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ایـن پتانسـیل   ، هـاي نیرومنـد  رویداد زمین لـرزه . باالیی داردپتانسیل  ،از لحاظ لغزشناوه رجدون در شمال شهرستان گ يرودخانه يهاي حاشیهدامنه

 رسوباتاي و دایرههاي لغزش توانایی تولید اند،پایین دست رودخانه که بیشتر از سیلتستون تشکیل شده هاينهشته. دهدت افزایش میبه شد را يناپایدار

بـیش   اي با شتاب افقیدر چنین شرایطی رویداد زمین لرزه. دارندستونی -ايصفحههاي لغزش پتانسیل اند،ساخته شدهباال دست رودخانه که از مادستون 

 مسیر جریان آبهایی سبب مسدود شدن چنین لغزش. کنددرجه را ناپایدار می 20هاي با شیب بیش از دامنه رجدون، يرودخانه يمحدوده در g14/0  از

هاي عظیم و در نتیجه تخریب سیالب تولیدسبب  ،شکسته شدن سدهاو پی آمد این رویداد  .گرددمی در مسیر رودخانهو در نتیجه تشکیل سدهاي طبیعی 

  .همراه خواهد داشتگناوه را به ستانهایی از شهربخش

  .لغزش، شتاب افقی، زمین لرزه، سد هاي طبیعی، شکسته شدن سد  زمین هاي کلیديواژه

  

دره  يآبریـز رودخانـه   يحوضه يدر محدوده مورد مطالعه يمنطقه

شـمال اسـتان   تراسـت زاگـرس و   -در جنوب غرب کمربند چینگپ 

هم پیوسـتن دو  هدره گپ از ب يرودخانه). 1 تصویر(قرار دارد  بوشهر

این رودخانه با طـول  . است گپ و رجدون حاصل گردیده يرودخانه

طـرف  هکیلومتر از ارتفاعات شمال گناوه سرچشمه گرفتـه و بـ   6/115

شهرستان گناوه وارد خـور گنـاوه   در شرق  و خلیج فارس جریان دارد

 ي هاي حوضـه رجدون به عنوان یکی از سرشاخه ينهرودخا. شودمی

ـ   .آبریز دره گپ در بخش جنوبی آن واقع گردیـده اسـت   ه بـه بـا توج 

رجدون  يرودخانهلیتولوژي سازندهاي حوزه آبریز  ت اقلیمی ووضعی

حجم زیـادي از   همراه با یالبی مخربهاي سیجریانهمه ساله و گپ، 

 .کندو خسارات بسیاري ایجاد می شدهگل و الي به خور گناوه حمل 

ي هاي تند و سیالبی در فصول بارانی همواره خطري جدبارشبنابراین 

 یدر چنـین شـرایط   .باشـد مـی براي شـهر گنـاوه و خورهـاي اطـراف     

 ،ثیر رویداد زمین لـرزه ي رجدون تحت تأهاي رودخانهناپایداري دامنه

اي کـه ایـن   بـه گونـه  . د خواهد آوردوجواي را بهار پیچیدهشرایط بسی

و د سـدهاي طبیعـی در مسـیر رودخانـه     بـا ایجـا   اي،هاي دامنهلغزش

بسـیار  هـاي  سـیالب  تولیـد  پتانسیلشکسته شدن آنها پس از آبگیري، 

 مـؤثّر اي مقاله نخست پارامترهاي لرزهاین  در .بزرگی را خواهد داشت

رجدون محاسبه گردیده، سـپس بـا توجـه بـه      يهاي رودخانهبر دامنه

پتانسـیل   رودخانـه،  يات فیزیکی و مکانیکی رسوبات حاشیهخصوصی

  . اي مورد ارزیابی قرار گرفته استلغزش تحت بارگذاري لرزه

 

   

یکی از کمربنـدهاي   ،هاي تماشاییرشته کوه زاگرس با سلسله چین

این . (Hessami et al. 2001)تراست بسیار زیبا در جهان است -چین

هاي عربستان و ایران مرکزي کمربند کوهستانی مرز همگرا بین صفحه

 يسـاده  يکمربند چین خـورده . را در جنوب غرب ایران ساخته است

 کیلومتر پهنا، در سنوزوئیک فوقانی شکل گرفته 300تا  200زاگرس با 
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