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 چکیده  

برای است. ساخته شده رود کر در يکصد کیلومتری شمال غرب شیراز و بر روی استان فارس در سد مخزنی درودزن
.در اين مطالعه از  احتماالتی استفاده میکنیمو  قطعی    ، تجربی آماری  تعیین خطرو لرزه خیزی يك منطقه از سه روش

شود و عدم قطعیتها در پارامترهای مختلف متعدد و ساختگاه بررسی می  ایاثر توام چشمه های لرزه  که   روش احتمالی
روش کار جهت برآورد خطر زمین لرزه به روش احتماالتی  ، استفاده میگردد.  به نحوی در محاسبات مداخله داده می شود

های  می زمین لرزهکیلومتری آن تما  250بدين صورت است که ابتدا مختصات سايت مورد نظر را تعیین کرده و به شعاع  
ضرايب    Zmapها ، با استفاده از نرم افزار  دستگاهی و تاريخی را از منابع معتبر پیدا کرده و بعد از ويرايش برخی داده

a – b - Mc  بهتر است    .منطقه را پیدا میکنیمShapefile     های چشمه های لرزه زا و چارچوب منطقه را قبال با نرم
برآورد خطر زمین را انجام داده و در نهايت     crisisتهیه کرده و با استفاده از نرم افزار   Arc GiSافزارهای مرتبط مانند  

 . نقشه هم شدت منطقه را بدست می آوريم

 ،گسل  سد درودزن ، فارس خطرزمین لرزه ،: های کلیدیواژه 
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Abstract . 

Drudzen Reservoir Dam was built in the Fars province, one hundred kilometers northwest of 
Shiraz on Kor River. We use three statistical, deterministic and probabilistic empirical methods 
to determine the seismic hazard of an area. In this study, a probabilistic approach that investigates 
the combined effects of multiple seismic source and sites and the uncertainties in the various 
parameters are somehow interfered with in the calculations, is used. The method of estimating the 
earthquake hazard is probabilistic that first determine the coordinates of the site in question and 
within a radius of 250 kilometers all the earthquakes have found mechanical and historical 
earthquakes from credible sources And after editing some data Using the Zmap software we find 
the coefficients a - b - Mc of the region. It is better to have seismic source shapefiles and has 
already provided the framework for the region with related software such as Arc GiS and, using 
crisis software, he has done earth risk estimation and finally we get the iso intensity map. 
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 مقدمه  1

طولهای   به تقريب در بین   باختری کشور قرار دارد،  جنوب  _گستره شهرستان شیراز در استان فارس و در جنوب  

درجه و   29تا    دقیقه  1درجه و    29دقیقه و عرضهای جغرافیايی    35درجه و    53تا    دقیقه  48درجه و    51جغرافیايی  

 – شیراز از لحاظ زمین شناسی، بخشی از پهنه چین خورده    به طور کلی محدوده شهرستاندقیقه واقع شده است.    57

آلپ کوهزائی  کمربند  را در  زاگرس  آن وجود ساختمانهای    - رانده  زمین شناسی  از جلوه های  میگیرد،  بر  در  هیمالیا 

باختری) دربخشهايی از تاقديس کوه احمدی( تا    –تاقديسی پهن و منفرد و ناوديسها يی با راستای محوری از خاوری  

اينچنین ساختمانها با   . درجه شمال باختری) دربخشهايی ازتاقديس کوه میان جنگل( متغیر می باشد  30نزديك به  

ناهنجاری وبهم ريختگی های ساختاری همراه بوده که نتیجه ای ازاثرسازوکار گسیختگی ها وگسله های اصلی است اين 

امنه ای ، تغییرستبرای واحدها ، کج شدگی بخشی يا  اثرات سبب بروزتغییراتی محلی همچون بروز گسیختگی های د

ناوديسی    -تمامی يك واحد، واژگونی اليه ها، تغییر در نرخ گسترش اليه هادرسطح، انحراف محور ساختمان های تاقديسی

، چین خوردگی دوباره وبروز تغییردررخساره وايجاد سا خت های رسوبی بويژه درنهشته های جوان حوضه های رسوبی 

با توجه به اطالعات داده های نقشه مغناطیس هوائی شیراز ، کمترين ضخامت توالی رسوبی در منطقه   اترنر،میگردد.کو

به   با ضخامتی نزديك  ، در درياچه مهارلو  ارژن،   8000شیراز  بیشترين پوشش رسوبی در کوههای دشت  متراست و 

ی آن که بخشهای کوهستانی منطقه را در بر میگیرد متر میباشد. زمان زمین شناسی برونزدهای سنگ   14000حدود    که

پلیستوسن   اين واحدهای سنگی توسط رسوبات  پلیستوسن زيرين است، در مناطق پست )دشت ها(  تا  پرکامبرين  از 

بااليی و هولوسن پوشیده شده اند، اين رسوبات جوان و کم ستبرا توسط فرسايش و تخريب مناطق کوهستانی و حمل  

اين رسوبات ، فرسايش حاصل از آب    کم ارتفاع حادث میشوند که از عمده ترين عامل تخريب و حمل  آن ها به مناطق

   (.1، شکل )و حمل آنها توسط آبراهه ها و رود خانه ها می باشد 

 روش تحقیق      2

روی  کیلومتر )داخل کادر    200نقشه محل مورد نظر را انتخاب و در يك وسعت    داده های مناسب،با استفاده از  

سال گذشته می   20نقشه( با ابعاد مشخص و داشتن مختصات جغرافیايی آن به ارزيابی زلزله های به وقوع پیوسته طی 

  3. ، شکلهای )ساله از سايت پژوهشگاه زلزله شناسی ايران اخذ و درج شده است(  20) آمار و ارقام زلزله های  .  پردازيم

موزائیك شده و   1:100000اطالعات نقطه ای  زمین لرزه های به وقوع پیوسطه بر روی نقشه های زمین شناسی ( 4و 

از    سپس .   ، را نشان میدهدهمچیین تصوير ماهواره ايی  گوگل ارس)مربوط به ماهواره اسپات( همپوشانی داده شده 

با استفاده از نرم افزار (.  5، بزرگی امواج حجمی را به بزرگی امواج سطحی تبديل میکنیم. شکل )رگراسیون اطالعات

ZMap    بزرگترين بزرگی را بر اساس بزرگی سطحی و ضرايب ،a    وb  ( نشان  6منطقه را بدست می آوريم که در شکل )

نقشه میزان بزرگی  (  9شکل )  ( لرزه خیزی و بزرگترين بزرگی منطقه را نشان میدهند. 8و7داده شده است. شکلهای )

. مشاهده می شود که زلزله های بزرگ در عمق های زياد رخ نداده است. در  را نشان میدهدزمین لرزه کالس بندی شده  

به علت کمبود    (12و    11شکلهای )در  از نمايش کنتوری بزرگی و جهت داده های زلزله استفاده شده است.  (10)  شکل

 داده ها درون يابی عمق به صورت کامل انجام نشده است.  
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چند  ، دستگاهی منطقه   لرزه های تاريخی و(: توزيع مکانی زمین 2شکل)     ( نقشه زمین شناسی منطقه )سازمان زمین شناسی کشور( 1شکل )

پیش از   ای تاريخی زمینلرزهضلعیهای قهوه ای  

رنگ    1900 آبی  ضلعیهای  چند  و  میالدی 

نشان   را  6زمین لرزه های دستگاهی بزرگتر از 

 .می دهد

  
 همراه عمق زمینلرزه ها (: نقشه توپوگرافی منطقه به 4(: نقشه زمین شناسی منطقه به همراه زمینلرزه     شکل )3شکل )

 

 
 در منطقه   ca,b,M(: محاسبه پارامترهای 6شکل )   bmبه   sM(: نمودار تبديل  5شکل )
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(: نقشه زلزله خیزی و عالمت ستاره بزرگترين زلزله منطقه را نشان  8شکل )                2019-1900ها از  (: نمودار فراوانی زمینلرزه7شکل )

 میدهد.

 

  
  (: نقشه کنتور بندی بزرگی زمینلرزه ها 10شکل )  (: نقشه وقوع زمینلرزه ها در عمقهای متفاوت 9شکل )

 
 (: نقشه سه بعدی بزرگی و عمق منطقه 12شکل )                (: نقشه کنتوربندی بر اساس عمق و بزرگی                   11شکل )

 
 نتیجه گیری : 

بررساای وقوع    .در اين تحقیق ، برای زلزله های رخ داده طی  سااال  اخیر ، پارامترهای لرزه خیزی محاساابه گرديد
بوده و  از آهناگ لرزه خیزی باااليیبرخوردار    فاارسکاه لرزه ای در ساااالهاای اخیر منطقاه موياداين واقعیات اسااات  روياداد  

حال احداث می توان از بروز سات که با مقاوم ساازی اين ساازه درساايت مورد نظر در محدوه قرمزو پرخطرواقع شاده ا
 . .حوادث ناگوار زلزله جلوگیری نمود
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