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  دهيچك
كيلومتري جنوب  97كه رومركز آن توسط مركز لرزه نگاري كشوري در  Mw=6.3 (Ml= 6.2)اي با بزرگاي زمينلرزه 1389آذر ماه  29در تاريخ 

كيلومتر واقع در جنوب استان كرمان گزارش شده است در اين  5كيلومتري جنوب خاوري شهرستان ريگان با عمق كانوني  17خاوري شهرستان بم و 
توسط مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  5/2پسلرزه با بزرگاي بيش از  76لي تعداد پنج روز بعد از رخداد زمينلرزه اص. مطالعه مورد بررسي قرار ميگيرد

ها ها و پسلرزهلرزه نگاري محلي ثبت شده شتابنگاشتها، مي توان با دقت بيشتري به تعيين محل زمينلرزه هاي هبا استفاده از داد. گزارش شده است
 پهنه بندي شتاب در حالتهاي هاي هنصب شده در منطقه استفاده شد كه آناليز داده ها به صورت نقششتابنگاشت  23در اين مطالعه از اطالعات  . پرداخت

لرزه نگاري موسسه ژئوفيزيك و پژوهشگاه بين المللي زلزله  هاي هايستگا هاي ههمچنين با استفاده از داد. رسم گرديد متفاوت شعاعي، مماسي و عمودي
ي به وقوع ها لرزهو پس ها لرزهنقشه زمين. تعيين مكان شدند ها لرزهلرزه اي و پس هاي هان، يزد، زاهدان و بندرعباس دادشناسي و مهندسي زلزله واقع در كرم

با استفاده از روش احتماالتي، مقادير . افتاده نشان ميدهد گسل نه كه در بخش جنوب باختري گسل كهورك قرار دارد عامل اصلي اين رخداد بوده است
به اين منظور مناطق . كيلومترمحاسبه گرديد 150و  50افقي  زمين در استان كرمان به مركزيت ريگان براي تمام محدوده با فواصل شعاع بيشينه شتاب 

از خاك محل مورد . سال محاسبه گرديد 457سال و50 هاي هلرزه خيز منطقه ريگان با استفاده از چشمه ناحيه اي مدل سازي وسپس شتاب براي دور
. ، ضريب پواسون بدست آمدمدول االستيسيته  ،نمونه برداري شد و پس از انجام آزمايشات مكانيك خاك وسنگ ، سرعت  وهمچنين مدول برشيمطالعه 

همچنين پريود طبيعي . ه محاسبه شداز روي دامنه فوريه مر بوط به نگاشت اعمال شده ساختگاه و از روي دامنه فوريه پريود ساختگاه و فركانس ساختگا
و لرزه زمينساخت منطقه  مهندسي زلزلهنتايج اين پژوهش در مطالعات  .بدست آمد f=4.86 Hفركانس طبيعي خاك   و T=0.102 s  خاك بدست آمده

  .به ويژه شناسايي گسل هاي فعال شده كاربرد دارد و مي تواند براي بيان مناطق با خطر باال و جلوگيري از تخريب بيشتر به كار رود
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