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ضخامتولغزشنرخگسل،شیبگسل،طولهمچونهاییدادهبهشناسیزمینطریقازایلرزهگشتاورنرخآوردندستبهبرای
محاسبهیرزفرمولطریقازایلرزهگشتاورنرخباشدثابتمنطقهدرزالرزهالیهضخامتاگر.هستیمنیازمندمنطقهزالرزهالیه
Ward)شودمی 1998):

=µ∑(Li Hs Ṡi /cos𝛅i)

µبرشی،ضریبLiگسل،طولṠiگسل،لغزشنرخ𝛅iوگسلشیبHsاستمنطقهزایلرزهالیهضخامت.
فروشیبیپهنایاگر.باشدمیdynecm-21011*3یاNm-21010*3زمینپوستهدرموجودسنگهایبرایبرشیضریب

down dip))کرداستفادهزیرمعادلهازتوانمیباشدمشخصمجزاصورتبههاگسلازهریک.
= =µ∑(Li Ṡi Wi

DD )

down)گسلفروشیبیپهنای dip fault)فروشیبیپهنایبامعادلواقعدرگسلهشیببهایلرزهضخامتنسبت.است
(گسل (WDDبهیدسترسعدمبدلیلهمصحرادرونشدهذکرمختلفمنابعدرگسلشیبمقدارهاگسلهازبرخیبرای.است

،60°رمالنهایگسلبرایشیبمقداردادقراراساسبروبنابراینباشد،نمیگیریاندازهقابلگسل،سطحازمناسبرخنمون
بهتوجهباونقشهرویدرنیزگسلطول.شودمیفرض90°لغزامتدادهایگسلبرایو30°راندگیومعکوسهایگسلبرای

کهباشدهشدذکرمتفاوتیصورتبهمختلفمنابعدراستممکنگسلهازبرخیطولمقدار.استگیریاندازهقابلآنمقیاس
.استمختلفپژوهشگرانتوسطهاگسلانتهایوابتدانقاطقطعیتشخیصعدمدلیلبهاین

Interier)داخلیفارسبخشدوبهجغرافیایی،نگاهازفارسپهنه fars)بیرونیفارسو(External fars)شودمیتقسیم.
Coastal)ساحلیفارسنامبهکوچکترپهنهزیردوبهبیرونیفارس fars)ساحلبهنزدیکفارسو(sub-coastal fars)

میاورخدرمینابگسلوباختردرکازرونگسلدومیاندرواقعگسترهرافارسشناسان،زمینازبسیاری.شودمیتقسیم
نامبندرعباسخشکیپسآنبهوداندمیمتفاوترافارسخاوریبخششناسیزمینهایویژگی،(1372)مطیعیولی،.دانند
ازکهاستفرضیخطیآنخاوریمرزوشودمیبستهکازرونگسلیزونبافارسپهنهباختریمرزسانبدیناست،داده

راندگیزون،فارسشمالیمرز.یابدمیادامهزاگرساصلیراندگیتابندرعباس،شمالفینو،کوهنزدیکوآغازنخیلوبندرحوالی
.دهدمینشانراساختیزمینلرزهبندیتقسیموهایگسلنقشه1شکل.استفارسخلیجساحلیخطآن،جنوبیمرزوها

Interierداخلیفارسشاملفارسپهنهبنیادیهایگسلنقشه:1شکل fars))،بهنزدیکفارسبیرونی،فارس
sub-coastalساحل fars))ساحلیفارسو(Coastal fars)باشدمی.

نشانمدهآبدستمقادیر.آیدمیبدستمنطقهدرزالرزهالیهضخامتوگسلیهایدادهبهتوجهباشناسیزمینگشتاورنرخ
امروزهبتاکهزیادمطالعاتوجودبا.استشدهذخیرهاالستیکانرژیکردنآزادبرایهاگسلهوتوانایینسیلپتامیزاندهنده
ناسیشزمینگشتاوربرآورددراشکاالتیبروزسببتوتندمیکهداردوجودخطاوایدادهنواقصهنوزاستگرفتهصورت
طبق)داخلیفارسبخشبهمربوطکهبسکرهوسبزپوشاندنا،هایگسلرویبرشدهانجاممطالعاتمنطقهایندر.گردد
شدهبرآوردmm/yr2وmm/yr3،mm/yr2ترتیببههاگسلهاینرویبرلغزشنرخمیزانو.باشدمی(1شکل
walpersdof)است et al, بهکنزدیفارسبیرونی،فارسبخشبهمرتبطکهالروکازرونهایگسلبرایلغزشنرخ.(2006

khodaverdian)استشدهبرآوردmm/yr2.48ترتیببه،(1شکلطبق)ساحل et al., الرگسلبرایو.(2015
mm/yr2(1شکلطبق)ساحلیفارسبخشبرازجانگسلبرایکمیتاینو.استشدهبرآوردایرانزمینساختلرزهنقشهاز
mm/yr0.67استشدهبرآورد(khodaverdian et al., هایگسلبرخیشناسیزمیناطالعات(1)جدولدر.(2015

.استشدهآوردهفارسپهنه

.مطالعهموردمنطقهدرمعینلغزشنرخباهایگسلهشناسیزمینگشتاورنرخوگسلیمشخصات:1جدول

شماربهمنطقهیکتکتونیکیفعالیتوایلرزهپتانسیلبرآورددرنوینروشیکشناسیزمینگشتاورنرخ
.تاسگرفتهقراربررسیموردخیزیلرزهلحاظازفعالمنطقهیکعنوانبهفارسپهنهاینجا،در.رودمی
رخنمونسطحدرکهاصلیهایگسلههندسیهایویژگیازاستفادهبامنطقهدرشناسیزمینگشتاورنرخ

وجوداب.استشدهبرآوردمنطقه،درزالرزهضخامتوگسللغزشنرخگسل،شیبگسل،طولهماننددارند
16^10*1.423منطقهدرشناسیزمینگشتاورنرخها،گسلهمورددراطالعاتبرخیعدم

Nm/yrبهناسیشرسوبوتکتونیکیهایویژگیاساسبرفارسساختیزمینپهنه.استشدهزدهتخمین
شدهجامانمطالعاتبراساس.شودمیتقسیمداخلیفارسوساحلبهنزدیکفارسساحلی،فارسبخشسه

کهجایی.باشدمیساحلیفارسوداخلیفارسازبیشترساحلبهنزدیکفارسبخشدرایلرزهپتانسیل
.دارندوجودکازرونمثلمهمیهایگسل

خیزیلرزهپتانسیلانرژی،شناسی،زمینگشتاورنرخفارس،پهنه:کلیدیکلمات

توانمیآنگیریاندازهباواستشناسیزمینهایسامانهدرانرژیمیزانبررسیهایروشازیکیگشتاورنرخبرآورد
افتدمیاتفاقبرشگسلسطحامتداددرها،لرزهزمینخدادرهنگام.آوردبدستراسیستمیکدرشدهصرفانرژیمقدار

این.دشونمینامیدهنیروزوجااصطالحکههستندیکدیگرجهتخالفدرومساوینیرویدوبرش،اینایجادعاملکه
گسلههندسیخصوصیاتبهتوجهباکهگشتاوراینگیریاندازهبا.شوندمیگسلسطحدرگشتاورایجادسببنیروزوج

رزهلزمینرخدادهنگامدرشدهآزادانرژیمقدارتوانمیشودمیبرآوردگسلهرویبرلغزشمیزانوشیبطول،همانند
seismic)ایلرزهگشتاورشده،گیریاندازهگشتاوراین.کردگیریاندازهرا moment)آنبراساسکهبزرگاییو

Moment)گشتاوریبزرگایآیدمیبدست magnitude)اختصارعالمتباکهاست(MW)شوندمیدادهنشان.
الیهضخامتوآنهاشناسیزمینهایویژگیوهاگسلهلغزشنرخبهتوجهبااستمقالهدراینماهدفکهاینبرعالوه
دردهشذخیرهاالستیکیانرژیکردنآزاددررامنطقههایگسلهبالقوهتوانیاگشتاورنرختوانمیمنطقهدرزالرزه

Ward)توسطکهاستمطالعاتیپایهبرمطالعاتاین.آوردبدستپوسته -روشبهگشتاورنرخبرآوردجهتدر(1998
شدهانجامپااروهمچنینوآمریکامتحدهایاالتبراییکدیگرباآنهامقایسهوژئودتیکیوایلرزهزمینشناسی،زمینهای
Pancha)توسطمشابهیتحقیقبعالوه.است et al.2006)شناختیزمینایالتبرایBasin&Rangeصورتامریکا

رامشابهیمطالعاتلوتمنطقهبرای(1396)زارعیومرکزیالبرزبرای(1389)سرشاراسدیایراندر.استگرفته
.انددادهانجام

ضربلحاصصورتبهودهدمیتغییرراسامانهیکایزاویهحرکتمقدارکهاستنیروییدورانی،گشتاوردینامیکدر
واحدهایحسببرواستفاصله×نیروگشتاورفیزیکیابعادیادیمانسیون.شودمیبیانچرخشمرکزازفاصلهدرنیرو

,ML2T-2(Tصورتبهمتریکسیستماصلی L, Mدواح.شودمیبیان(هستندزمانوطولجرم،فیزیکیابعادترتیببه
.باشدمی(dyne-cm)مترسانتیدین،cgsسیستمدرو(J)ژولیا(Nm)مترنیوتن،(SI)متریکسیستمدرگشتاور
مقدارتوانمیگشتاورگیریاندازهبابنابرایناستانرژیوکارمعادلفیزیکیابعادوگیریاندازهواحدنظرازگشتاور
.کردتعیینسیستمدریکراانرژی

بهوجهتباکهشناسیزمینگشتاورنرخ.داردطوالنیایتاریخچهها،گسلاساسبرایلرزهزمینپتانسیلارزیابی
زمینونیکیتکتوهایفعالیتدررامنطقههایگسلتواناییمیزانآید،میبدستمنطقههایگسلفیزیکیخصوصیات

دتیکیژئوهایروشازکهنتایجیباشناسیزمینهایدادهاساسبرتنهاگشتاورنرخبرآوردهای.دهدمینشانایلرزه
تانسیلپهستندمشخصگسلیکدارایکههاییمکانآنتنهاآنکهدلیلبهاستمتفاوتآیدمیدستبهایلرزهو

-برمیدرراشدهشناختههایگسلفقطواستنیازمندهاگسلازمشخصدستهیکبهروشاینبنابراین.دارندایلرزه
دررایشناسزمینتاریخازتریطوالنیزمانیمحدوده(ایلرزهوژئودتیکی)دیگرروشدوبهنسبتروشاین.گیرد
گسلوردمدرکافیشناسیزمینهایدادهبایدمنطقهیکدردقیقشناسیزمینگشتاورنرخبرآوردبرای.گیردبرمی
گسلدموردردقیقوکافیشناسیزمینهایدادهدنیاکجایهیچدرکهدانیممیالبته.باشدداشتهوجودمنطقههای

رخنمعمولطوربههستند،عمقدرمدفونیاناشناختهوزیرسطحیهاگسلبرخیاینکهبهتوجهباونداردوجودها
میودتیکژئوایلرزهروشدوبهنسبتاختالفاتیبروزموجبامراینوکنندنمیارائهرادقیقیشناسیزمینگشتاور

نزمیاطالعاتوگسلیهایکاتالوگبودنناقصبدلیلجهانمناطقیهمهدربیشوکمو.استطبیعیکهشود
همراهتریبیشخطایبانسبیبطورشناسیزمینگشتاوربرآوردآنها،لغزشنرخمقداربویژههاگسلهمورددرشناسی
:زاعبارتندکهداردهاییمزیتدیگرروشدوبهنسبتشناسیزمینگشتاورنرخبرآوردحالهربهاما.بودخواهد

.گیردمیقرارشدهشناختههایگسلنزدیکایلرزهپتانسیلآیدمیبدستاساساینبرکهایلرزهپتانسیلنقشهدر-
..دهدمینشانخوبیتطابقایلرزهخطرتحلیلقدیمیهایروشبا-
هایروشزمانیمحدودیتوشودمیشاملراشناسیزمینتاریخچهازطوالنیبسیارزمانیمحدودهروشاین-

.نداردراژئودتیکیوژئوفیزیکی
وضعیتعنوولغزشهاینرخگسلی،هایموقعیتتمامتعییندرشناسانزمینتواناییعدمبهتوانمیروشاینمعایباز

.کرداشارهگسیختگی
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گسلنام (km)گسلطول یسختضریب لرزهالیهضخامت

زا

لغزشنرخ گسلشیب زمینگشتاورنرخ

شناسی

برازجان 78 3.00E+10 11 0.67 43 2.35921E+13

کازرون 112 3.00E+10 11 2.48 83 7.57527E+14

دنا 105 3.00E+10 11 3 75 4.02907E+14

سبزپوشان 78 3.00E+10 11 2 78 2.48696E+14

الر 106.94 3.00E+10 11 2 45 9.98308E+13

بسکره 125.4 3.00E+10 11 2 80 4.78405E+14
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