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  زرند كرمان1383لرزه چهارم اسفند ماه  بررسي مقدماتي زمين
 2،  محمدرضا قيطانچي1زهره رياضي

 :دهچكي

بـي ترديـد    .  زرند بار ديگر لرزه خيزي ايران را مورد توجه قرار داد           1383رويداد زمينلرزه چهارم اسفند     
اين رويداد آخرين تجربه نخواهد بود و چه بسا در سال هاي آتي نيـز رويـدادهاي مشـابه اي را داشـته                       

در مختصـات    =3/6Mwبـا بزرگـاي     ) به وقت محلـي    ( 5:55:26زمينلرزه روز سه شنبه ساعت      . باشيم
 درجه شمالي در شهرستان زرند رخ داد و موجـب كشـته شـدن               78/30 درجه شرقي و     9/56جغرافيايي  

ايـن  .  نفر و مجروح گرديدن هزاران نفرو آسيب رسـيدن جـدي بـه سـاختمان هـا گرديـد                   600بيش از   
 كيلـومتر بـه   ��ژرفاي كانوني حـدود   زمينلرزه در شمال يكي از شاخه هاي جنوبي گسل كوهبنان و با        

 در راستاي شكستگي ها و تطبيـق آنهـا بـا            GPSبر اساس شواهد و برداشتهاي زميني با        . وقوع پيوست 
تصوير ماهواره اي و نقشه زمين شناسي منطقه  چنين برداشت مي شود كه گسل مسـبب ايـن زمينلـرزه                     

قه بوده و سبب ايجـاد      يكي از شاخه هاي گسل كوهبنان مي باشد كه قسمتي از گسل بسيار فعال در منط               
چنين بزرگي گرديده است ولي تا كنون توجهي به اين گسل در منطقه نشده وبر روي نقشه هاي موجود              

شيب گسل در طول گسل گوناگون اسـت و هندسـه آن از يـك گسـل معكـوس                   . ترسيم نگرديده است  
نتهاي گسل در بخش غربي     ا. بزرگ زاويه با مؤلفه راستا لغز تا يك گسل راندگي كم زاويه تغيير مي كند              

گسل زمينلـرزه زرنـد     .  غربي به شمال غربي تغيير مي يابد       -كمي خميدگي داشته و راستاي آن از شرقي       
 سانتي متر برآورد شـده      40همچنين مقدار كمي مؤلفه راستالغز راستگرد دارد كه بيشينه مقدار آن حدود             

بكه شتابنگاري ايران بيشينه شـتاب ثبـت        بر اساس شتابنگاشتهاي تصحيح شده ارائه شده توسط ش        . است
 شدت ايـن زمينلـرزه در كـانون       .  مي باشد  g�����شده مربوط به ايستگاه سد شيرين رود در حدود          

VIII در مقياس EMSتخمين زده شد . 

 زمينلرزه، زمينلرزه زرند: كليد واژه

 
 
 
Abstract 

                                                 
 
  عضو هيئت علمي مؤسسه ژئوفيزيك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال و علوم و تحقيقات تهران- 2
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Zarand earthquake of Iran is important at world. This event will not end of quake 
and we will have same quake. This earthquake is happened on Tuesday at 5:55:26 

(time local) with Mw=6,3 at 56,9oE and 30,78oN in north of Zarand. More of 600 

people killed, 1000 people hurt  and a lot of structures damaged. This earthquake is 

happened in north one of south branch of Kuhbanan fault with dept near 10 km. For 
view and go to field with GPS in direct ruptures, mach with pictures satellite and 
region geology map, we understand that one of branch (flower structure) of 
Kuhbanan fault make earthquake. This section is very active in region but didn't pay 
attention it, we don't it on maps. Fault dip in length of fault change. Large angel 
reverse fault with right-slip sector until low angel reverse fault. End of fault is 
bending at west and direct fault east-west change to west north. Zarand fault has 
little right slip sector that maximum value estimate around of 40 cm. accelerogram 

show maximum acceleration is 0,510g in Shirinrud dam station. Intensity of this 
earthquake VIII+ in EMS scale. 
Key word: earthquake, zarand earthquake  

 

 :مقدمه

) نامقاوم در برابر زلزله(در سده اخير با رشد فراوان جمعيت و توسعه ساخت و ساز شهري و روستايي                  
و گسترش سازه  ها در شريان هاي حياتي مانند شبكه سدها، خطـوط انتقـال گـاز، بـرق و آب، آسـيب                 

نگاهي گـذرا بـه زمينلـرزه       . بل اثرات اين پديده طبيعي به شدت افزايش يافته است         پذيري كشور در مقا   
 سال گذشته نشان مي دهد كه ميزان خسارات جانبي و مالي زلزله ها بـه خصـوص                  25هاي رويداده در    

آخرين نمونه مصيبت بار اين پديده طبيعي، زمينلرزه زرند بوده كـه            . در نقاط شهري رو به افزايش است      
نگاهي به تجربه كشورهاي پيشـرفته در مقابلـه         .  عمومي را مجدداً به ياد زمينلرزه بم انداخته است         اذهان

با زلزله نشان مي دهد كه اين كشورها به موازات تدوين طرح هاي پيشگيرانه نسبت به تجهيز و تكميـل                 
گاري به لحاظ نقـش  سيستم هاي لرزه نگاري و شتابنگاري اقدام نموده، كه در اين ميان شبكه هاي شتابن            

ارزنده اي كه در ارائه اطالعات پايه براي علم مهندسي زلزله و طراحي سازه هاي مقاوم در برابـر زلزلـه                     
 .دارند، از اهميت شايان توجهي برخوردارند

 :زلزله شناسي مهندسي و جنبش شديد زمين

آنها با تصوير ماهواره اي و در راستاي شكستگي ها و تطبيق   GPSبر اساس شواهد و برداشتهاي زميني با
نقشه زمين شناسي منطقه  چنين برداشت مي شود كه گسل مسبب اين زمينلرزه يكي از شاخه هاي گسل 

كه قسمتي از گسل بسيار فعال در منطقه بوده و سبب ايجاد چنين ) Flower Structure(كوهبنان مي باشد
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هاي موجود ترسيم  ه نشده وبرروي نقشهقنطولي تا كنون توجهي به اين گسل در م. بزرگي گرديد است
 ]. 6[نگرديده است، 

 رومركز هاي مختصات داده شده توسط موسسه ژئوفيزيك و سازمان زمين شناسي آمريكا              2و  1درشكل  
 ].12[با عالمت ستاره مشخص شده است، 

 بـه جنـوب شـرق     با توجه به رانده شدن واحدهاي قديمي بر روي واحـدهاي جديـد از شـمال غـرب                  
ساز و كـار    ، شيب گسل به سمت شمال غرب برآورد مي شود كه           )3براساس نقشه زمين شناسي، شكل    (

 50با شـيب     درجه به سمت شمال غرب مي باشد كه در مقايسه          41 درجه،   70ژرفي صفحه نودال با اين      
شكستگي هاي سطحي در منطقـه يكـي از         ��.درجه صفحه مقابل، براي گسل راندگي معمول تر است        

اسكارپ ايجاد شده كه با توجه به روند مـي توانـد يكـي از           .  ترين عوارض اين زمينلرزه بوده است     بارز
 ].9[محسوب شود، شاخه هاي گسلي

 
 )پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور(رومركز تعيين شده توسط سازمان زمين شناسي آمريكا : 1شكل 
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 )سازمان زمين شناسي كشور( زمين شناسي آمريكا رومركز تعيين شده توسط سازمان: 2شكل 

 
 )پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور(نقشه زمين شناسي زرند :3شكل
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در بعضي  . با توجه به نوع گسل كوهبنان كه از نوع راستا لغز مي باشد، مي تواند سبب راندگي نيز گردد                  
 متر يا بيشتر بر روي آن هـا قابـل      1ايي  مناطق اثر شكستگي ها به خوبي به سطح رسيده است و جابه ج            

 كيلـومتر   1و طول شكستگي در اين منطقه به بيش از          ) 4 حتكن، شكل    -جاده اسالم آباد  (مشاهده است   
 هجدك نيز جابه جايي در حدود چهل سانتي متر با باز -در همين راستا در جاده اسالم آباد. نيز مي رسد

 ].6[نده يكي از شاخه هاي بزرگ گسل اصلي باشد، شدگي سي سانتي متر كه مي تواند نشان ده

گسـل  . از اين محل به دو سوي شرق و غرب ادامه گسل از زمـين و هـوا مـورد بررسـي قـرار گرفـت                        
 متر در بخش هاي ديگر نيز       1زمينلرزه اي به هر دو سوي شرق و غرب ادامه داشته و جابه جايي حدود                

 .ديده شده است

 

 
 )سازمان زمين شناسي كشور( اثر گسيختگي سطحي ناشي از گسل كوهبنان در زمينلرزه زرندباال آمدن جاده در:4شكل 
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 غربي گسل كوهبنـان     -زمينلرزه زرند، يكي از حركت هاي راندگي بر روي يكي از انشعاب هاي شرقي             
 .5به صورت معكوس به سمت شمال است، شكل 

يك بر روي همين سنگ هـاي رانـده شـده    فعاليت اين گسل باعث جابه جايي اليه هاي مختلف مزوزوئ     
شيب گسل در طول گسل گوناگون است و هندسه آن از يك گسل معكوس بزرگ زاويه با مؤلفه                  . است

به اين ترتيب روند گسل هم راستا با اليـه بنـدي       . راستا لغز تا يك گسل راندگي كم زاويه تغيير مي كند          
 ].10[شيل و ماسه سنگ هاي ساز نايبند است، 

 غربي به شمال غربي تغيير مي -ي گسل در بخش غربي كمي خميدگي داشته و راستاي آن از شرقيانتها
گسل زمينلرزه زرند همچنين مقدار كمي مؤلفه راستالغز راستگرد دارد كه بيشينه مقـدار آن حـدود                 . يابد
ت پوشيده  دو انتهاي گسل به سمت شرق و غرب ادامه دارد ولي به عل            .  سانتي متر برآورد شده است     40

در بررسي هاي صحرايي حدود هشـت كيلـومتر از         . بودن از برف دسترسي به اين قسمت غيرممكن بود        
 انتظار مي رود كه درازاي آن بيش از اين بوده و بـه              3/6آن برداشت گرديده است كه با توجه به بزرگي          

 . كيلومتر برسد20حدود 
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سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني (د در منطقه سازوكارگسل كوهبنان و ساير گسل هاي  موجو :-5شكل

 )كشور
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 رومركز مهلرزه اي و ژرفاي زمينلرزه

گزارش هاي اوليه از رومركز زمينلرزه كه به وسيله شبكه هاي لرزه نگاري منتشـر شـدآن را در جنـوب                     
 بـه    كيلـومتر را   40 تـا  30همچنين اين شبكه هـا ژرفـاي كـانوني حـدود            . 6گسل گزارش نمودند،شكل    

بررسي هاي صـحرايي نشـان مـي دهـد كـه بـا توجـه بـه بزرگـي زمينلـرزه و                . زمينلرزه نسبت داده اند   
از آنجائيكه شيب گسل به سوي شمال است و      .  كيلومتر مي باشد   14گسيختگي سطحي، احتماالً كمتر از      

 كيلومتري 10ود با در نظر گرفتن ژرفاي احتمالي زمينلرزه مي توان نتيجه گرفت كه رومركز زمينلرزه حد
 ].6[، 8و7شمال گسيختگي سطحي گسل قرار مي گيرد، شكل 

 غربي -گسل زمين لرزه اي زرند در ميان اين ارتفاعات و با راستاي شرقي     . منطقه را مشكل نموده است    
 )سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور(قرار گرفته است، 
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  مديترانه–ده  توسط مركز مركز لرزه نگاري اروپا رومركز زمينلرزه زرند، ثبت ش: 6شكل 
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در جنوب روستاي حـتكن در      (گسل مسبب زمين لرزه درشرق شهرستان زرند        : هاي منطقه     نقشه راه ) باال: : 7شكل  
 متر ارتفاع   2400هاي خاور زرند با حدود        بلندي:  توپوگرافي منطقه    -پايين.قرار گرفته است  ) خاور روستاي داهوئيه  

 خش هاي زيادي از آن در اين فصل پوشيده از برف است ، كاردسترسي به كه ب
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گسل زمين لرزه اي زرند پيشتر در نقشه زمين شناسي زرند نمايش داده شده بود، دو فلش قرمز رنگ           ) باال : 8شكل  

در . طقـه اسـت   اين نقشه همچنين بيانگر پيچيده بودن ساختار زمين شناسي من         . موقعيت اين گسله را نشان مي دهند      
چنين ساختار پيچيده اي شناسايي گسل ها و تفكيك گسل هاي جنبا  دشوار بوده و نيازمند مطالعات ويژه براي هـر     

فلش و خط قرمز رنـگ موقعيـت گسـل زمـين        .  تصوير ماهواره لندست از منطقه زمين لرزه اي         : پايين. گسل است 
بـا  . قدماتي گزارش شده براي اين زمين لرزه را نشان مي دهد          نقطه قرمز رنگ رو مركز م     . لرزه اي را نشان مي دهند     

 15 تـا    10توجه به شيب به روي شمال گسل موقعيـت تقريبـي رو مركـز درسـت زمـين لـرزه احتمـاال در فاصـله                          
سـازمان زمـين شناسـي و اكتشـافات معـدني      (، )نقطه زرد رنـگ (كيلومتري شمال غربي اين رو مركز قرار مي گيرد      

 ).كشور
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فاوت بين رومركز به دست آمده از شبكه هاي لرزه نگاري دنيا و رومركز واقعي قابل قبـول                  ميزان ت 
 .9است، شكل 

 سازوكار زمينلرزه 

سازوكار هاي به دست آمده به وسيله شبكه هاي لرزه نگاري جهاني دو سطح گسـل را بـه سـمت                     
لـرزه بـه سـوي      بر اساس بررسي هاي صحرايي، گسل مسـبب زمين        . شمال و جنوب نشان مي دهند     

شمال مي باشد كه در اين صورت راستا و بردار جابه جايي آن با صـفحه گسـل شـيبي بـه سـمت                        
دانشگاه (شمال داردكه با سازوكار كانوني زمينلرزه به وسيله مدلسازي امواج زمينلرزه به دست آمده               

 .10همخواني خوبي دارد، شكل ) هاروارد و سازمان زمين شناسي آمريكا

 
اي عمده منطقـه      خطوط قرمز نشانگر گسله   . اي عمده   نقشه توپوگرافي منطقه وقوع زمينلرزه همراه با گسله        : 9شكل  

دواير توپر قرمـز و سـبز       . هاي توپر مشكي موقعيت ايستگاه هاي شبكه لرزه نگاري يزد را نشان ميدهد              بوده و مثلث  
 .دهند ين گرديده اند را نشان مي تعيNEIC و IGTUموقعيت رومركز زمينلرزه اصلي كه به ترتيب توسط 
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 )سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور(سازوكار زمينلرزه زرند : 10شكل

 پسلرزه هاي زمينلرزه زرند

بـراي  .  ايستگاه شتابنگاري مستقر در منطقه ثبت گرديد       27 توسط   1383زمينلرزه چهارم اسفند    
دسـتگاه شـتابنگار مسـتقر در       . ارش نشـد  اين رويداد پيشلرزه اي با دستگاه هـاي موجـود گـز           

 بر روي   0,323gفرمانداري زرند كه نزديكترين دستگاه به كانون زمينلرزه بود شتابي نزديك به             
بيشينه شتاب ثبت شده مربوط به ايستگاه سـد شـيرين           . 11مؤلفه طولي ثبت كرده است، شكل       

ه در شـبكه لـرزه نگـاري        پسلرزه هاي ثبت و تعيين محل شد      .  مي باشد  0,510gرود در حدود    
 . آمده است12  در شكل 2005يزد تا آخر فوريه 
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مركز تحقيقات ساختمان و (شتابنگاشت ثبت شده در ايستگاه شتابنگاري مستقر در فرمانداري زرند: 11شكل
 )مسكن

 
 2005ل  توزيع سطحي پسلرزه هاي ثبت و تعيين محل شده در شبكه لـرزه نگـاري يـزد تـا آخـر فوريـه سـا                         : 12شكل  
هاي عمده منطقه را نشان مي دهند و دواير توپر قرمز و سبز نشانگر موقعيت رومركز گـرازش      خطوط قرمز گسل  . ميالدي

دواير مشكي محل رومركز پسلرزه هـا را نشـان           . براي زمينلرزه اصلي مي باشد     NEIC و   IGTUشده توسط به ترتيب       
بـافق  (مثلت توپر مشكي موقعيت نزديكترين ايستگاه لرزه نگاري . ستميدهد و شعاع آنها متناسب با بزرگاي پسلرزه ها ا      

BAF ( را مشخص مي كند. 
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 اثر زمينلرزه بر ساختمان ها

 درصـد   80ساختمان هاي خشتي و گلي كه خصوصيات معماري كـويري را داشـتند، بـيش از                 
 هـاي   ساختمان هاي آجري نسبت بـه سـاختمان       . تخريب شدند و يا به طور كامل فرو ريختند        

ساختمان هاي فـوالدي موجـود در منطقـه بـا           . خشتي و گلي رفتار مناسبي از خود نشان دادند        
دليـل اصـلي   . كاربري هاي مختلف اعم از تجاري و مسكوني رفتار مختلفي از خود نشان دادند     

تخريب در اغلب ساختمان هاي فوالدي موجود، عدم اجراي صحيح، مصـالح نامناسـب، عـدم                
 . رعايت مالحظات آيين نامه اي بودنظارت فني و عدم

 :نتبجه گيري

سيستم گسل هاي غرب كوير لوت جوان و جنبا بوده و هراز چند گـاهي بخشـي از ايـن                     -1
 . آورند گسل ها جنبا شده و زمينلرزه ويرانگري را به وجود مي

گسل كوهبنان به عنوان يكي از گسل هاي ايـن سيسـتم و انشـعابات فرعـي آن جـوان و                      -2
 . و مي تواند زمينلرزه هاي ديگري را در آينده به وجود آوردجنبا بوده

 غربي و شيب شمالي بوده كه تا كنون -زمينلرزه زرند نتيجه جنبش گسل با راستاي شرقي       -3
حدود هشت كيلومتر از گسيختگي اين گسل در سطح زمين ديده شده اسـت، امـا انتظـار               

 .شدبا)  كيلومتر20حدود (مي رود درازاي آن بيش از اين 

 سانتي متر و جابـه جـايي        110ميزان جابه جايي شاقولي اين گسل در سطح زمين حدود            -4
 . سانتي متر بوده است40 تا 20راستگرد آن حدود 

در اين زمينلرزه بيشترين    . كيفيت مصالح در دوام و ايمني ساختمان ها تأثير به سزايي دارد            -5
 هاي آجـري بـدون كـالف       آسيب به ساختمان هاي خشت و گلي و تا حدي به ساختمان           

 .وارد شده است
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