   ،"سايزموتکتونيک "،۱۳۷۶ ،.م آرين، ،.م پورکرماني،

 .بهشتي

 ". اي ايــران  نقــشه خطــر لــرزه"،۱۳۷۸ ،. غفــوري آشــتياني، م،.ب تــوکلي،
 .شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله پژوهشگاه بين

کـاربرد دو   لـرزه و  هاي برآورد خطر زمـين  بررسي روش "،۱۳۷۰ ،.ح حدادي،
دانـشگاه   ژئوفيزيـك، دانشكده پايان نامه کارشناسي ارشد  ،"روش جديد در ايران

  .تهران
المللـي   ، پژوهـشگاه بـين    "ناسي كاربردي ش  اي بر زلزله   مقدمه" ،۱۳۸۴ ،.ع، م زار
  شناسي و مهندسي زلزله زلزله
 ،۱۳۷۶ لـرزه،   ساخت و گروه بـرآورد خطـر نـسبي زمـين            زمين  گروه لرزه  
مجموعه مطالعات طرح کالبـدي ملـي    لرزه در ايران از     بندي خطر نسبي زمين     پهنه
  .يرانانتشارات مرکز ملي مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ا ايران،

Ambraseys, N. N., 1995, “The prediction of earthquake 
peak ground accelerations in Europe”. Earthquake 
Engineering and Structural Dynamics,Vol. 24 (4): 467-
490. 

Ambraseys, N. N., & Bommer, J. J., 1991, “The 
attenuation of ground acceleration in Europe”. 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics,Vol. 
20 (12): 1179-1202. 

Berberian, M., 1995, “ Master blind thrust fault hidden 
under the Zagros fold: active basement tectonics & 
surface morphotectonics”, Tectonophysics, Vol. 241 (3-
4): 193-195. 

Berberian, F., & Berberian, M., 1981, “Tectono-plutonic 
episodes in Iran”, Amer. Geophysical Union. 
Geodynamics series. Vol. 3: 5-32. 

 

Berberian, M., 1983, “The Southern Caspian: A 
compressional depression floored by a trapped, modified 
oceanic crust ”, Can. J. Earth Sci, Vol. 20: 163-183. 

Boore, D. M., Joyner, W., 1981, “Equation for estimating 
horizontal response spectra and peak acceleration from 
western North American earthquakes”: A summary of 
recent work. Seismological Research Letters, Vol. 68 
(1): 128-153. 



 

١٠

Campbell, K. W., 1997, “Empirical near-source 
attenuation relationships of peak ground acceleration, 
peak ground velocity, and pseudo- absolute acceleration 
response spectra, Seismological Research Letters”, Vol. 
68 (1): 154- 179. 

Farhoudi, Gh., Rahnama-Rad, J. & Ghodrat, M. 2006, 
"The wonder of the Bamu overturning northeast of 
Shiraz, Iran", In Farsi and abstract English, Journal of 
Appliedgeology, Islamic Azad University, Zahedan 
Branch, Zahedan. , Vol. 2 (2): 25–31 

Green R. A., & Hall W. J., 1994, “ An overview of 
selected seismic hazard analysis methodologies”, 1994, 
Civil Engineering Studies Structural Research Series 
No.: 592: 95P. 

Kuko, A., 2004,” Estimation of the maximum earthquake 
magnitude, Mmax " Pure appl. Geophys. Vol. 161: 1-27, 
Birkhaeuser Verlog.   

Miliaresis, g., 2001, “ Geomorphometric mapping of 
Zagros Ranges at regional scale, computers & Geo 
Sciences”,Vol. 27: 775-785.  

Mohajjel, M., Fergusson, C. L., Sahandi M. R., 2003, “ 
Cretaceous- Tertiary Convergence & Continental 
collision, Sanandaj- Sirgan, Western Iran” Journal of 
Earth Sciences, Vol. 21: 397-412. 

Mohajer-Ashjai, A. & Nowroozi, A.A., 1987, “Observed 
and probable intensity zoning of Iran”, Tectonophysics, 
Vol.49: 21-30. 

Nowroozi, A.A., 1985, “Empirical relations between 
magnitudes and fault parameters for earthquake in Iran”, 
Bull Seis. Soc. Am., Vol. 75 (5): 1327-1338. 

Wells, L. D., & Cooper smith, J. K., 1994, “ New 
empirical relationships among magnitude, rupture 
length, rupture width, rupture area and surface 
displacement”, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 74 (4): 974-
1002. 

Zare, M., & Sabzali, S., 2006, “Spectral Attenuation of  
Strong Motions in Iran", Third International Symposium 
on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion, 
Paper No.: xxx, Grenoble, France. 

 


