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 چكيده
              از موضوعات اصلي براي . ترين مناطق لرزه خيز ايران است زاگرس يكي از فعال          

رزه خيز، تحليل عكس العمل واحدهاي زمين شناسي در ة لپهنه بندي خطر زمين لرزه در اين پهن
 تحليل ،در مطالعه حاضر كه در منطقه شيراز صورت گرفته است. نيروهاي زلزله مي باشدبرابر 

به همين منظور از . رفتار سازندهاي زمين شناسي در مقابل گسلش و وقوع زمين لرزه بوده است
هاي زلزله هاي تاريخي و سده بيستم استفاده شده و با  اليه هاي سازندهاي زمين شناسي، كانون

رهاي فوق ي از توان سيستم اطالعات جغرافيايي ارتباط سازندهاي زمين شناسي با متغيبهره گير
نتايج اين مطالعه نشان داد كه سازند آهكي آسماري داراي حداكثر تراكم .الذكر تحليل گرديده است

هاي آسماري تفكيك نشده داراي حداكثر طول گسل خوردگي  گسل خوردگي بوده و سنگ
هاي  ادهاي لرزه اي نيز در رسوبات كواترنر بيش از سازند آسماري و سنگفراواني رخد.هستند

پس از تحليل رفتار سازندها در برابر نيروهاي لرزه اي به هر يك از آنها . آسماري جهرم بوده است
وزن مناسب داده شده و نقشه پهنه بندي خطر زمين لرزه در پنج گروه بر اساس مقاومت سازندها 

  .  تهيه گرديد
سيستم  شيراز، ،زمين لرزهپهنه بندي خطرسازندهاي زمين شناسي،  :كليدياژگان و

  . اطالعات جغرافيايي
   
  قدمهم

ثير قرار داده و در مجموع هر سال بيش از هر خطر طبيعي ديگر أ تحت ت در جهان  كشور را35 خطرهاي لرزه اي بيش از 
 شناخته شده است و تنها راه لرزه در ايران هم كامالً مينخطر وقوع ز. هاي بيشتري را به كام مرگ مي فرستد انسان

وجود كمربند چين . كاهش خطرات اجراي برنامه هاي كاهش خطرات زلزله و ايمن سازي كشور در برابر زلزله مي باشد
 داغ كپه مكران، لوت، عربستان و ايران و مناطق لرزه خيز ايران مركزي،ة خورده فعال زاگرس در محل برخورد دو صفح

  قرن گذشته24در ) 7( زلزله شديد بزرگتر از 130لرزه خيزي ايران زمين با ة سيرجان از يك طرف و تاريخچ -و سنندج

                                                 
* E-mail: farajzam@modares.ac.ir 
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  سال اخير،25 كشته و روند رو به افزايش آن در 120000شديد و مخرب در قرن بيستم با ة زلزلبيست به خصوص وقوع 
  .)1376انييغفوري آشت (ر ما در برابرزلزله استلرزه خيزي و آسيب پذيري باالي كشوة دهند نشان

لرزه در يك منطقه بر مبناي پارامترهاي حركت نيرومند زمين نظير شتاب، سرعت و تغيير مكان و با در نظر  خطر زمين
در اين راستا بايد چشمه هاي لرزه اي منطقه . شود لرزه در آن منطقه تعريف مي بازگشت معين رويداد زمينة گرفتن دور

 .شناسايي و به هريك از اين چشمه ها سرشت لرزه خيزي منطقه نسبت داده شود) چشمه هاي نقطه اي، خطي و ناحيه اي(
   :سازي خطر لرزه اي موارد زير اهميت دارد مدل درتحليل ها و

       هاي  مدل محل مورد نظر و واكنش خاك و كنش و مدل كاهيدگي، مدل رخداد بازگشتي، مشخص كردن منبع،
شاه و همكاران  (هم بررسي كرد با  مي توان آنها راGISپيش بيني براي توزيع حركات زمين كه باكمك تكنولوژي 

1995 .(  
  :بررسي هاي ذيل امكان تخمين خطر زلزله را فراهم مي سازند

  بررسي هاي زمين شناسي  -1
  ساختارهاي ناحيه اي و الگوي دگرشكلي -   
   كيلومتري 100نطقه تا شعاع هاي م تهيه نقشه از گسل -   
  ها تعيين نوع و نحوه عملكرد گسل -   
  ها شواهد جابجايي هاي اخير در طول گسل -   
  ها و فرونشست ها و غيره ها، ريزش خيص مكان لغزششت -   
  بررسي هاي زلزله شناسي  -2

  .) پيوسته اند به وقوع1900زلزله هايي كه پيش از سده (هيه فهرست زلزله هاي تاريخي ت -    
  تهيه فهرست زلزله هاي دستگاهي  -    
  تهيه نقشه مراكز سطحي زلزله ها -    
  تعيين شدت و بزرگي زلزله ها -    
  ها و مراكز سطحي كانون زلزله ها مقايسه بين مكان گسل -    
  تخمين بزرگي زلزله مبناي طرح و بزرگترين زلزله محتمل  -    

  )1376نيوركرماني و آرپ (ال وقوع به وسيله تعيين دوره بازگشت زلزله هاتخمين درصد احتم -     
طي يك جغرافيايي اطالعات  ستميس با استفاده از فناوري  رالرزه  زمين خطرهاي ملي ايتاليا پهنه بندي  انجمن پژوهش

) لغزش يا رانش زمين(در اين تحقيق نكات مؤثري چون لرزش مستقيم زمين و اثرات ثانويه . ستپژوهش انجام داده ا
هاي آماري و متغيرهاي مستقلي مانند زمين شناسي،  استفاده از مدل فيزيكي براي شيب و روش. مورد نظر بوده است

 اي در نهايت به صورت يك نقشه ضريب خطر نمايش داده شده است هيدرولوژي و پارامترهاي لرزه فولوژي،رژئوم
  ). 1995فاشيولي و همكاران (
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ا سيستم لرزه و تخمين خسارات ناشي از آن ب  خطر زمين1996اليفرنيا در سال ك 1ة پلوآلتومنطق ديگري در  پژوهشدر

بر اساس سال (ها  ميانگين سن ساختمان: هاي مختلفي مانند در اين بررسي اليه.  است بررسي شدهاطالعات جغرافيايي
هاي  هم سنگ بستر استفاده شده و در نهايت نقشههاي اصلي، بررسي شتاب افقي زمين هم براي سطح و  ، گسل)ساخت

  ). 1995كينگ  (.پهنه بندي استخراج گرديده است
 سيستم  هاي هاي داده اي براي يك كالنشهر با نواحي اطرافش با استفاده از پايگاه در تحقيق ديگر تهيه نقشه خطر لرزه

ين پژوهش شامل حركت زمين، لغزش و رانش اي در ا خطرات لرزه.  در ژاپن انجام شده استاطالعات جغرافيايي
هاي پتانسيلي تهيه  باشد كه بر اساس جداولي به هر كدام از اين عوامل وزن داده شده و نقشه ها براي شهر توكيو مي شيب

  ). 1995ماتسواوكا (نهايي نمايش داده شده است   شده از آنها به صورت يك نقشه
 به صورت  براي منطقه فارسي خطرلرزه و مساحت پهنه ها خطر زمين البدي مليبا استناد به نقشه بدست آمده از طرح ك

  : زير است
 )54( درصد مساحت منطقه بيشتر نيستند، اما پهنه خطر متوسط به )7و1(پهنه هاي خطر پايين و نسبتاً پايين به ترتيب از 

مركز  (مساحت منطقه را در برمي گيرند درصد )11و26(پهنه هاي خطر نسبتاً باال و باال به ترتيب . درصد مي رسد
  ).1376معماري ايران  مطالعات و تحقيقات شهرسازي و

براي رسيدن به هدف نهايي اين پژوهش يعني تعيين حساسيت سازندهاي زمين شناسي در مقابل نيروهاي ناشي از زلزله، 
ازندها مورد بررسي قرار گيرد كه تا به حال ثيرپذيري سأابتدا بايد اين پهنه بندي در سطح منطقه اي انجام شود و سپس ت

  . براي منطقه مورد مطالعه انجام نشده است
محدودة تقريبي مورد ) 1(نقشه شماره . محدودة مورد مطالعه شامل شهر شيراز به شعاع يكصد كيلومتر از اطراف مي باشد

  . مطالعه را نشان مي دهد
  

  ها روش و مواد
ي مورد نياز از منابع مختلف به شرح زير تهيه گرديد و پايگاه اطالعاتي در محيط سيستم در مطالعه حاضر ابتداء داده ها

  : شداطالعات جغرافيايي تشكيل 
 1:25000و نقشه ) 10( سازمان زمين شناسي كشور1:250000اليه سازندهاي زمين شناسي با استفاده از نقشه هاي -    

  .با روش رقومي سازي وارد كامپيوتر گرديدو شركت نفت بريتانيا تهيه و ) 11(گناوه خارك
كيلومتري اطراف يكصد شيراز به عنوان مركز به شعاع  هاي زلزله هاي تاريخي و سده بيستم با قرار دادن شهر كانون -    

  .آن بازيابي و وارد پايگاه اطالعات گرديد
طالعه تهيه و بر اساس طول به سه گروه بزرگتر اليه خطوط گسل با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي منطقه مورد م  -    

 .از ده كيلومتر، بين دو تا ده كيلومتر و كوچك تر از دو كيلومتر طبقه بندي شده و وارد پايگاه اطالعات گرديد

  شيراز و كازرون و منحني هاي ميزان ها با فاصله ارتفاعي1:250000 اليه ارتفاعي با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي - 
  .يكصد متر تهيه و وارد سيستم گرديد

                                                 
1- Palo-Alto 
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پس از آماده ساختن اليه ها در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي با استفاده از توابع تحليلي همپوشاني و تهيه جدول هاي 
تقاطعي، ارتباط بين اليه سازند هاي زمين شناسي با كانون هاي زلزله هاي تاريخي و سده بيستم، اليه گسل ها و همچنين 

  .يه ارتفاعي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت كه يافته هاي آن در مطالب زير مورد بررسي قرار گرفته استال
   محدوده مورد مطالعه-1نقشه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتايج
  هاي ليتولوژيكي و تكتونيكي منطقه مورد مطالعه   ويژگي -1

               اي زاگرس داراي اندازه هاي متفاوتي مي باشد لرزه ه زمين.  مناطق لرزه خيز ايران استترين فعالزاگرس يكي از 
 اكثراً در كمربند چين خورده ساده وكيلومتر نيست سي لرزه هاي زاگرس عميق تر از  ژرفاي زمين  ). MS =5/6 تا 5(

ن مي دهد لرزه اي امواج حجمي نشا سازي دور شاهدي براي لرزه خيزي زير پوسته اي وجود نداشته و مدل. رخ مي دهد
مدني و  (متمركز است) زير پوشش رسوبي(كيلومتر  بيست تاده لرزه هاي بزرگ در اعماق  زمين كه ژرفاي اكثر

  .)1379ييعال
             به دو واحد بزرگ ليتواستراتيگرافي يعني پي سنگ و پوشش رسوبي آن  رابه طور كلي ستون چينه شناسي زاگرس

ترين واحد  قديمي. ال هركدام تحوالت زمين ساختي متفاوتي را پشت سرگذاشته استمي توان تقسيم كرد كه در عين ح
پوشش . هاي زاگرس برون زدگي ندارد يك از بخش هيچ ليتواستراتيگرافي زاگرس با سن پركامبرين است كه در 

 است كه روي  كيلومتر8ـ 10هاي رسوبي پالئوزوئيك ـ سنوزوئيك و با ضخامت كلي و متوسط  متشكل از سريي رسوب
                    قاعده پوشش رسوبي . هاي آهكي و مارني است قسمت اعظم پوشش رسوبي شامل سنگ. پي سنگ قرار دارد

با سن اينفراكامبرين تشكيل مي دهد كه به طور غيررسمي به سازند هرمز ) نمكي گچي(را رسوبات گسترده تبخيري 
.  در پوشش رسوبي رخنه نموده استهاي مختلفي در مكاناگرس است كه موسوم گرديده و خاستگاه گنبدهاي نمكي ز

از يك سو در انتشار نيروها و تسهيل و ) به شدت پالستيك(سازند هرمز به خاطر تركيب و خصوصيات فيزيكي خود 
 داشته و ازسوي ديگر به خاطر وزن مخصوص كمتر نسبت به اليه هاي هاي تكتونيكي زاگرس نقش مهمي تغيير شكل



  
   63                                                                     . . .شناسي در مقابل نيروهاي زلزله و زمين  ندي حساسيت تشكيالت ب پهنه 

  
از كامبرين به بعد توالي چينه  .طور محلي مي گردده رسوبي رويي واحدي فعال مي باشد و باني تغييرشكل هاي رسوبي ب

شناسي ـ سنگ شناسي پوشش رسوبي و سرگذشت حوضه رسوبي زاگرس و تحوالت زمين ساختي آن در دوبخش 
  .)1363انيصمد(بررسي مي شودگسيخته ـ چين خورده و چين خورده 

در دوره كواترنر  يا  منشاء زمين ساختيبايد پديده اي باشد باساختي،  شناسايي ساز وكار و توالي پديده هاي نوزمينبراي 
اغلب عناصر ساختاري دوره . باشدتشكيل گرديده و يا پيش از دوره مذكور بوجود آمده و در طي اين دوره فعال شده 

د ال يا جنبابودن يك عنصر ساختاري، نشانه ها و مدارك چندي بايييد فعأدر ت. كواترنر در شمار دسته اخير مي باشد
 .داشته باشدوجود  هم براي جنبا بودن بايد چند ويژگي در مورد گسل ها. مورد بررسي قرارگيرد

گسل هاي مربوط به چين خوردگي است كه كم اهميت ، قريب به اتفاق گسل هاي سطحي و فراوان منطقه شيراز اكثر
 طول گسل هاي مربوط . هاي پيش از كواترنر تشكيل شده است اع گوناگون به ويژه عادي همراه با جنبشبوده و در انو

   .دهد به چين خوردگي محدود بوده و به طور مستقل گسل هاي لرزه زايي را تشكيل نمي
د، ناصل نمايها در اثر انباشتگي تنش در حد خاصي در امتداد سطوح برشي ويا شكستگي جابجايي ح هنگامي كه سنگ

              را سطح گسل مي گويند و هم به جابجايي رويداده   هم به سطح مذكور كه آن،واژه گسل. آنها را گسيخته مي نامند
            در نتيجه جابجايي در امتداد گسل ها باعث آزادشدن انرژي مي گردد  حركت و. مي شوداطالق در امتداد آن سطح 
  .لرزه در منطقه است  زمينكه پيامد آن رويداد

 ها ساختارهاي عمده  ساختي منطقه مورد بررسي كه بخشي از زاگرس چين خورده بوده و چين با توجه به موقعيت زمين
هاي مربوط به چين خوردگي و گسلهاي   در دو دسته اصلي شامل گسليد، گسل هانو فراوان منطقه را تشكيل مي ده

  .ي قرار مي گيردمستقل از چين خوردگي مورد بررس
  :)1371ان و همكارانيبربر(مورد مطالعه را به سه گروه زير مي توان تقسيم نمود ة گسل هاي كواترنر گستر

  )كيلومتر ده با درازاي بيش از(گسل هاي اصلي و لرزه زا -1
  )كيلومترده ا دو تبا درازاي ميان (گسل هاي متوسط -2
  )يلومتردو كتر از  كوتاه(گسل هاي فرعي -3

ها در شرايط  ميزان انباشتگي تنش الزم براي فعاليت مجدد و يا تشكيل گسل و آزادشدن انرژي در انواع مختلف گسل
داراي تغييراتي ، لرزه مي شود رهايي انرژي در امتداد انواع گسل ها كه خود باعث ايجاد زمين. يكسان متفاوت است

  انرژي بيشتر آزاد مي شود و معموالً باعث رويداد زمين،ژگوناثر حركت در امتداد گسل هاي وا كه در به طوري؛ است
  ). 1363انيصمد(لرزه هاي بزرگ مي گردد 

                بدين معني ضمن اين. مستقيم داردة آنها رابطاي به تجربه ثابت شده است كه طول گسل ها با توان و بزرگي لرزه 
                       ت آنها با رهايي انرژي و جابجايي قابل مالحظه همراه بوده كه امكان فعاليت گسل هاي طويل بيشتر است، فعالي

دسته از گسل هاي  به طوركلي در مطالعات لرزه خيزي آن. لرزه هاي بزرگ مي گردد و در نتيجه باعث رويداد زمين
 مورد بررسي اليه خطوط گسللعه ن مطايدر ا .گسل هاي لرزه زا تلقي مي شود، كيلومتر داردده فعالي كه طولي بيش از 

 ايجاد گرديده )1375انيصمد( 1: 250000 ساختي شناسي منطقه مورد مطالعه و نقشه زمين هاي زمين با استفاده از نقشه
   .است
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  هاي لرزه خيزي ويژگي -2

پانزدهم تا  هفتمهاي  قرن(قرن اوليه نه دهد كه طي  قرن گذشته نشان ميسيزده لرزه اي تاريخي از  داده هاي زمين
لرزه هاي رويداده در سده هاي  منطقه شيراز از نظر لرزه خيزي دوران سكوني را پشت سر گذاشته و زمين) ميالدي

             دهد  لرزه اي سده بيستم نشان مي زمين داده هاي. لرزه هاي شديدي نبوده است شانزدهم و هجدهم ميالدي نيز زمين
لرزه هاي متوسط ـ خفيف قرار داشته و به ويژه بخش  ين زم در معرض رويداد پيوسته عموماًكه منطقه شيراز به طور تقريبا

             لرزه هاي تاريخي منطقه مورد مطالعه  مركز زمين) 2 (نقشه شماره .باختري آن از نظر لرزه خيزي ناحيه اي فعال است
  ). 1981آمبراسيس و ملويل (نشان مي دهد را 

           يلومتر اطراف يكصد ك به عنوان مركز شيراز در نظر گرفته شده و به شعاع 29 ْ/61و َ 52 ْ/51و عرض َ با طول  اينقطه
               لرزه تاريخي   زمين22اي شامل  اين اليه نقطه. اند هاي تاريخي و سده بيستم در تهيه اين اليه منظور شده آن زلزله

ها به  با مقايسه بصري اين پراكندگي و اليه گسل .)2نقشه شماره( باشد مختلف ميلرزه دستگاهي از مراجع   زمين339و
               خطي بين ة  رابطيكاز اينرو ؛ ها وتراكم اين نقاط با هم رابطه مستقيم دارند شود كه حضور گسل وضوح ديده مي

MSو Mb ه خطي كه به صورت تجربي بدستكاربرد اين رابط. قابل محاسبه استها  لرزه اين زمينكانون  براي              
ها  خيزي يك منطقه دوره بازگشت زلزله از آنجا كه در بررسي لرزه.  براي تمام نقاط استMb و MSمحاسبه مي آيد، 

 ها و دوره  رابطه بين بزرگي زلزله در بررسي.لرزه منطقه بدست آمد هاي زمين اين رابطه براي كانون، هم بسيار مهم است
 دهد بهترين خط عبوري را نشان مي) Gumble Sمنحني (توزيع گامبل، ازگشت با استفاده از روابط احتمالي و آماريب 
بازگشت زلزله هاي با بزرگي ة بازگشت زلزله هاي با بزرگي باال طوالني تر از دورة  به خوبي ديده مي شود كه دورو

  .كمتر است
  واحدهاي ليتولوژيكي  بررسي فراواني رخدادهاي تكتونيكي در -3 

               هاي منطقه از نظر اطالعات توصيفي كه  شناسي از ديدگاه جنس وگسل  با استفاده از تحليل مكاني سازندهاي زمين
. ه استآمد) 1(شماره جدول  در شدهانجام  بررسي ،كند هاست و فعال بودن يا نبودن آنها را بيان مي بر اساس طول گسل

ترين  طوالني ، مطابق ارقام جدول.شود خوردگي درآنها مشاهده مي در اين جدول سازندهاي درگير گسلش و طول گسل
در جدول ديده  .باشد و پس از آن گسل سربالش قرار دارد  گسل قطرـ كازرون مي، كيلومترطول714/44گسل منطقه با 

 درصد از كل 03/24 طول گسل خوردگي هستند و هاي آسماري جهرم تفكيك نشده داراي حداكثر مي شود كه سنگ
. دروه بنگستان و آسماري قرار دارن سازندهاي گ،پس از آن. گسلش در سازندهاي منطقه در اين دو سازند رخ داده است

ر اين جدول تراكم گسلش نيز ديده مي شود كه در آن مجموع طول گسلش در هر سازند به مساحت اشغال شده توسط د
هاي تفكيك نشده  در اين جدول محدوده بسيار كوچكي از سنگ. دوده مطالعاتي، محاسبه شده استسازند در مح

 درصد تراكم بسيار بااليي را به خود اختصاص داده و پس از آن گروه ،ائوسن وجود دارد كه به علت مساحت بسيار كم
نگ آهك خاكستري با ميان اليه هاي سازند آسماري از س. استحداكثر تراكم گسلش داراي بنگستان و آسماري جهرم 

 آهك دولوميتي سخت و فشرده با ميان اليه هاي  آهك مارني تشكيل شده و سازند جهرم شامل سنگ آهك متبلور،
 در نقشه ،تركيبات رسوبات كواترنري كه اغلب به صورت خرد شده مي باشند. آهك مارني و تركيبات انيدريتي است

             رسوبات كواترنري ابتدايي قطعات ، از بر اساس اين نقشه. ه طور كامل بررسي شده اند شيراز ب100000/1زمين شناسي 
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 جديد كه شامل نهشته هاي محيط  خوب و اندازه هاي گوناگون با سيماني از آهك تا رسوبات كامالًبا گردشدگي نسبتاً

 بين آنها هيچ و عمالًديده مي شود  ، قلوه سنگي استدشت سيالبي، بستر رودخانه ها و بستر آبراهه ها با تركيبات شني و
 سازندهاي آهكي آسماري جهرم مقاومت كمتر و شكنندگي ،طور كه انتظار مي رفت همان. مشاهده نمي گرددسيماني 

 با استناد به اين جدول مي توان مقاومت سازندهاي زمين شناسي منطقه . باالتري در مقابل گسلش از خود نشان مي دهند
ا بر حسب طول گسلش بررسي نموده و آنها را برحسب مقاومت در برابر گسلش يا آسيب پذيري در مقابل شكستگي ر

  .تقسيم نمود
   بررسي فراواني رخداد زلزله ها در واحدهاي ليتولوژيكي-4

حاصل اين  )2(شماره  جدول كه اي با هم در نظرگرفته شدند هاي لرزه شناسي و كانون  در اين قسمت سازندهاي زمين
               هاي  اما از آنجا كه زلزله؛ شود مي اي و سازندها ديده هاي لرزه در اين جدول فراواني وقوع تمام كانون. بررسي است
نيز تهيه گرديد كه درآن جنس ) 3( شماره گيرند جدول  مورد توجه قرار ميي لرزه اي ها تحليل در) 5(از  با بزرگي بيش

به خوبي ديده ) 3(شماره  جدول در .نظر گرفته شده است   در)5( با بزرگي بيشتر از  هالرزه ي وقوع زمينسازندها و فراوان
سازندهاي ، شدذكر همانطور كه . لرزه وجود دارد بيشترين ميزان كانون زمين) QT2( شود كه در رسوبات كواترنري مي

                 و پس از آن قرار گرفته دون سيمان بين رسوبات  بكواترنري جديدترين رسوبات موجود در منطقه بوده كه عمدتاً
عمده جنس اين دو سازند . اي بيشتر بوده است آسماري جهرم رخدادهاي لرزه هاي آهكي در سازند آسماري و سنگ

پذيرش با بررسي جنس مي توان به عدم مقاومت اين تشكيالت در . هم آهك با ميان اليه هاي ماسه سنگي يا مارني است
شود  در رسوبات كواترنري ديده مي) 5(حداكثر رخداد زلزله با بزرگي بيشتر از ) 3(در جدول  .هاي زلزله پي برد كانون

بزرگ  حضور سازند گچساران در نزديكي گسل. و پس از آن به ترتيب گروه بنگستان و سازند گچساران قرار دارد
  . ييد مي كندأع زلزله در آن را ت كازرون، درگيري آن با گسلش و فراواني وقو-قطر

  
   زمين لرزه هاي تاريخي و نقاط كانون هاي سطحي زلزله و گسل هاي موجود در منطقه  مورد مطالعه-2نقشه 
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  تهيه نقشه مقدماتي خطر زلزله بر مبناي خطوط گسل -4

             انتخاب نموده هستند،كيلومتر ده  هاي نوع اول را كه داراي درازاي بيش از  دراين مرحله گسل،بندي  طبق تئوري پهنه
كيلومتر هستند با يك ديد محافظه كارانه به دسته  پنج كه داراي درازاي بيشتر ازرا هاي نوع دوم آنهايي  ميان گسل زاو 

  ).1371ان و همكارانيبربر (روي آنها اعمال شده است بر 1گذاري عمليات حريمكرده و اول اضافه 
   متري از اطراف گسل با عنوان پهنه حريم گسلش1000ريم  با ح)1(ناحيه 
   متري با عنوان پهنه ويراني خيلي شديد3000 با حريم )2(ناحيه 
  هاي شديد يا ويراني گسترده   متري با عنوان پهنه تكان7000 با حريم )3(ناحيه 
  هاي تند يا خسارت زياد  متري با عنوان پهنه حركت10000 با حريم )4(ناحيه 
  .شوند  هرچهار ناحيه به خوبي ديده مي)3(نقشه شماره در

  ارتباط بين فراواني گسلش در سازندهاي زمين شناسي منطقه مورد مطالعه - 1 جدول
در صد تراكم گسلش 

  در سازند
مساحت سازند 

  )كيلومتر مربع(
درصد طول گسل 

  خوردگي
طول گسل 

  )متر(خوردگي 
  سازند زمين شناسي

  Oma آسماري  71898  15/14  2001  6/3
  Mgs گچساران  52119  26/10  2231  3/2

  Ma آغاجاري  2896  57/0  967  29/0
  Qt2 كواترنري  51199  08/10  4042  2/1
  Mm ميشان  67652  3/13  1456  6/4
  Kb گروه بنگستان  78987  5/15  772  2/10

74/0  284  41/0  2117  
كنگلومراي 
  Qplc كواترپليوسن

25/0  626  15/5  26194  
اسه تفكيك ائوسن كرت

  Ek نشده

  Ep پابده  372  07/0  111  33/0
  Kg گورپي  399  07/0  74  53/0
  Plb بختياري  5772  13/1  774  74/0
  Mr رازك  2337  46/0  559  41/0
  Es ساچون  11996  36/2  232  1/5
  E ائوسن تفكيك نشده  10704  1/2  45  7/23

1/10  1206  03/24  122056  
آسماري جهرم تفكيك 

  OE نشده

  Sph نمك هرمز  1164  22/0  62  8/1
  

                                                 
1.-Buffering 
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 و با عنوان پهنه هاي محتمل )5(گذاري قرار مي گيرد به نام ناحيه  زمينه منطقه مورد مطالعه هم كه خارج از نواحي حريم

پهنه هاي پتانسيل خطر مساحت هر ناحيه و درصد ) 4( شماره جدول. شود براي رخداد زلزله با خسارت متوسط تعريف مي
ترين اليه در اين پژوهش محسوب  ها مهم از آنجا كه اليه گسل .دهد منطقه مورد مطالعه را نشان ميآن نسبت به كل 

  :بايد به بررسي هاي ذيل پرداخته شود، ست يا نهاكه گسلي فعال  شود، براي تعيين اين مي
   مطالعه زلزله هاي دستگاهي -الف
   مطالعه زلزله هاي تاريخي -ب
  ه مطالعه لرزه شناسي ديرين-ج
   مطالعه دقيق گسل و منطقه گسلي از نزديك -د

حضور بيشتر . گيرند مورد استفاده قرار ميپژوهش ترين مدرك در اين  عنوان مهم  هاي زلزله هم به بنابراين اليه كانون
ة رنقشه شماطبق . شود ييد ميأت) 3( شماره اي در سازندهاي كواترنري و آهكي اوليگوميوسن طبق جدول رخدادهاي لرزه

ييد أهاي فعال را در اين قسمت ت كاهش تراكم اين نقاط در گوشه شمالشرقي منطقه مورد مطالعه، عدم حضور گسل) 4(
  .كند مي

  M bهاي زلزله بر حسب   ارتباط بين سازندهاي زمين شناسي و كانون  -2جدول 
درصد فراواني وقوع 

  زلزله
فراواني وقوع 

  زلزله
مساحت هر واحد 

  )كيلومترمربع(
سازند عالمت 

  زمين شناسي
  شرح سازند

5/35  113  4042 QT2  كواترنري  
09/15  48  2001 Oma  آسماري  
5/7  24  1206 OE  آسماري جهرم تفكيك نشده  
9/6  22  2231 Mgs  گچساران  
9/6  22  772 Kb  گروه بنگستان  
3/5  17  559 Mr  رازك  
4/4  14  967 Ma  آغاجاري  
4/3  11  1797 Qf  كواترنري  
4/3  11  774 Plb  بختياري  
1/3  10  1456 Mm  ميشان  
8/2  9  626 Ek  ائوسن كرتاسه تفكيك نشده  
8/1  6  284 Qplc  كنگلومراي كواترپليوسن  
9/0  3  111 Ep  پابده  
6/0  2  74 Kg  گورپي  
6/0  2  175 Kt  نيريكرتاسه ز  
3/0  1  233 Qt3  كواترنري  
3/0  1  40 Jkk  كيوراسًژ  
3/0  1  232 Es  ساچون  
3/0  1  62 Sph  نمك هرمز  
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  < 5Mbسازندهاي زمين شناسي و زلزله هاي با   - 3 جدول
درصد فراواني وقوع 

  زلزله
  فراواني وقوع زلزله

  سازندعالمت 
  زمين شناسي

  شرح سازند

2/35  12  QT2 كواترنري  
6/17  6  Kb  گروه بنگستان  
7/14  5  Mgs  گچساران  

8/8  3  OE  آسماري جهرم تفكيك نشده 
8/5  2  Qf  نريكواتر  
9/2  1  Oma  آسماري  
9/2  1  Ma  آغاجاري  
9/2  1  Qplc  كنگلومراي كواترپليوسن  
9/2  1  Ek  ائوسن كرتاسه تفكيك نشده  
9/2  1  Kg  گورپي  
9/2  1  Mr  رازك  

0  0  Mm  ميشان  
0  0  Ep  پابده  
0  0  Plb  بختياري  
0  0  Sph  نمك هرمز  
0  0  Qt3  كواترنري  
0  0  Jkk  ژوراسيك  
0  0  Es  ساچون  
0  0  Kt  كرتاسه  

  
   مساحت پهنه هاي پتانسيل خطر-4جدول 

  )كيلومتر مربع(مساحت پهنه   پهنه هاي خطر پيشنهادي
پهنه  مساحت

  )درصد(
  8/4  509/879  1  حريم گسلش  خطر بسيار بسيار باال
  78/9  926/1790  2  ويراني خيلي شديد  خطر بسيار باال
  6/20  487/3772  3  هاي شديد يا ويراني گسترده تكان  خطر باال

  44/14  251/2646  4  هاي تند يا خسارت زياد جنبش  خطر نسبتا باال
  38/50  277/9224  5  خسارت متوسط  خطر متوسط

  100  45/18313  كل
  

هاي قبل از نتايج تحليل ها بدست آمده، به اين   زمين شناسي در نظر گرفته شده و بر اساس آنچه در قسمتاليه اطالعاتي
بر اين اساس اليه هاي زمين شناسي براساس رفتارشان در مقابل لرزه . اطالعاتي جديد اضافه گرديده زميناليه ها يك 
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 هاي دستگاهي، تاريخي و گسلش به سه دسته مقاوم، نيمه مقاوم و نامقاوم تقسيم شده و به آنها وزن مناسب داده شد

 )5شمارهجدول (

                لرزه  ها در مقابل خطر زمين  شد كه بيانگر مقاومت سنگها يك نقشه جديد زمين شناسي توليد براساس اين وزن
 هستند ييگروه چهارم در اين تشكيالت سازندها. اين تقسيم بندي تشكيالت را نشان مي دهد )4(شماره نقشه . مي باشد
 اين سازندها در .اوت نمودبنابراين نمي توان در مورد مقاومت يا عدم مقاومت آنها قض و  دچار گسلش نشده اندكه اصالً

سازندهاي ، هم ديده مي شود) 5(شماره طور كه در جدول   همان.گوشه شمالشرقي منطقه مورد مطالعه ديده مي شوند
آسماري جهرم وگروه بنگستان در محدوده پراكندگي با وزن باال قرار گرفته اند و سازندهايي چون رازك و ميشان و 

  .واقع هستندگچساران در محدوده وزن كمتر 
  

 ها  پهنه بندي محدوده هاي اطراف گسل -3 نقشه
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    پهنه بندي مقاومت تشكيالت زمين شناسي در برابر زلزله-4نقشه 

  
  سازندهاي زمين شناسي جدول وزن دهي به  -5جدول 

  وزن
  اليه

  3= وزن   2= وزن   1= وزن 

  )جنس سازند( زمين شناسي 
-رازك-انميش-گچساران

  ساچون
-پابده گورپي-بختياري

  كژدمي

 گروه -آسماري جهرم
 - فهليان-داريان-بنگستان

  آغاجاري
  

   بحث و نتيجه گيري
. در اين پژوهش سعي برآن بود تا حساسيت واحدهاي ليتولوژيكي در مقابل نيروهاي زلزله در منطقه شيراز بررسي شود

براي رسيدن به اين . سازندهاي زمين شناسي در برابر  نيروهاي زلزله استثيرگذاري أثيرپذيري يا تأمنظور از حساسيت، ت
گام اول بررسي خطر . لرزه بررسي گرديد  رفتار سازندهاي زمين شناسي در مقابل گسلش و وقوع رخداد زمين،هدف
لرزه   خطر زمينعامل اصلي ايجاد. لرزه در منطقه و برآورد خطر ناشي از آن  بر اساس عوامل ايجاد كننده است زمين

  .هاي زلزله هاي تاريخي و سده بيستم استفاده شده است گسلش بوده و به عنوان مدرك از وقوع كانون
          هاي آسماري جهرم تفكيك نشده  با بررسي رفتار سازند هاي زمين شناسي در مقابل گسلش، ديده مي شود كه سنگ

با تحليل سازندهاي زمين شناسي  .اكثر تراكم گسل خوردگي هستندگروه بنگستان و سازند آهكي آسماري داراي  حدو 
ها در رسوبات كواترنري مشاهده شده و پس از آن سازند گروه بنگستان   حداكثر حضور كانون،لرزه هاي زمين و كانون

روهاي زلزله ثيرپذيري اين نوع سازند از نيأحضور سازندهاي كواترنري و آهكي بيانگر ت. و سازند گچساران قرار دارد
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                    ؛  در اين جنس سازندها بيشتر ديده مي شودها عمدتاً شكستگي توسط نيروهاي آزاد شده در راستاي گسل. است

در بيشتر موارد . ازندهاي گچي  رفتار شكننده از خود نشان نمي دهند و به صورت پالستيك عمل مي كنندساما 
كه سازندهاي گچي و مارني با ميرا كردن موج ناشي از  ل و مهمي شده، در حاليهاي طوي سازندهاي آهكي دچار گسل

ها كه در واقع نقشه بدست آمده   نقشه محدوده گذاري اطراف گسلةدر مقايس . باعث كاهش نيروي آن  مي شوند،زلزله
رهاي بسيار باال و باال است، مشاهده مي شود كه شهرها و روستاهايي كه در محدوده خطسيستم اطالعات جغرافيايي از 

بدست آمده از وزن دهي سازندهاي ة در نقش. تجربه زمين لرزه هاي بيشتر و بزرگتري را داشته اندقرار گرفته اند، عمالً
ها و مناطق با تجربه زلزله هاي   با حضور گسلثيرپذيرتر است، عمالًأزمين شناسي نيز محدوده اي كه شامل سازندهاي ت

در واقع بسته به نوع وجنس سازند، رفتار آن در مقابل نيروهاي زلزله كه به صورت موج . يد مي شوديأبيشتر و بزرگتر ت
ديگر سازند اثر افزاينده روي اين انرژي خواهد داشت و در بعضي ، در بعضي موارد.  متفاوت است،انرژي آزاد مي شود

ثيرگذاري سازند در مقابل نيروهاي زلزله أيري يا تثيرپذأ تعمالً اثر كاهنده روي انرژي مي گذارد و، با اضمحالل آن
  .   به جنس و نوع سازند وابسته استكامالً
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