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  جنوب تهران گسل های پتانسیل لرزه زایی 
   واحد تهران جنوب-دکتر احمد ادیب، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

   

   چکیده
شناسی ساختمانی و زمین ساخت به منظور تعیین جایگاه لرزه  در این پژوهش، مطالعات زمین

های ناحیه،   و کار گسلبا شناخت جایگاه و ساز. شده استانجام ، جنوب تهران ساختی گستره  زمین
های قدیمی و تاریخی، محل مراکز سطحی  زمین لرزه“ رو مرکز”مطالعات آماری زلزله با نگرشی بر 

های دستگاهی، الگوی سیکل  سده بیستم ، سازوکار و عمق زمین لرزهدستگاهی های  زمین لرزه
های  زایی گسل نجام و توان لرزهخیزی ا های گذشته و پارامترهای لرزه ای، دوره بازگشت زمین لرزه لرزه

 میراییه رابط از. خیزی آن محاسبه شده است منطقه با توجه به طول، نوع گسل و تاریخچه لرزه
  سیمای کلی لرزه زمینساختی منطقه و ها  با توجه به توزیع چشمه)  1995(  سیمسون –امبرسیز 

، 0/7 با بیشینه بزرگی بدست آمده حدود های بالقوه زمینلرزه پیرامون ناحیه چشمه. استفاده شده است
این   مشا، پارچین، ایپک و اشتهارد درتهران،شمال : های  های جنبا نظیر گسل شامل قطعاتی از گسل

  . اند پهنه واقع شده
  

  مقدمه 
در بخـش اول    .  اسـت  بررسـی قابـل   در دو بخش    هر ناحیه   گسل های   یی  و کار و توان لرزه زا      سازشناخت  

بخـش   مطالعات. می شود  انجاممرتبط با گسلها    خیزی    لرزههای    ویژگیو در بخش دوم،     ونیکی  اثرات مورفوتکت 
عکسها و , ها نقشه, گزارشهای معتبر,که به موجب آن اسنادشروع می شود ای  کتابخانهنخست ، با بررسی های 

ای اصلی و فرعی  واقع      ه  و نقشه گسل   از دیدگاه شناخت دقیق گسل ارزیابی         ناحیه  پیرامون ای  تصاویر ماهواره 
ها، تعیین و بـرای برداشـت         در مطالعات میدانی موقعیت مقاطع قابل پیمایش از گسل        . می شود در پهنه تهیه    

ها و نتایج بخـش    بخش دوم ، بر پایه داده     در   .می شود دقیق این مقاطع  پیمایشها و مشاهدات صحرایی انجام          
های قدیمی و تاریخی، محل مراکـز سـطحی    زمین لرزه“ مرکزرو ”اول و با کمک مطالعات آماری با نگرشی بر        

هـای دسـتگاهی، دوره بازگـشت زمـین           های سده بیستم و دستگاهی، سازوکار و عمق زمـین لـرزه             زمین لرزه 
مـورد مطالعـه کـه در لـرزه         گسلهای اصلی گسترۀ     . تعیین می شود  خیزی    های گذشته و پارامترهای لرزه      لرزه

بنـابراین  . باشند ای  و سازندۀ پستی و بلندیهای روی زمین می       گسلهای کوهپایه  "لباغا نقش دارند،    آن  خیزی  
 سـازوکار بـا توجـه بـه        .از جنبش دوبارۀ این گسلها در گسترۀ خواهد بود        بیشتر ناشی    ، لرزه خطر اصلی زمین  

در   ویرانگـر رخداد زمـین لـرزه       ،استمولفۀ فشاری   با   فشاری و یا     ،که اغلب اسالمشهر  گسلهای اصلی گسترۀ    
گـسل کهریـزک ، گـسل      می توان بـه   گستره  از مهمترین گسلهای اصلی     .کند را دو چندان می   در ناحیه   آیندۀ  
حنوب ری، گسل رباط کریم، گسل اشتهارد، گسل پارچین، گـسل پیـشوا، گـسل کوشـک                 ری ، گسل    شمال  

 . و گسل قصرفیروزه اشاره نمود، گسل مشاء نصرت، گسل شمال تهران 
  

  جنوب تهران طبیعی  غرافیایج
اختالف .  استدر دامنه جنوبی البرزفرونشست ایران مرکزی بخش ترین  شمالیتهران جزء جنوب     

  گسل است که در راستای  عمودی جابجایینتیجه مؤلفۀکوهپایه البرز و جنوب تهران  میان ارتفاع زیاد
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در  های مهم گذشته و وجود گسلدر گ های بزر زمین لرزهعنایت به وقوع  با .داده استخ شمال تهران ر
  .  استاجتناب ناپذیر  ریشتر درجه7 حدودای ویرانگر با بزرگی   احتمال رویداد زمین لرزه)1 -شکل( ،ناحیه 
  
  

  
  
  
  
  
  

 
  ]2 اقتباس از[جنوب تهران نقشه گسلها ی   -1شکل

  

و جنوب قرار گرفته ن در  در شمال و راندگی شمال تهراءراندگی مشابین های کناری البرز  گسترۀ چین
این بخش لندترین نقطۀ ب. در راستای راندگی شمال تهران  بر روی گسترۀ کوهپایۀ دشت تهران رانده است

رشته های آبرفتی که از فرسایش   تهران بر روی نهشتهشهر.  است متر3933 با ارتفاع توچالچین خورده قله 
های آبرفتی گسترۀ تهران و پیرامون، تأثیر دوفاز  نهشتهبررسی .  قرار گرفته است، البرز تشکیل شدهکوی 

در . خورده است  به شدت چینAبرفتی سری آهای   در فاز اول، نهشته.دهد کوهزایی بر روی آنها را نشان می
   .]3 [اند شده)  درجه10 تا 5(دار   در شیبBهای آبرفتی سری  فاز دوم کوهزایی ، الیه

  

  ناحیهختمانی و زمین شناسی سا پوستهضخامت 
زمین  پوستۀ ضخامت (Dehghani and Makris,1983)سنجی  گرانی فای موهویرنقشه ژبر اساس 

تحت تأثیر نیروهای تکتونیکی  کنونتهران از نئوژن تاگستره  . است  کیلومتر 43 تا 40حدود ناحیه در 
 معکوس، نشانۀ ادامه سازوکار  با فعالیت گسلهای این منطقه با همراهحرکات فشاری. استقرار داشته فشاری 

   . ارائه می شود1سلها در جدول گ مهمترین ویژگی این .باشد ی مینکنو فشارهای تکتونیکی در زمان
  . است  ری قرار گرفته– زمین لرزه ایوانکی  در چشمه کیلومتر بوده 5/18 حدود با طول  گسل جنوب ری-
  .  است ا بریده رقی ورامین رسوبات کواترنر  کیلومتر، در جنوب شر34با طول   پیشوامعکوس گسل -
 ری قرار گرفته داشـته و مـی         – زمین لرزه ایوانکی       در چشمه   کیلومتر   40 بیش از    طول   با   کهریزکگسل  -

  . تواند عامل رخداد زلزله های زیر باشد
   I0=X وشدت Ms=7.6تقریبی زمین لرزۀ سده چهارم پیش از میالد ری ایوانکی با بزرگی 

  +I0=VIII و شدت Ms=7.0 0 ری با بزرگی تخمین زده شدۀ855-856 لرزۀ زمین
  I0=VIII و شدت Ms=5.3 ری با بزرگی حدود 864زمین لرزۀ 
  I0=VIII  ری با شدت 1383-4زمین لرزۀ 
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 ایپک قرار دارد    _در چشمه بالقوه زمین لرزه شمال تهران         ، کیلومتر 75بیش از   ا طول   شمال تهران ب  گسل   -
  .های زیر به سبب پرتکاپو شدن راندگی شمال تهران روی داده باشند ارد زمین لرزهو امکان د

 و Ms=7.7 طالقان، با بزرگی تخمـین زده شـدۀ   - ری ۀ میالدی گستر 958 فوریه   23همزمان با زمین لرزۀ     
 در گـسترۀ  مـد،    بنـد آ   ها شمال تهران رودخانه     ی در کوهها   کوه    و لغزش   افتان    سنگ  بر اثر  ،)IO=Xشدت  

  .استدر راستای راندگی شمال تهران بوده ، که به احتمال زیاد شمال تهران زمین شکاف برداشت
   Ms=7.2 میان شهر ری و قزوین با بزرگی تخمین زده شدۀ ۀ میالدی گستر1177زمین لرزۀ ماه مه 

 . این گسل باشد میالدی تهران ممکن است در اثر جنبش دوبارۀ1895 دسامبر 24زمین لرزۀ 
 کیلومتر در چـشمه بـالقوه زمـین لـرزه     70، با طول ] Berberian(1981)ایوانکی [پارچینفشاری  ل  گس -

 ایـوانکی بـا     - در رویداد زمین لرزۀ سده چهارم پیش از مـیالد ری             زیاداحتمال   ری  قرار دارد و به        –ایوانکی  
 . ستداشته ا  نقشMs=4.6  با بزرگی1380و زمین لرزه آبان ماه   Io=X و شدت Ms=7.6بزرگی حدود 

زمین لرزه   پیشوا  قرار دارد،      – بالقوه زمین لرزه گرمسار        کیلومتر در چشمه   70طول حدود   گسل گرمسار با    -
  (Berberian 1981) :داده باشند  های زیر ممکن است به سبب جنبش دو باره گسل گرمسار روی

   Ms=7.2 با بزرگی تخمین زده شدۀ   و گرمسار ی میالدی تنگ سر دره میان ایوانک743لرزۀ بهار  زمین
  .Ms=4.7 بنکوه گرمسار با بزرگی ، میالدی1945 مه 11 و پسلرزۀهای زلزله زمین لرزۀ

  .Mb=4.6 گرمسار با بزرگی ، میالدی1982 اکتبر 25زمین لرزۀ 
وه  بـالق   در چـشمه  )  کیلـومتر  20 و   5/51دو قطعه به طولهـای      (  کیلومتر   72گسل فشاری طالقان با طول         -

 نـوامبر   8لـرزه     رویـداد زمـین   ). 1371( ایپک قرار گرفته است ، بربریـان وهمکـاران           –لرزه شمال تهران      زمین
را   Ms= 9/5طالقان با بزرگـی     .  میالدی 1808 دسامبر   16 و   ] ISC (8/4 =mb([ صمغ آباد طالقان     1966

  . اند به جنبش این گسل نسبت داده
 ایپک قرار دارد، –لرزه شمال تهران  یلومتر در چشمه بالقوه زمین ک63گسل راندگی اشتهارد با  طول  -

، که روستای کله دره در )1982آمبرسیز و ملویل،  (Ms= 7/5 میالدی با بزرگی 1876 اکتبر 20لرزه ــزمین
مراکز . غرب گسل اشتهارد را ویران کرد، در اثر جنبش این گسل روی داده باشد  کیلومتری جنوب5/2

 Ms=3/7 میالدی با بزرگی 1665 و زمینلرزه Ms=3/5 میالدی با بزرگی 864 های  ژانویه  لرزه مینای ز مهلرزه
    .)1371(بربریــان و همکــاران ،گیرد   نیز در نزدیکی گسل اشتهارد قرار میIo= VIIIو شدت 

کیـک شـده و       کیلـومتر تف   40 و   80 کیلومتربه دو قطعه به طولهای تقریباً        167گسل کوشک با طول حدود       -
  .لرزه رباط کریم قرار گرفته است   بالقوه زمین در چشمه

 زمین  . بالقوه لرزه ای رباط کریم قرار گرفته است  کیلومتر در چشمه100 گسل رباط کریم با  طول بیش از -
  . میالدی را نیز می توان به این پهنه نسیت داد1382 و 958،  898، 864، 863 ، 855 های لرزه سال

           

  لرزه اطالعات پایه زمین

لرزه به منظور فراهم نمودن شرایط همگن و یکنواخت در تحلیل خطر  تهیه کاتالوگ یکنواخت زمین  
های تاریخی در گستره  لرزه  پارامترهای زمین2 و شکل 2در جدول .زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است

  .جنوب تهران  ارائه گردیده است
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  توانمند در گستره جنوب تهران و پیرامون های  گسلزمین لرزه های مرتبط با  ویژگی و -1جدول  
 زلزله مرتبط گسلهای فعال یا با توان جنبشی

 طول عملکرد نام گسل  زمان
Y. M. D. 

mb Ms 

      75< معکوس تهرانشمال 
 7.7  23 2 958 210 معکوس مشاء
   1665    6.5 
   1830 3 27  7.1 
   1930 10 2  5.2 
   1955 11 24 4.0  
   1970 10 3 4.1  

  4.8 8 11 1966 72 معکوس طالقان
 5.3   1 864 63 معکوس اشتهارد

   1177 5   7.2 
 4th  C.B.C    7.6 40 معکوس کهریزک

   864    7.1 
 7.2    743 110 معکوس گرمسار

   1979 2 22 4.6  
   1980 12 19 4.5  
   1982 10 25 4.6 5.4 
   1988 8 22 5.0 5.0 
   1993 8 19 4.6  

      45 معکوس بایجان
      34 معکوس پیشوا

      32< معکوس شمال شکرآب
 4th  C.B.C    7.6 28< معکوس پارچین

   1967 2 16 4.5  
 4th  C.B.C    7.6 16.5 معکوس شمال ری

   855    7.1 
   864    5.3 
 4th  C.B.C    7.6 18.5 معکوس ریجنوب 
   855    7.1 
   864 1?   5.3 

      13 معکوس پائینو تل
      13 معکوس فصر فیروزه
 5.3   1 864 63 معکوس اشتهارد

   1177 5   7.2 
   1876 10?   5.7 
      80 معکوس گچال

      31 معکوس حصارچال
 6.0  10 12 1119 85 معکوس اپیک
   1962 9 1 6.9 7.2 

      167 معکوس کوشک نصرت
   855    7.1 
   864    5.3 
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  در گستره جنوب تهران تاریخی های  لرزه  زمین-2جدول 

  Date & Time 
Lat. (No) 

Long. 
(Eo) 

Ms Ref. 

Y. M. D. h.     
4th C.B.C.   35.5 51.8 7.6 AMB 

743    35.3 52.2 7.2 AMB 
855    35.6 51.5 7.1 AMB 
958 02 23  36.0 51.1 7.7 AMB 
1119 12 10 18 35.7 49.9 6.5 AMB 
1127    36.3 53.6 6.8 AMB 
1177 05   35.7 50.7 7.2 AMB 
1301    36.1 53.2 6.7 AMB 
1485 08 15  36.7 50.5 7.2 AMB 
1495    34.5 50.0 5.9 AMB 
1608 04 20 12 36.4 50.5 7.6 AMB 
1665    35.7 52.1 6.5 AMB 
1687   06 36.3 52.6 6.5 AMB 
1755 06 07 12 34.0 51.4 5.9 AMB 
1778 12 15 24 34.0 51.3 6.2 AMB 
1808 12 16 18 36.4 50.3 5.9 AMB 
1809    36.3 52.5 6.5 AMB 
1825    36.1 52.6 6.7 AMB 
1830 03 27 12 35.7 52.5 7.1 AMB 
1868 08 01 20 34.9 52.5 6.4 AMB 

  AMB: Ambraseys and Melville (1982)  
 

  
  1 : 3000،000مقیاس  جنوب تهران های تاریخی در گستره  لرزه  مرکز سطحی و بزرگی زمین– 2شکل        

  
 ، در ≤ 0/5 یا ≤mb  0/5های دستگاهی با بزرگی  لرزه زمینمهمترین  پارامترهای 3و شکل  3در جدول 
های دستگاهی و تاریخی  لرزه زمینمهمترین  نیز پارامترهای 4شکل .  مطالعه ارائه گردیده استگستره مورد

  . را نشان می دهد تهران در گستره 
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۶

  گستره جنوب تهران  در mb  و Ms  5/4با بزرگی ) 2005-1900(های سده بیستم  لرزه  زمین-3جدول 
Date Origin time 

Y. M. D. h. m. s. 
Lat. 
(Nn) 

Long. 
(En) 

Depth 
(km) Mb Ms Ref 

1901 05 20 12 29  36.39 50.48   5.4 AMB 
1927 07 22 03 55  34.90 52.90  6.9 6.3 AMB 
1930 10 02 15 32  35.76 51.99   5.2 AMB 
1932 05 20 19 16 11 36.5 53.50   5.4 MOF 
1935 03 05 10 26  35.94 53.06   5.8 AMB 
1935 04 11 23 14  36.36 53.32  6.8 6.3 AMB 
1935 04 12 12 44 30 36.00 53.40 43  5.6 MOF 
1935 04 12 01 06 35 36.00 53.50 53  5.5 MOF 
1935 04 12 11 14  36.00 53.10 89  5.4 MOF 
1935 04 12 03 33 09 36.00 52.80 17  5.4 MOF 
1935 04 12 22 31 48 36.30 53.50 12  5.1 MOF 
1957 07 02 04 02  36.07 52.47  7.0 6.8 AMB 
1959 05 01 08 23 57 36.38 51.16 33  5.3 NOW 
1962 09 01 19 20  35.71 49.81  6.9 7.2 AMB 
1962 10 13 10 23 38 35.75 50.07 35 5.5  MOF 
1968 04 26 02 28 23 35.09 50.16 32 5.2  ISC 
1971 08 09 02 54 36 36.25 52.71 27 5.2 5.3 PDE 
1980 12 19 01 16 55 34.50 50.67 29 5.5 5.8 ISC 
1980 12 22 12 51 21 34.48 50.67 39 5.4 5.2 ISC 
1982 10 25 16 54 51 35.20 52.35 33 4.6 5.4 PDE 
1988 08 22 21 23 35 35.35 52.38 18 5.0 5.0 ISC 
1990 01 20 01 27 10 35.89 53.00 25 5.5 5.8 ISC 
1990 06 20 22 28 54 36.92 49.50 32 4.9 5.2 ISC 
1990 06 20 03 48 46 36.75 49.86 20 4.7 5.1 ISC 
1990 06 20 23 27 47 36.89 50.25 33 4.6 5.0 ISC 
1990 06 21 09 02 15 36.65 49.83 15 5.8 5.3 ISC 
1991 11 28 17 19 59 36.86 49.58 50 5.6 5.0 ISC 
1991 1 22 12 4 22.5 35.57 52.4 13 4.6  PDE 
1991 8 23 22 14 20.6 35.9 53.25 33 4.8  PDE 
1992 9 22 14 5 55.07 36.33 52.7 35 5.2  PDE 
1993 8 19 10 4 28.8 35.09 52.09 18 4.6  PDE 
1994 11 21 18 55 16.42 35.9 51.88 33 4.5  PDE 
1997 11 5 22 42 56.79 34.98 51.36 33 4.5  PDE 
1998 1 9 19 6 13.84 36.47 52.17 33 4.8  PDE 
1998 12 3 13 13 33.57 36.05 50.88 33 4.5  PDE 
2002 4 8 18 30 58.49 36.42 52.03 46 4.8  PDE 
2002 10 10 12 13 43.6 35.89 52.33 33 4.7  PDE 
2003 6 21 15 0 6.45 35.62 52.91 33 4.5  PDE 
2003 12 24 3 49 57.77 35.12 50.51 10 4.7  PDE 
2004 5 28 12 38 44.27 36.25 51.62 17 6.4  PDE-W 
2004 5 28 19 47 2.75 36.44 51.41 10 4.5  PDE-W 
2004 5 29 9 23 47.77 36.4 51.37 10 4.7  PDE-W 

MOF: Moinfar et al. (1994). NOW: Nowroozi (1997-1976)  
ISC: International Seismological Centre, UK 

PDE: USGS. NEIC Preliminary Determination of Epicentres 
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  1 : 2500،000مقیاس  جنوب تهران های سده بیستم در گستره  لرزه  مرکز سطحی و بزرگی زمین– 3شکل  

  

  
  1 : 2500،000 مقیاس  ،های تاریخی و سده بیستم در گستره لرزه  مرکز سطحی و بزرگی زمین– 4  شکل       

  
  Ms و mb رابطه بزرگی -

 برای NEIC یا ISC توسط mb زمینلرزه با بزرگی 3900، بیش از 1944 تا 1963از سال 
در . باشد  نیز موجود میMs زمینلرزه مقادیر 800گزارش شده است، از این مجموع، برای  های ایران لرزه زمین

 به چندین Ms و mbرابطه میان  . تبدیل شودMs به mbنتیجه الزم است برای محاسبات برآورد خطر 
، وابسته بوده و از )1982وایس و هابرمن، (پارامتر از جمله عمق کانونی، ساز و کار کانونی، ساختار زمین 

و زون  ای ایران مرکزی زون درون صفحه ).1983سینگ و همکاران، (کند  ای به منطقه دیگر تغییر می منطقه
ساختی  غرب ایران و حاشیه جنوبی دریای خزر، به عنوان نواحی با شرایط زمین ل آذربایجان در شما-البرز

این روابط در .  استخراج شده استMs - mbاند که در آنها دو رابطه تجربی مختلف  متفاوت شناخته شده
  .باشند شود این دو رابطه بسیار نزدیک به هم می همانگونه که مشاهده می. اند  آورده شده4جدول 
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  ).1381میرزایی، ( در گسترده مورد مطالعه ms و mb روابط تجربی بین بزرگی 4-ل جدو
 کاتالوگ های مورد استفاده لرزه تعداد زمین محدوده بزرگی رابطه ناحیه

 Ms= 2.01 mb- 5.28  0/6 mb  0/4 263 ISC & USGS     آذربایجان-البرز

 Ms= 2.0 mb- 5.28  2/6 mb  1/4 201 ISC & USGS     شرق ایران-ایران مرکزی
  

 برای رویدادهای USGS I NEIC و  ISCعیین شده توسط  تMs و mbبه دلیل اختالف مقادیر 
های مختلف را با  های موجود از کاتالوگ یکسان، برای به دست آوردن بهترین پاسخ، منطقی است که داده

نتایج حاصل از این ترکیب، بسیار بهتر از نتیجه به دست آمده از منابع اطالعاتی . یکدیگر ترکیب کنیم
 - آذربایجان و ایران مرکزی-ها برای نواحی البرز  اساس خطوط برازش شده با دادهبر. بصورت جداگانه است

 آذربایجان - در ناحیه البرز5/5 تا 5/4 در محدوده mbتواند از تبدیل   میMsشرق ایران بهترین برآورد برای 
  .  شرق ایران باشد- در ناحیه ایران مرکزی5/6 تا 6/4و 

  

   چشمه های لرزه ای -
های  چشمه. لرزه است های با توان ایجاد زمین لرزه، تعیین چشمه م در تحلیل خطر زمیناولین گا

های  تعیین و شناخت چشمه. منطقه استدر ساختی  محل تجلی فعالیت نیروهای زمین ای لرزه زمین
سی، شنا دهد که محتاج دانش زمین ای را تشکیل می ساختی، غالباً بخش عمده یک تحلیل خطر لرزه زمین لرزه
شامل گستره  ای ه لرزه کاتولوگ زمین). 1381میرزایی (باشد  ای و محلی می ساخت ناحیه خیزی و زمین لرزه
میالدی در این محدوده  2004سال رویداد ثبت شده تاریخی و دستگاهی از قرن چهارم پیش از میالد تا 634

لرزه، تعیین شده   برآورد خطر زمینلرزه در گستره ، برای  چشمه بالقوه زمین5مجموعاً . فراهم شده است
پارامترهای لرزه خیزی چشمه های لرزه زا در گستره مورد مطالعه و بزرگای زلزله احتمالی در هر  .است

و نیز روابط ) a 1973 و b(شتاب دانوان  میرایی ه از رابط.ارایه می گردد -5و شکل   5چشمه در جدول 
سرانجام در آخرین مرحله، با تقسیم ناحیه به   .فاده شده استاستبرای تحلیل خطر ، )1977، 1981(کمبل 

ابعاد چشمه و (لرزه  لرزه  با کمک مشخصات چشمه بالقوه زمین ای از نقاط، برآورد خطر زمین صورت شبکه
انجام و  جنبش زمین، ساختی و رابطه میرایی  زمین های لرزه خیزی زمینه در ایالت ، لرزه)بیشینه بزرگی
، 6شکل های (  خطر لرزه ای  در پایان نقشه. گردیداب در فواصل مختــلف در گستره ترسیم خمهای همشت

  . با در نظر گرفتن سابقه لرز ه خیزی منطقه، نشان داده شده است) 7
  

   پارامترهای لرزه خیزی چشمه های لرزه زا در ناحیه مورد مطالعه- 5جدول
  
  
  
  
  
  
  

 Z(km) Mmax Mmin β λm(Mmin)  چشمه

 0,19 1,23 4 7,6 12  الموترود-مشا
 0,21 1,00 4 7,1 11 ایپک-شمال تهران
 0,11 1,03 4 7,1 11 ری-ایوانکی
 0,14 1,02 4 6,8 10  پیشوا-گرمسار

 0,11 1,00 4 6,9 10 رباط کریم
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  1 : 2000،000، مقیاس جنوب تهران رزه در گستره ل های بالقوه زمین  نقشه چشمه-5شکل 

  

لرزه به روش قطعی به علت عدم دقت و توانایی کافی برای مشخص کردن یک  در تحلیل خطر زمین    
زا، استفاده از ساخت متمرکز نسبت به استفاده از گسلهای فعال، یک روش محافظه  گسل بعنوان چشمه لرزه

شود  تر مطرح می ای گسترده های پهنه ای بصورت چشمه های لرزه شمهتر است که در آن موقعیت چ کارانه
روابط بین طول گسیختگی سطحی و بزرگی زمینلرزه برای انواع مختلف    ).1984شوارتز و کوپراسمیت، (

  .ارائه شده است) 2-5(، و نیز رابطه 6-2ها در جدول  گسل
  

  )1994ولزو کوپر اسمیت (ها  ی سطحی برای انواع گسلتجربی بین بزرگی زمینلرزه و طول گسیختگ  روابط-6جدول 
 محدوده محول گسل محدوده بزرگی رابطه نوع گسل

Strike slip M =5.6+1.12log l        5.6~8.1 1.3~432 
Reverse M=5.0+1.22logl9           5.4~7.4 3.3~85 
Normal M=4.86+1.32 log l     5.2~7.3 2.5~41 

All  M= 5.08+1.16 log l       5.2~8.1  1.3~432 
M: moment magnitude ( or surface_ wave magnitude)& L: surface rupture length (Km)  

 

صورت رابطه زیر  برای ایران ارائه شده ه ب) 1978(رابطه تجربی ارائه شده توسط مهاجراشجعی ونوروزی 
   Ms =5.4+log L)2-5 (ه           رابط    .ت بر حسب کیلومتر اسLاست، در این رابطه، طول گسیختگی 

، و )1994(در این پزوهش  برای تعیین بیشینه زمینلرزه مورد انتظار، از میانگین روابط ولز و کوپر اسمیت 
 بیشینه زمینلرزه مورد 7ر جدولد. استفاده شده است) 1978(نیز رابطه تجربی مهاجر اشجعی و نوروزی 

  . ارائه گردیده است های بالقوه زمینلرزه در گستره ها در چشمه طعات گسلجنبش احتمالی ق انتظار از
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  های بالقوه زمینلرزه های جنبا در چشمه  مورد انتظار از جنبش قطعات گسلهMmax بیشینه زمینلرزه -7جدول      
Mmax  طول قطعه (Km)  چشمه لرزه ای  توانمند/  گسل فعال  

WA94 W74  طول قطعه (KM) طول(Km)  نام گسل   

  ایپک –شمال تهران  شمال قزوین  63 60 7,1 7,1
  الموترود-مشاء  کندوان 76 45 7,0 6,9
   الموترود-مشاء  کندوان 76 27,5 6,7 6,7
  الموترود-مشاء  بایجان 45 30 6,8 6,7
  الموترود-مشاء مشاء 35 25 6,7 6,7
  ایپک–شمال تهران   شمال تهران 75 60 7,1 7,1
  الموترود-مشاء  مشاء 210 67,5 7,2 7,2
   الموترود-مشاء مشاء 210 50 7,0 7,0
  ایپک–شمال تهران   ایپک 85 57,5 7,1 7,1
  ایپک–شمال تهران  اشتهارد 63 52,5 7,0 7,0
  ری-ایوانکی  پارچین 70 70 7,2 7,2
  ری-ایوانکی  خشکرود 110 85 7,3 7,3
  ری-ایوانکی   خشکرود  110 50 7,0 7,0
 رباط کریم  رباط کریم 122,5 75 7,2 7,2
  پیشوا-گرمسار  گرمسار 110 47,5 7,0 7,0
  پیشوا-گرمسار  گرمسار 110 57,5 7,1 7,1
  پیشوا-گرمسار   کوه سرخ 30 30 6,8 6,7
  پیشوا-گرمسار   شمال حوض سلطان 42,5 40 6,9 6,9
 رباط کریم  کوشک نصرت 167 50 7,0 7,0
 شمال البرز  البرزشمال 50 50 7,0 7,0
  شمال البرز  شمال البرز 50 22,5 6,6 6,6
  رباط کریم پرندک 45 45 7,0 6,9

wells and coppssmith(1994) :    WA941978( و مهاجراشجعی و نوروزی:(  W74  
 

  برآورد خطر زمین لرزه 

ب، بیشینه سرعت، بیشینه شتا(هدف از برآورد خطر زمینلرزه، ارزیابی منطقی پارامترهای جنبش زمین
های بالقوه زمینلرزه در مدت زمان معین،  در ساختگاه مورد نظر، بر اثر رویداد  زمینلرزه در چشمه) شدت
ای از نقاط و با  برای تهیه نقشه پهنه بندی لرزه ای ، با تقسیم ناحیه مورد نظر  به صورت شبکه. باشد می

 ، برآورد خطر زمینلرزه برای هرمناسب  کمک روابط میراییاستفاده از بیشینه بزرگیهای بدست آمده و نیز به 
نقشه پهنه بندی .  8 و 7شکل  در  ،گردیدشتاب در گستره مورد مطالعه ترسیم  خمهای همو  انجام  نقطه
برای دوره بازگشت  ) 1995(  سیمسون –امبرسیز  ای ناحیه بر اساس شتاب و بر مبنای رابطه میرایی لرز ه

 .  و ارایه می گردد محاسبه475 و 75
 

   نتیجه گیری
، های لرزه زمین ساختی  اساس ویژگی برگستره زمین در برآورد پارامترهای جنبش نیرومند برای     

( شتاب زمینلرزه با  منطقه در  پهنه 7 چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده است، مطابق شکل 5مجموعاً 
g0,37(داردهای زمینلرزه  انی خوبی با روند توزیع چشمه، واقع شده است؛ راستای این پهنه همخو .

، شامل قطعاتی از 0/7های بالقوه زمینلرزه پیرامون ناحیه با بیشینه بزرگی بدست آمده حدود  چشمه
  .می باشند  مشا، پارچین، ایپک و اشتهارد تهران،شمال : های  های جنبا نظیر گسل گسل
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  با استفاده از رابطه میراییگستره جنوب تهران ر  نقشه پهنه بندی شتاب زمین لرزه د-7شکل 

   ۱ : 2500،000مقیاس   سال،  75برای دوره بازگشت   )1995(  سیمسون –امبرسیز 
  

  
   بااستفاده از رابطه میراییجنوب تهران  نقشه پهنه بندی شتاب زمین لرزه در گستره -8شکل

    1 : 2000،000مقیاس  سال ، 475برای دوره بازگشت )1995(  سیمسون –امبرسیز 
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