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بررسي لرزه زمين ساخت و تحليل خطر زمين لرزه در گستره شهرستان دورود

۴، همايون صفايي۳علي فرضي پور صائين،۲ميالد باسره، ۱مسعود جودكي

تكتونيك دانشگاه اصفهان-دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي ساختماني- ۱،۲

استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان- ۳

گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهاندانشيار-۴
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چکيده
از گسل اصلي جوان زاگرس قرار داشته و از نظر لرزه خيزي بسيار ، بخشيشهرستان دورود در شرق استان لرستان بر روي گسل دورود

سوب مي شود، لزوم بازنگري در شيوه از آنجايي كه اين شهر يكي از قطب هاي اقتصادي و گردشگري غرب كشور مح. فعال مي باشد
در اين پژوهش بررسي وضعيت لرزه زمين . ساخت و ساز و مقابله با خطرات زيست محيطي زمين لرزه در اين منطقه ضروري مي باشد

ه با ساخت و تحليل خطر زمين لرزه با بكارگيري روش تعيني و مطالعه گسل هاي فعال منطقه مدنظر بوده و هدف اصلي پژوهش مقابل
بوسيله تصاوير ماهواره . خطر زمين لرزه از طريق پي بردن به بيشينه بزرگي و بيشينه شتاب افقي زمين براي گسل هاي فعال منطقه مي باشد

بوسيله روابط انتخاب . اي، داده هاي ژئوفيزيكي، نقشه هاي مختلف و مشاهدات صحرايي، گسل هاي بنيادي و فعال منطقه شناسايي شد
ه بزرگي محتمل براي هر گسل محاسبه شده و سپس با روابط كاهندگي مناسب بيشينه شتاب افقي زمين براي هر گسل محاسبه شده بيشين

ريشتر ۷با بزرگي محتمل نزديك به F2و F1و گسل هاي ۳۵۶/۰ريشتر و بيشينه شتاب افقي ۷گسل دورود با بزرگي محتمل بيشتر از .شد
از اين پژوهش مي نتايج حاصل. به عنوان مخرب ترين گسل هاي منطقه معرفي مي شوند۲۸۷/۰و ۲۹۶/۰و بيشينه شتاب افقي به ترتيب 

تواند در مطالعات آمايش سرزمين، مقابله با مخاطرات زمين مانند زمين لغزش و رانش دامنه ها و نهايتا طراحي الگوي ساخت و ساز با 
و F1ن با استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي دو گسل فعال جديد شناسايي و با نام هاي همچني. حداقل آسيب پذيري مورد استفاده قرار گيرد

F2اين دو گسل مي توانند به عنوان مسبب زمين لرزه هاي مخرب مورد توجه قرار گيرند. نامگذاري و معرفي شد.
زمين لرزه، گسل دورود، گسل، زاگرس، مخاطرات زمين، بيشينه شتاب افقي: کلمات کليدي

مقدمه-۱
اين منطقه از نظر موقعيت جغرافيايي به . استان لرستان قرار دارددر۳۳:۲۸، ۴۹:۰۳اي با مختصات شهرستان دورود با مركزيت نقطه 

منطقه . طور كلي در شرق استان لرستان واقع گرديده است و محدوده وسيعي از گستره طرح با نام دشت سيالخور شناخته مي شود
از جهت تقسيمات ساختاري بخش هاي غربي و جنوبي در محدوده . ظر  زمين شناسي داراي تنوع بسياري استمورد مطالعه از ن

مناطق شرقي تر به . چين خورده زاگرس و بخش مياني كه از وسعت بيشتري برخوردار است در زون زاگرس مرتفع واقع شده است
از تنوع زمين شناسي و ساختاري بسيار زيادي برخوردار است و يكي از اين رو  اين ناحيه . سيرجان مي رسد-تدريج به زون سنندج

سيرجان و كمربندهاي چين خورده -سه زون ساختاري بسيار مهم سنندجاز عمده ترين داليل اهميت اين منطقه قرار گرفتن در مرز
.و رانده زاگرس مي باشد

اهميت و هدف پژوهش-۱-۱
وجود گسلهاي فراوان كه هر از چندگاهي زمين لرزه هاي . خيزي بسيار فعال استمنقطه مورد مطالعه در اين پژوهش از نظر لرزه

گزارش هاي تاريخي نشان از فعاليت مكرر گسل ها و وقوع . كوچك و بزرگي را مرتكب مي شوند خود شاهدي بر اين مدعاست
لرزه ها در ايران، زمين لرزه هاي شهرستان از زمان شروع ثبت دستگاهي زمين . زمين لرزه هاي متعدد در كليه ادوار تاريخي دارند
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دورود جز نخستين زمين لرزه هاي ثبت شده مي باشند، به طوري كه اكنون فهرست طويلي از زمين لرزه هاي كوچك و بزرگ در 
. يكي از مهيب ترين زمين لرزه هاي ثبت شده در ايران استريشتر ۴/۷دورود با بزرگي ۱۹۰۹زمين لرزه ژانويه . دست است

همه و همه نشانگر فعال ) ۱/۶با بزرگي ۲۰۰۶مانند زمين لرزه مارس (همچنين زمين لرزه هاي متعدد دهه نخست قرن بسيت و يكم 
).۱شكل (بودن منطقه از نظر تكتونيك و لرزه خيزي مي باشند 

پژوهشگاه بين (مين لرزه هاي منطقه موقعيت و مكانيسم كانوني مهمترين ز) b(موقعيت ساختاري منطقه مورد مطالعه، ) a(-۱شكل 
)المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

وجود كارخانجات متعدد، منابع اقتصادي و . شهرستان دورود را مي توان يكي از قطب هاي صنعتي غرب كشور دانست
هاي برجسته اكوتوريستي جنوب ايران، ويژگي-آهن سراسري و نيز جاده ترانزيت شمالدني فراوان، قرارگيري در مسير راهمع

مانند درياچه گهر، منطقه حفاظت شده اشترانكوه، آبشار بيشه و بسياري موارد ديگر نشان از اهميت اقتصادي و ژئوپولتيكي منطقه 
يت، به طور پيوسته بر عرشد، مهاجرت و تمركز جم. از نظر بعد انساني داراي يك جمعيت پويا و رو به رشد مي باشد. دارند

اين شهر مي افزايد و همين موضوع لزوم توجه بيش از پيش به رعايت اصول ساخت و ساز و مقابله با مخاطرات طبيعي جمعيت 
زمين را نمايان مي سازد و اين در حالي است كه در ساليان اخير شاهد جان باختن بسياري از شهروندان اين شهرستان و تخريب 

در پژوهش پيش رو با تشخيص و بررسي چشمه . ر اثر وقوع زمين لرزه بوده ايمهزاران واحد مسكوني و صنعتي اين شهرستان د
نه بزرگي مورد انتظار و نيز بيشينه شتاب افقي زمين براي هر يك از اين چشمه يهاي لرزه زاي اصلي در گستره شهرستان دورود، بيش

ز و برنامه ريزي بلند مدت براي منطقه مورد نتايج بدست آمده مي تواند در اصالح شيوه هاي ساخت و سا. ها تعيين مي شود
.مطالعه، مورد استفاده قرار گيرد
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مواد و روش ها-۲
به اين صورت . در اين پژوهش ارزيابي وقوع زمين لرزه و مخاطرات زيست محيطي آن به روش تعيني يا قطعي صورت گرفته است

نقشه هاي زمين شناسي گسل هاي اصلي منطقه مورد مطالعه كه ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره اي، عكس هاي هوايي و 
سپس با توجه به ويژگي هاي زمين شناسي و تكتونيكي منطقه مورد مطالعه از ميان روابط موجود، سه رابطه . استخراج و ثبت شدند

ل گسل دچار گسيختگي انتخاب و توسط اين روابط بيشينه بزرگي مورد انتظار براي هر گسل در صورتي كه حداكثر نيمي از طو
سپس با استفاده از سه رابطه كاهندگي مختلف، . محاسبه و ميانگين مقادير محاسبه شده به دست آمد) ديد محافظه كارانه(شود 

بيشينه شتاب افقي زمين براي گستره طرح محاسبه شده و ميانگين مقادير بدست آمده به عنوان بيشينه شتاب افقي زمين در محدوده 
نظور گرديد كه در اصالح روش هاي ساخت و ساز و مقابله با مخاطرات زيست محيطي زمين لرزه مي توان از آن سود هر گسل م

در محاسبه بيشينه زمين لرزه محتمل و همچنين در محاسبه جنبش نيرومند زمين از سه رابطه مختلف استفاده و عمل ميانگين . جست
همچنين يك نقشه ژئوفيزيك هوايي براي منطقه مورد مطالعه تهيه و در تفسير . يابدگيري انجام شد تا ميزان خطاي احتمالي كاهش

سنجنده ETMدر اين بررسي از نتايج و مشاهدات صحرايي، تصاوير ماهواره اي . جايگيري گسل هاي پي سنگي از آن استفاده شد
شناسي و نقشه ي تهيه شده مغناطيس هوايي ، نقشه هاي زمين شناسي شركت ملي نفت ايران و سازمان زمين)۲شكل (۷لندست 

.استفاده شده است

كه در (RGB=741)از گستره مورد مطالعه به صورت ) +ETM(۷تصوير بارزسازی شده از داده های ماهواره لندست -۲شكل 
شناسايي گسل هاي اصلي مورد استفاده قرار گرفته است
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داده هاي ژئوفيزيكي-۳
گسل هاي پي سنگي و اطمينان از درستي روش به كار رفته در شناسايي گسل ها و جهت مطابقت با به منظور بررسي وضعيت 

بررسي هاي سنجش از دور، داده هاي ژئوفيزيك هوايي منطقه  توسط نرم افزار پردازش و نقشه مغناطيس هوايي منطقه تهيه و مورد 
Layendykشواهد ذكر شده توسط در تفسير داده هاي مغناطيس هوايي). ۳شكل (تفسير قرار گرفت  ,.Gunn et alو (1997)

مشاهده مي شود گسل هاي اصلي منطقه مطابقت بسيار خوبي با ۳همانطور كه در شكل .مد نظر قرار گرفته است(1997)
لي و لرزه خيز نقشه مغناطيس هوايي به خوبي نشانگر گسل هاي اص. كارهاي صورت گرفته براي مكان يابي گسل ها نشان مي دهند

منطقه مي باشد كه عمده زمين لرزه هاي مخرب ساليان اخير در امتداد آنها رخ داده و به طور پيوسته زمين لرزه ها و كهلرزه هايي 
.به همين جهت در محاسبه جنبش نيرومند زمين اين گسل ها مورد توجه قرار گرفتند. در امتداد آنها ثبت مي شود

به همراه خطواره هاي ، )شهرستان دورود و دشت سيالخور(ناطيس هوايي شرق استان لرستان مغشدت كلنقشه- ۳شكل
شناسايي شده در پي سنگ مغناطيسي
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اين گسل هاي نسبتا . دآشكارسازي شمورد مطالعه، دو گسل پي سنگي اصليدر بررسي نقشه مغناطيس هوايي منطقه 
اند و همواره توجه محققين به گسل اصلي منطقه يعني گسل دورود معطوف از اين در منابع مورد توجه قرار نگرفتهبزرگ پيش

۷۲داراي طول تقريبي F1گسل ). ۳شكل (نامگذاري و معرفي مي شوند F2و F1لذا طي مقاله حاضر با نام هاي .بوده است
جنوب شرق، درست به موازات -ربكيلومتر بوده و هر دو اين گسل ها با روند شمال غ۸۰داراي طول تقريبي F2كيلومتر و گسل 

به دليل نزديكي و به دنبال هم بودن اين گسل ها احتمال يكي بودن آنها دور از ذهن نيست اما با . گسل دورود كشيده شده اند
اگر در نقشه مغناطيس هوايي به منطقه بين گسل .توجه به وضعيت مغناطيسي پي سنگ، مجزا بودن آنها محتمل تر به نظر مي رسد

توجه شود، مشاهده مي شود كه يك ناهنجاري توپوگرافي در پي سنگ اين منطقه وجود دارد كه در F2و F1ورود و گسل هاي د
كه ممكن است نشان دهنده باالزدگي پي سنگ كنترل مي شودF2و F1غرب توسط گسل دورود و در شرق توسط گسل هاي 

همچنين پيشنهاد مي شود كه مرتبط بودن . مطالعات مجزا و مفصل تري استتفسير اين موضوع نيازمند . منطقه در اين بخش باشد
دور از ذهن F2و F1بسياري از زمين لرزه ها به ويژه زمين لرزه هاي دهه اخير شهرستان دورود و دشت سيالخور با گسل هاي 

.نيست

ارزيابي خطر زمين لرزه-۴
وان لرزه زايي و ميزان فعاليت هر گسل سوق مي دهد و در واقع مي توان تحليل و بررسي ميزان خطر لرزه اي ما را به شناخت ت

با توجه به اينكه زمين لرزه هاي زاگرس ). ۱۳۸۴،.مزارع(مناطق خطرپذير را در هر نقطه از محدوده مورد مطالعه مشخص نمود 
مناسبي براي مطالعه آماري و نيز قطعي زمين لرزه ها از طريق شناسايي سرچشمه هاي معموال دوره بازگشت كوتاه دارند، فرصت

يني يا قطعي است كه ديد مناسبي هاي تحليل خطر زمين لرزه روش تعيكي از بهترين روش. لرزه زا در اين منطقه فراهم شده است
آنچه در ارزيابي خطر زمين لرزه . گسل به دست مي دهداز بيشينه فعاليت لرزه اي منطقه با بررسي بيشينه گسيختگي در طول يك 

به روش قطعي حائز اهميت است برآورد بيشينه بزرگي محتمل براي هر گسل و سپس محاسبه بيشينه شتاب افقي زمين براي 
ختلف محدوده آن گسل است، بنابراين مهمترين كاربرد اين روش تحليلي، كمك به احداث صحيح و قابل اطمينان سازه هاي م

مهندسي است همچنين بيشينه شتاب افقي محاسبه شده مي تواند در پايداري دامنه ها بويژه در مناطق كوهستاني مانند دورود مورد 
شناسايي و تعيين چشمه هاي لرزه : به طور كلي روش كار در تحليل قطعي خطر زمين لرزه به اين صورت است. استفاده قرار گيرد

ن لرزه زايي گسل هاي بنيادي و زمين لرزه ي كنترل كننده براي هر چشمه لرزه زا، انتخاب و تعيين روابط زا، تعيين و برآورد توا
.كاهندگي جنبش نيرومند زمين و محاسبه ي پارامتر هاي جنبش طرح زمين

برآورد توان لرزه زايي گسل هاي بنيادي-۴-۱
ا الزم است تا تمامي سرچشمه هاي لرزه اي كه قادرند در منطقه جنبش به منظور بررسي و مطالعه ايمني لرزه اي هر ساختگاه ابتد

در پژوهش حاضر چشمه هاي لرزه زا به صورت خطي در نظر . نيرومند مخرب ايجاد نمايند، به خوبي شناسايي و بررسي گردند
از آنجايي كه منطقه . مي شوندبه اين منظور گسل هاي اصلي فعال به عنوان چشمه هاي لرزه زا تعيين و بررسي. گرفته مي شوند

مورد مطالعه در مسير زون گسلي جوان اصلي زاگرس قرار دارد گسل هاي بسيار زيادي با طول هاي متفاوت در آن قابل شناسايي 
مي باشند لذا با توجه به هدف طرح مبني بر كاربرد در كاهش خطرات زيست محيطي زمين لرزه از گسل هاي كوچك صرف نظر 

مطالعه وضعيت كانوني زمين لرزه هاي ساليان اخير و وضعيت مغناطيسي پي سنگ، گسل هاي لرزه خيز فعال كه عمدتا شده و با 
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مسبب زمين لرزه ها، زمين لغزش ها و ناپايداري دامنه ها بوده اند و يا از پتانسيل لرزه زايي بااليي برخوردار هستند انتخاب شده و 
).۴شكل (جنبش نيرومند زمين مد نظر قرار داده شده اند در تحليل خطر زمين لرزه و محاسبه

بعد از مشخص شدن سرچشمه هاي لرزه زا بايستي براي هر سرچشمه معين شده يك زمين لرزه كنترل كننده تعيين 
يت هنگامي كه حداكثر نيمي از طول گسل طي يك مرحله فعال(به اين صورت كه بيشينه بزرگي مورد انتظار از يك گسل . گردد

هدف مطالعه تعيين زمين لرزه كنترل كننده تا حدي بر مبناي. توسط روابط تجربي مناسب تعيين مي شود) دچار حركت شود
.صورت مي گيرد و بر مبناي ميزان خطري كه تخريب تاسيسات و بناها ايجاد مي نمايد متغير است

فاده از تصاوير ماهواره اي، داده هاي ژئوفيزيك نقشه گسل هاي اصلي گستره شهرستان دورود، نقشه با است-۴شكل 
هوايي و نقشه هاي زمين شناسي تهيه شده است
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در پژوهش حاضر از . روابط تجربي مختلفي در مورد ارتباط طول گسل و بيشينه بزرگي مورد انتظار ارائه شده است
دليل ارائه براي ايران و همخواني نتايج حاصل از به )١٩٨۵(و نوروزي )١٩٨٢(، آمبرسيز )١٩٧٨(روابط مهاجر اشجعي و نوروزي 

روابط با واقعيت تكتونيكي و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه، انتخاب و بيشينه بزرگي محتمل براي هر گسل توسط آن محاسبه 
).۱جدول (شده است 

فهرست گسل هاي اصلي منطقه و برآورد بيشينه بزرگي محتمل آنها به روش قطعي-١جدول 
يانگين بزرگي م

محتمل
٣رابطه 

مهاجراشجعي و 
نوروزي

٢رابطه 
نوروزي

١رابطه 
آمبرسيز

طول گسيختگي 
Km

Kmطول گسل  نام گسل

١٧/٧ ١٧/٧ ١٩/٧ ١٦/٧ ٥٩ ١١٨ گسل دورود
٩٧/٦ ٧ ٩٨/٦ ٩٢/٦ ٤٠ ٨٠ گسل نهاوند
٧٢/٦ ٨/٦ ٧٣/٦ ٦٣/٦ ٢٥ ٥٠ گسل رازان
٧٢/٦ ٨/٦ ٧٣/٦ ٦٣/٦ ٢٥ ٥٠ بن عليگسل محسن 
٥٧/٦ ٦٨/٦ ٥٨/٦ ٤٦/٦ ١٩ ٣٨ گسل گاومير
٤٨/٦ ٦/٦ ٤٩/٦ ٣٥/٦ ١٦ ٣٢ گسل قلعه حاتم
٩١/٦ ٩٦/٦ ٩٣/٦ ٨٥/٦ ٣٦ ٧٢ F1

٩٧/٦ ٧ ٩٨/٦ ٩٢/٦ ٤٠ ٨٠ F2

محاسبه جنبش نيرومند زمين-۵
با . حليل خطر زمين برخوردار استانتخاب رابطه كاهندگي مناسب از اهميت بسزايي در درستي و قابل اعتماد بودن نتايج نهايي ت

نيازي و )١٩٧٥(Dames and MoorتوسطDonovanتغيير يافته، )١٩٧٣(Donovanتوجه به ويژگي ها و موقعيت منطقه روابط 
ب در محاسبه بيشينه شتا). ۲جدول (انتخاب شده و در محاسبه بيشينه شتاب افقي زمين از آنها استفاده مي شود )١٩٩١(و بزرگ نيا 

با توجه به اينكه عمق كانوني اكثر زمين لرزه ها در . افقي زمين فاصله كانوني گسل تا مركز گستره طرح در روابط اعمال مي شود
بيشينه شتاب افقي معموال براي گسل هاي اصلي . كيلومتر مي باشد، همين عمق در محاسبه فاصله كانوني لحاظ مي شود۱۵حدود 

).۲جدول (محاسبه مي شود مورد مطالعهبه مركز گسترهو نزديك تر

بيشينه شتاب افقي زمين براي گسل هاي اصلي منطقه-٢جدول 
ميانگين بيشينه 

شتاب افقي
٣رابطه 

نيازي و بزرگ 
نيا

٢رابطه 
Dames and Moor

١رابطه 
Donovan

بيشينه بزرگي 
محتمل

فاصله كانوني تا 
Kmسايت 

نام گسل

٣٥٦/٠ ٥٣١/٠ ٢٣٧/٠ ٢٩٩/٠ ١٧/٧ ١٥ گسل دورود
٢٤٦/٠ ٣٧١/٠ ١٥١/٠ ٢١٧/٠ ٧٢/٦ ١٨ گسل رازان
٢١٥/٠ ٣٢٤/٠ ١٣٢/٠ ١٨٩/٠ ٧٢/٦ ٦٧/٢٢ گسل محسن بن علي
١٧٠/٠ ٢٥٦/٠ ١٠٢/٠ ١٥٢/٠ ٥٧/٦ ٣/٢٨ گسل گاومير
١٠٩/٠ ١٦٣/٠ ٠٦٧/٠ ٠٩٧/٠ ٤٨/٦ ٤٣/٤٧ گسل قلعه حاتم
٢٩٦/٠ ٤٤٥/٠ ١٨٨/٠ ٢٥٦/٠ ٩١/٦ ٨/١٥ F1

٢٨٧/٠ ٤٣٠/٠ ١٨٥/٠ ٢٤٦/٠ ٩٧/٦ ١٨ F2
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نتيجه گيري-۶
شهرستان دورود يكي از قطب هاي صنعتي غرب كشور بوده و از نظر لرزه خيزي بسيار فعال است به طوري كه در ساليان اخير 

مين شاهد جان باختن بسياري از شهروندان اين شهرستان و تخريب هزاران واحد مسكوني و صنعتي اين شهرستان در اثر وقوع ز
به دليل مجاورت كوهستان و دشت هاي آبرفتي يكي مخاطرات اصلي زمين لرزه در اين منطقه وقوع زمين لغزش ها . لرزه بوده ايم

همچنين با توجه به خسارات جاني و مالي فراوان بر اثر فروريختن ابنيه در ساليان اخير، بازنگري در . و ناپايداري دامنه ها مي باشد
در اين پژوهش با استفاده از داده هاي . اخت وساز و دقت در طراحي هاي عمراني ضروري به نظر مي رسداصالح شيوه هاي س

مختلف از قبيل تصاوير ماهواره اي، داده هاي ژئوفيزيك هوايي، نقشه هاي زمين شناسي و مشاهدات صحرايي، گسل هاي اصلي و 
شناسايي و توسط سه رابطه F2و F1ن بن علي، گاومير، قلعه حاتم، لرزه زاي منطقه شامل گسل هاي دورود، نهاوند، رازان، محس

كه گسل دورود با بزرگي محتمل . مناسب بيشينه بزرگي محتمل براي هر گسل محاسبه و از مقادير بدست آمده ميانگين گرفته شد
با استفاده . ها معرفي مي شوندريشتر، به عنوان مخرب ترين گسل۹۷/۶و ۹۱/۶با بزرگي هاي F2و F1ريشتر و گسل هاي ۱۷/۷

از اين نتايج و با بكار بردن سه رابطه كاهندگي بيشينه شتاب افقي زمين براي هر گسل محاسبه شد كه در نهايت گسل دورود با 
.داراي بزرگترين بيشينه شتاب افقي هستند۲۸۷/۰و ۲۹۶/۰با مقادير F2و F1و گسل هاي ۳۵۶/۰مقدار بيشينه شتاب 
پژوهش با بكار بردن داده هاي ژئوفيزيك هوايي، نقشه مغناطيس هوايي منطقه تهيه و جهت مطابقت با كارهاي در اين 

سنجش از دور و حصول اطمينان از درستي شناسايي گسل ها مورد تفسير قرار گرفت كه نتايج نشان دهنده مطابقت خوب نتايج 
. سير نقشه مغناطيس هوايي منطقه دو گسل فعال اصلي شناسايي شددر بررسي و تف. حاصل از روش هاي مختلف با يكديگر است

داراي طول F2كيلومتر و گسل ۷۲داراي طول تقريبي F1گسل . نامگذاري و معرفي مي شوندF2و F1اين گسل ها با نام هاي 
به . دورود كشيده شده اندجنوب شرق، درست به موازات گسل -كيلومتر بوده و هر دو اين گسل ها با روند شمال غرب۸۰تقريبي 

دليل نزديكي و به دنبال هم بودن اين گسل ها احتمال يكي بودن آنها دور از ذهن نيست اما با توجه به وضعيت مغناطيسي پي 
.سنگ، مجزا بودن آنها محتمل تر به نظر مي رسد
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