
112شماره پیاپی ، 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 
گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس،نشایاسیاوش

گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی،انشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرسد،زارعغالمرضا
S. Shayan
Gh. R. Zare

:89E-mail-104: صص942: شماره مقاله shayan@modares.ac.ir

23/7/92: پذیرش18/1/91:   وصول

میالدي2010تا 1900هاي هاي رخ داده در استان فارس طی ساللرزهبندي زمینپهنه
هاي پژوهشییافتهو مقایسه آن با دیگر

چکیده 
هـاي ثبـت شـده در فاصـله     لـرزه خیزي استان فارس بر اساس تحلیل آماري زمـین بندي لرزههدف از این پژوهش، پهنه

یی اهاي انجـام شـده، بـراي آزمـون کـار     بنديالدي و مقایسه نتایج آن با پهنهمی2010تا 1900هاي سال از سال110زمانی 
اي بـر  هـاي لـرزه  بـدین منظـور، از داده  . اي دراز مدت اسـت هاي لرزهي از دادهگیرهاي اطالعات جغرافیایی و بهرهسیستم

. هـا تحلیـل شـده اسـت    شناسی براي مشخص کردن خطوط گسلی استفاده و یافتههاي زمینو نقشهUSGSگرفته از سایت 
دهد که در طـی دوره مـورد نظـر    نتایج نشان می.استفاده شده استArc GISافزارهاي اکسل و ها از نرمبراي انجام تحلیل

درصـد از  70حـدود  . اسـت بودهریشتر6,9تا 2,5لرزه در محدوده مورد مطالعه رخ داده که بزرگاي آنها بین زمین1636
هــاي رخ داده بــه ترتیــب مربــوط بــه لــرزهداشــته، بیشــترین و کمتــرین تعــداد زمــین4,5هــا بزرگــایی کمتــر از لــرزهزمــین
درصـد از مسـاحت   60دهـد کـه   اي بر اسـاس بزرگـا نشـان مـی    پهنه بندي خطر لرزه. اندهاي الر و ارسنجان بودهانشهرست

مقایسه پهنه بنـدي حاصـل بـا کارهـاي مشـابه      . استان فارس و همچنین، شهر شیراز در محدوده با خطر نسبی باال قرار دارند
سبی کم، مساحت بیشتري از اسـتان را در بـر گرفتـه اسـت، در حـالی      قبلی نشان داد که در پهنه بندي حاضر، پهنه با خطر ن

بـر اسـاس پهنـه    . کمی را به خود اختصاص داده بـود که در کارهاي قبلی پهنه با خطر کم اصال یا وجود نداشته یا محدوده
نسـبی زیـاد بـوده،    و نیمه غربی استان فارس در محدوده با خطر ) همچون شیراز، الر(بندي حاضر بیشتر مراکز پر جمعیت 

همچنین، پهنه بنـدي حاضـر نسـبت    . در حالی که در کارهاي قبلی نیمه شرقی نیز جزو محدوده پر خطر محسوب شده بود
.به کارهاي مشابه قبلی از دقت بیشتري برخوردار است

. لرزهبندي خطر زمیناي، پهنهلرزه، استان فارس، نقشه لرزهزمین: کلیديهاي واژه

مقدمه 
است و این حرکـات هنـوز بـه اتمـام نرسـیده و تعـادل       ور ایران در قسمت میانی کمربند کوهزایی آلپی قرار گرفتهکش

لذا با توجه بـه موقعیـت ایـران و قـرار گـرفتن در بـین دو قـاره        . )Ghodrati Amiri et al, 2008(نهایی برقرار نشده است 
پالتفرمـی تـرد و شـکننده    ، )Pirasteh et al, 2008(عربستان در جنـوب  -قدیمی و مقاوم؛ یعنی اوراسیا در شمال و آفریقا
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,Vernant et al(هاي متعدد و غیره دلیل این مدعاسـت لرزههاي فعال و فراوان و زمینبوده، گسل بـه طـور کلـی،    ). 2004
صـفحه  . توان به زاگرس، البرز و ایران مرکزي اشاره کردلرزه خیز در ایران وجود دارد که از آن جمله میسه منطقه زمین

کنند و مقاومـت  شرقی به ایران فشار وارد میشرقی و سیبري از شمالغربی، هندوستان از شرق و جنوبعربستان از جنوب
فعالیت ایـن  . )Azhari et al, 2010(شود هاي متعدد منجر میها و شکستگیاي وارده، به بروز گسلایران در مقابل فشاره

توان گفت پس می). Hamzehloo, 2005(خیز دنیا محسوب شود لرزهها باعث گردیده که ایران از مناطق مهم زمینگسل
تـرین عوامـل انهـدام حیـات     خربترین و تهدید کننـده ساختی کشور ایران، زلزله را به عنوان یکی از مهاي زمینکه ویژگی

. انسانی مطرح نموده است
لرزه، موجبات نـابودي  انرژي ناشی از فشارها در مناطق گسلی ذخیره و پس از رها شدن به صورت امواج مخرب زمین

نتیجـه نهـایی آن کـه    . تهاسـ هاي ایران بیشتر به خاطر فعالیت همـین گسـل  لرزهزمین. سازندو تخریب شهرها را فراهم می
و در بـین  واقـع شـده  ) آلپـی (هاي ایران جوان هستند و در قلب آثار آخرین کمربند کوهزایی سیاره زمـین  چون ناهمواري

اي آرام نگرفته و براي نیـل بـه   ساختی و در نتیجه حرکات لرزهاز نظر زمین،ساختی قرار گرفته اند، بنابراینهاي زمینپلیت
ساختی زاگرس قـرار گرفتـه و یکـی    استان فارس در ایالت زمین). 1382نگارش، (ي خود هنوز فعال است تعادل ایزوستاز

سـاختی فراوانـی، از   در این اسـتان شـواهد نـو زمـین    ). Ambraseys & Melville, 1982(خیز در ایران است از مناطق لرزه
کمارج در جنـوب غـرب   ن، دشت سپیدان، دشت مثل دشت ارژ(ها هاي به وجود آمده در راستاي گسلجمله زمین دیس

گـرم در  هـاي آب اي، حضـور چشـمه  هاي ماهواره، حضور روندهاي خطی شاخص و ممتد بر روي نگاره)کازرون و غیره
هـاي گسـلی بـا شـیب     ها، وجود پرتگاهها و هسته تاقدیسهاي گسلی، رخنمون گنبدهاي نمکی زیادي در طول گسلزون

هـا و بسـیاري از عوامـل دیگـر     هـا و مسـیل  نگ افت در سطح آنها، تغییرات در موفولوژي رودخانهزیاد و ایجاد لغزش و س
زلزله عبارت از لرزش زمین بر اثـر آزاد  ). 1382پناه ایمانی و هاتف، (دال بر فعالیت پوسته و پوشش رسوبی روي آن دارد 

وحیـدي اصـل و حسـنی    (افتـد  مـین اتفـاق مـی   زشدن انرژي است که اغلب بر اثر لغزش در امتداد یـک گسـل در پوسـته   
ها، صدها و یا هزاران سال را در عرض چند ثانیـه آزاد نمایـد   زلزله ممکن است انرژي مسدود شده در ده). 1386جلیلیان، 

)Gibson, 1997, 356 .(
,Muco et al(اي در آلبـانی  پهنـه بنـدي لـرزه   :همچـون ،لـرزه تحقیقـاتی  بنـدي زمـین  در زمینه پهنـه ،در سطح جهانی

مخـاطره و میکـرو پهنـه    ، )PMD1, 2007(اي براي پاکستان، جامو آزاد و کشـمیر  ، پهنه بندي و تحلیل مخاطره لرزه)2002
در ایران نیز تحقیقـاتی صـورت گرفتـه اسـت کـه از      . ه است، انجام شد)Nath et al, 2008(لرزه در شمال هند بندي زمین

سـپهوند و  (اي اسـتان ایـالم   لرزه، پهنه بندي خطر زمین)1386ملکی، (در استان کردستان توان به پهنه بندي زلزله جمله می
درصـد از  20وقـوع  . ، اشاره کرد)1389عبادي و همکاران، (لرزه در جزیره خارك مطالعه خطر زمینو)1387همکاران، 

.)http://mag.gooya.cu(استاي آن هساخت و گسلهاي کشور در استان فارس نیز حاکی از فعال بودن زمینلرزهزمین
تجزیـه و  2010تـا  1900هـاي  اي ثبت شـده اسـتان فـارس در طـی سـال     هاي لرزهدر این پژوهش سعی شده است که داده

. اي مشخص گرددهاي خطر لرزه، تا بر اساس آنها پهنهشودتحلیل آماري 

١ - Pakistan Meteorological Department
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پژوهشداده و روش
:عبارتند ازپژوهشاین هاي مورد استفاده درداده
.همانند داراب، نمردان، فسا، جهرم، الر، شیراز و غیره1:100000شناسی استان فارس به مقیاس هاي زمیننقشه) الف

. USGSاي استان فارس برگرفته از سایت هاي لرزهداده) ب
Excelافـزار ر نـرم ابتـدا د ،براي انجام ایـن تحقیـق  . استتحلیلی –روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی 

بـه  Arc GISسـپس در محـیط   . شـدند هاي رخ داده استان ارزیابی و تحلیـل  لرزهتعداد و فراوانی و پراکندگی زمانی زمین
اي، هـاي اسـتان فـارس، الیـه پراکنـدگی نقـاط لـرزه       هـاي اطالعـاتی شـامل الیـه گسـل     الیـه . شـد اقـدام  ایجاد پایگاه داده 

اي هاي خطـر نسـبی لـرزه   ها پهنهلرزهبر اساس بزرگی زمین. ها به کار گرفته شدانجام تحلیلبراي پراکندگی و تراکم آنها
تـا  مقایسه گردیـد ،هاي حاصل شده را با کارهاي مشابهی که قبال صورت گرفتهسپس پهنه. کالس مشخص شدندپنجدر 

.اختالف مکانی از نظر شدت پهنه خطر مشخص گردد

منطقه مورد مطالعه
42درجـه و  31دقیقـه تـا   2درجـه و  27درصد از کشور، از نظر موقعیت ریاضـی در بـین   7,6ارس با مساحت استان ف

دقیقه طول شرقی و از نظر موقعیـت نسـبی در جنـوب منطقـه     36درجه و 55دقیقه تا 42درجه و 50دقیقه عرض شمالی و 
هاي کهگیلویـه و  از مغرب با استان،هاي اصفهان و یزداین استان از شمال با استان). 1شکل (مرکزي ایران واقع شده است 

1385بر اسـاس آمـارگیري سـال    .از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان کرمان همسایه است،بویراحمد و بوشهر
بـر اسـاس   . درصـد از جمعیـت کشـور را در خـود جـاي داده اسـت      6نفر بوده کـه حـدود   4,336,878جمعیت این استان 

-بـوده دهسـتان  190شـهر و  69بخش و 69شهرستان و 24این استان داراي 1385تقسیمات کشوري تا پایان سال آخرین

.است

موقعیت محدوده مورد مطالعه) 1شکل 

ي پژوهشهایافته
هاي مطالعاتی در ارتباط با انسان و محیط پرداختن به مخاطرات طبیعی بوده، که هر چند روز، هفته، مـاه  یکی از کانون
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مخـاطرات  . افتد و امکان دارد در یک فرایند زمانی منظم و یا نامنظم حادث شـوند یا سال یک دفعه یا چندین بار اتفاق می
. گـذارد هاي جانی فراوانی از خود به جاي مـی هاي مالی و خسارتکه زیانطبیعی، رخدادي خطرناك و فاجعه آمیز بوده

توان گفت در همه جـاي کـره زمـین    بوده، که تقریبا می) Panizza, 1991(اي یکی از این مخاطرات طبیعی، مخاطره لرزه
سـاختی رخ  ارهاي زمـین تحـت فشـ  ،هـا هاي زمین بوده که بر اثر تخلیه ناگهانی انـرژي سـنگ  لرزه تکانزمین. دهدرخ می

بـه خـاطر   . دهنـد ها زیر سطح زمـین رخ مـی  ها با حرکات سنگ در طول گسللرزهاغلب زمین). Panizza, 1996(دهدمی
سـاختی بـه انـدازه کـافی بـر فشـار       هاي گسل تا زمانی که فشـارهاي زمـین  اینکه اصطکاك و فشار محبوس شده زیاد توده

طبیعـی اسـت و بـر اسـاس     ايلـرزه یـک پدیـده   زمین،)Crawford, 1998, 117(کنداصطکاکی غلبه نکرده، حرکت نمی
لـرزه را از یـک پدیـده بـه     امـا آنچـه زمـین   . کنـد قانونمندي نظام طبیعت به منظور ایجاد نظم و ادامه حیات نمـود پیـدا مـی   

خاطرات طبیعی گوناگونی کـه  در میان م. ستوهاي اکند، تاثیر مخرب آن بر انسان و اقدامات و فعالیتمخاطره تبدیل می
لرزه بیشترین تاثیر تخریبی بر مناطق را از خود بـر  هاي ناشی از زمینبدون تردید حرکت،دهددر سطح کره خاکی رخ می

لرزه بیشترین خسارت مالی و جـانی را  دهند که مخاطرات ناشی از زمینها نشان میبررسی). 1385ثقفی، (گذارد جاي می
لـرزه خیـزي   به طوري که ایران ششمین کشـور دنیـا از نظـر    ؛)Tavakoli & Ghafory, 1999(ته است به کشور وارد ساخ

هاي کازرون، کرباس، بهار، فیروزآباد، نظام آباد، رازك، بیسـه،  استان فارس نیز با دارا بودن گسل). 1384نگارش، (است 
. اسـت همه ساله شاهد وقوع این مخاطره در خـود  ) Talbot & Alavi, 1996(زاگرس خطرناك وده شیر و گسل بزرگ

.استاهمیت دو گسل کازرون و زاگرس از بقیه بیشتر ،در این میان
ایـن گسـل   . جنـوبی و در بخـش غربـی شـهر کـازرون گسـترش دارد      -گسـلی اسـت تقریبـا شـمالی    :گسل کازرون

کیلـومتر از جنـوب کـوه دینـار در     210دهـد کـه در حـدود    هاي بریده و خمیده را تشکیل مـی کمربندي متشکل از گسل
).179:1382زاده،درویش(شود و تا ساحل بوشهر در خلیج فارس ادامه دارد شمال شروع می

گـردي را  عـالوه بـر آن کـه حرکـت راسـت     ) کیلـومتر 500حدود (شود آن قسمت از این گسل که در ایران دیده می
شناسـی اسـتان فـارس    اي کـه در ریخـت  به گونه؛دهدنشان میهاي سمت غربی را نیز کند، فرو افتادگی زمینمشخص می

دهـد  ساختی در شمال خلیج فـارس نشـان مـی   روندهاي زمین). 1390ظفرمند و زمانی، (یک خمش به وجود آورده است 
هـاي سـاعت جـا بـه جـا شـده اسـت        این گسـل در جهـت عقربـه   که خط مرزي سکوي عربستان و واحد زاگرس به وسیله

کواترنر نیز گزارش شده، ولی به احتمال زیاد پیـدایش آن در زمـان   فعالیت گسل کازرون در دوره). ردگحرکت راست(
).Sepehr & Cosgrove, 2005(پرکامبرین بوده است 

هایی کـه  این گسل در طرف دیگر گسل زاگرس هنوز به درستی مشخص نیست، ولی ممکن است تغییر رخسارهادامه
هـایی در  لـرزه وجـود زمـین  ).1385شـهرابی،  (شود، به این گسل وابستگی داشـته باشـد   دیده میمریوان-در زون اسفندقه

). 1385:118زمردیان، (استفعال دهد که در حال حاضر قسمتی از آن طول و مجاورت گسل کازرون نشان می
این گسل که به نام راندگی یا روراندگی زاگرس هم نامیده شده است، در واقع یـک گسـل نیسـت،    : گسل زاگرس

Navabpour et(هسـتند  شـرقی  جنـوب -غربـی دهنـد کـه داراي امتـداد شـمال    ها آن را تشـکیل مـی  اي از گسلبلکه دسته

al,2007.( گـرد اسـت   اسـت شـود، داراي حرکـت ر  این گسل با توجه به آنچه در روي زمین دیده مـی)  ،1385شـهرابی .(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 16

https://georesearch.ir/article-1-418-fa.html
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-اي امتداد و مسیر مستقیم دارد و نشان دهنده شکاف عمیق در پالتفـرم ایـران  راندگی اصلی زاگرس به طور قابل مالحظه
). 1382:175زاده، درویش(، که قبال به صورت یک قطعه منفرد بوده است استعربستان 

گسل تراستی بزرگ وجود دارد که تقریبا با هم مـوازي، گـاه بـر    بررسی این گسل حاکی از آن است که در اینجا دو
گسـل قـدیمی کـه در سـمت     ).Berberian, 1995(شـوند هـا از یکـدیگر دور مـی   و در بعضی از قسـمت هستندهم منطبق

غربـی ایـران مرکـزي بـر روي     اي داشـته و در حـال حاضـر رورانـدگی جنـوب     غربی واقع شده، راندگی کم زاویـه جنوب
). Safari et al, 2009(در امتداد آن استزاگرس
در داخـل  (نیمـی از درازاي ایـن گسـل    ). 1385:117زمردیان، (رسد کیلومتر می40جایی افقی آن هم حداقل به جابه

ــران ــرار دارد  ) ای ــارس ق ــه ف ــکن، (در منطق ــل ). 1376وزارت مس ــی از گس ــل زاگــرس یک ــت   گس ــران اس ــال ای ــاي فع ه
.(Berberian, 1976: Jackson & Mckenzie, 1984: Baker et al, 1993)  هـاي  نقشـه پراکنـدگی گسـل   2در شـکل

. استان فارس آورده شده است
لرزه در نقاط مختلـف اسـتان فـارس رخ    مورد زمین1636میالدي، 2010تا 1900هاي ثبت شده از سال بر اساس داده

لرزه ثبت شـده  اولین زمین. استهاي با گذشت زمان لرزهزایش تعداد زمینها حاکی از افبررسی اولیه این داده. داده است
بـا  2003بیشـترین تعـداد رخ داده مربـوط بـه سـال      . استبودهریشتر5,5میالدي بوده که بزرگی آن 1911مربوط به سال 

1955ته است، امـا از سـال   هاي رخ داده نوسان چندانی نداشلرزهتعداد زمین1955تا 1911از سال . استمورد 110تعداد 
هـاي بعـد کـاهش    ی داشـته، امـا در سـال   افـزایش قابـل تـوجه   1999کـه در سـال   بـه طـوري   ؛به بعد نوسان شدیدي داشته

هـاي قبـل   توان گفت که در این دهه نسبت به دههافزایش یافته و می2003تا این که مجدد در سال استچشمگیري داشته
همچنـان بـا   ،بـه بعـد  2010رسـد کـه از سـال    با توجه به روند منحنی این گونه بـه نظـر مـی   . ها بیشتر استتعداد زمین لرزه

هـاي اولیـه   هـا در سـال  لـرزه ممکن است تعداد نسبتا انـدك زمـین  ). 3شکل (ها مواجه خواهیم بود لرزهافزایش تعداد زمین
.نگار بوده استهاي لرزههاي مربوط به دستگاهها یا گزارشپژوهش مربوط به فقدان دستگاه

هاي استان فارسنقشه پراکندگی گسل) 2شکل 
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112، شماره پیاپی1393بهار، اول، شماره29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 94

میالدي2010تا 1900هاي رخ داده در استان فارس از سال لرزهتعداد و فراوانی زمین) 3شکل 

از انـد و طبـق تقسـیمات    کیلومتر را داشـته 50اند نیز بندرت عمق کانونی بیشتر از هایی که در ایران ثبت شدهلرزهزمین
لـرزه نـوع   لرزه نوع عمیق و کمتر از آن زمـین زمین،کیلومتر70لرزه با عمق کانونی بیشتر از لرزه، زمیننظر مهندسی زمین

هاي استان فـارس سـطحی   لرزهاکثر زمین. تر بوده استلرزه نوع سطحی همواره مخربآیند، که زمینسطحی به شمار می
بیشـترین تعـداد در عمـق    . کیلـومتري از سـطح زمـین اسـت    209تا 1ستان فارس بین ها در الرزهعمق کانونی زمین. هستند

10و 14هـاي  مورد به ترتیـب در عمـق  86و 212بعد از آن نیز تعداد . مورد  است312کیلومتري رخ داده که 15کانونی 
15تـا  10ي اسـتان فـارس بـین    هـا لـرزه توان گفت که عمق کـانونی اکثـر زمـین   می،به این ترتیب. اندکیلومتري ثبت شده

. کیلومتري از سطح زمین بوده که از نوع مخرب هستند
درصـد  2,8تـوان گفـت کـه تنهـا چیـزي در حـدود       کیلومتر بـوده و تقریبـا مـی   70مورد نیز بیشتر از 46عمق کانونی 

فـارس، قـدرت تخریبـی    استانهايلرزهدرصد از زمین97,2،به عبارت دیگر). 4شکل (یستندها از نوع مخرب نلرزهزمین
.  اندزیادي داشته

اي توزیع زلزله ها از نظر عمق کانونینمودار دایره-4شکل 
کیلـومتري از  6(با توجه بـه عمـق کـانونی آن    . است6,7با بزرگی 1972لرزه رخ داده مربوط به سال شدیدترین زمین

بزرگاي نیمـی  . هاي کشور محسوب کردلرزهترین زمینمخربلرزه را یکی از توان این زمینو شدت آن می) سطح زمین
3,5تـا  2,5هـا، بـین   لـرزه درصـد از زمـین  27,62بزرگاي ،همچنین. ریشتر است4,5تا 3,6هاي رخ داده بین لرزهاز زمین
ریشـتر بـوده   4,6هاي رخ داده کمتـر از  لرزهدرصد از زمین78توان گفت که بزرگاي می،بنابراین). 5شکل (استریشتر 

هـاي رخ داده آسـیب و خسـارات    لـرزه درصـد از زمـین  80"رسد با توجه به ارقام محاسبه شده که تقریبـا به نظر می. است
بـه پـایین بـودن کیفیـت     دبای،البته. سوب کردهاي خطرناك محلرزهزمینوتوان آنها را جزنمی،اندهچندانی را وارد نکرد

.هاي انسانی در گذشته نیز توجه کردمصالح ساختمانی، ساخت و ساز اماکن عمومی و سکونتگاه

112، شماره پیاپی1393بهار، اول، شماره29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 94

میالدي2010تا 1900هاي رخ داده در استان فارس از سال لرزهتعداد و فراوانی زمین) 3شکل 

از انـد و طبـق تقسـیمات    کیلومتر را داشـته 50اند نیز بندرت عمق کانونی بیشتر از هایی که در ایران ثبت شدهلرزهزمین
لـرزه نـوع   لرزه نوع عمیق و کمتر از آن زمـین زمین،کیلومتر70لرزه با عمق کانونی بیشتر از لرزه، زمیننظر مهندسی زمین

هاي استان فـارس سـطحی   لرزهاکثر زمین. تر بوده استلرزه نوع سطحی همواره مخربآیند، که زمینسطحی به شمار می
بیشـترین تعـداد در عمـق    . کیلـومتري از سـطح زمـین اسـت    209تا 1ستان فارس بین ها در الرزهعمق کانونی زمین. هستند

10و 14هـاي  مورد به ترتیـب در عمـق  86و 212بعد از آن نیز تعداد . مورد  است312کیلومتري رخ داده که 15کانونی 
15تـا  10ي اسـتان فـارس بـین    هـا لـرزه توان گفت که عمق کـانونی اکثـر زمـین   می،به این ترتیب. اندکیلومتري ثبت شده

. کیلومتري از سطح زمین بوده که از نوع مخرب هستند
درصـد  2,8تـوان گفـت کـه تنهـا چیـزي در حـدود       کیلومتر بـوده و تقریبـا مـی   70مورد نیز بیشتر از 46عمق کانونی 

فـارس، قـدرت تخریبـی    استانهايلرزهدرصد از زمین97,2،به عبارت دیگر). 4شکل (یستندها از نوع مخرب نلرزهزمین
.  اندزیادي داشته

اي توزیع زلزله ها از نظر عمق کانونینمودار دایره-4شکل 
کیلـومتري از  6(با توجه بـه عمـق کـانونی آن    . است6,7با بزرگی 1972لرزه رخ داده مربوط به سال شدیدترین زمین

بزرگاي نیمـی  . هاي کشور محسوب کردلرزهترین زمینمخربلرزه را یکی از توان این زمینو شدت آن می) سطح زمین
3,5تـا  2,5هـا، بـین   لـرزه درصـد از زمـین  27,62بزرگاي ،همچنین. ریشتر است4,5تا 3,6هاي رخ داده بین لرزهاز زمین
ریشـتر بـوده   4,6هاي رخ داده کمتـر از  لرزهدرصد از زمین78توان گفت که بزرگاي می،بنابراین). 5شکل (استریشتر 

هـاي رخ داده آسـیب و خسـارات    لـرزه درصـد از زمـین  80"رسد با توجه به ارقام محاسبه شده که تقریبـا به نظر می. است
بـه پـایین بـودن کیفیـت     دبای،البته. سوب کردهاي خطرناك محلرزهزمینوتوان آنها را جزنمی،اندهچندانی را وارد نکرد

.هاي انسانی در گذشته نیز توجه کردمصالح ساختمانی، ساخت و ساز اماکن عمومی و سکونتگاه

112، شماره پیاپی1393بهار، اول، شماره29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 94

میالدي2010تا 1900هاي رخ داده در استان فارس از سال لرزهتعداد و فراوانی زمین) 3شکل 

از انـد و طبـق تقسـیمات    کیلومتر را داشـته 50اند نیز بندرت عمق کانونی بیشتر از هایی که در ایران ثبت شدهلرزهزمین
لـرزه نـوع   لرزه نوع عمیق و کمتر از آن زمـین زمین،کیلومتر70لرزه با عمق کانونی بیشتر از لرزه، زمیننظر مهندسی زمین

هاي استان فـارس سـطحی   لرزهاکثر زمین. تر بوده استلرزه نوع سطحی همواره مخربآیند، که زمینسطحی به شمار می
بیشـترین تعـداد در عمـق    . کیلـومتري از سـطح زمـین اسـت    209تا 1ستان فارس بین ها در الرزهعمق کانونی زمین. هستند

10و 14هـاي  مورد به ترتیـب در عمـق  86و 212بعد از آن نیز تعداد . مورد  است312کیلومتري رخ داده که 15کانونی 
15تـا  10ي اسـتان فـارس بـین    هـا لـرزه توان گفت که عمق کـانونی اکثـر زمـین   می،به این ترتیب. اندکیلومتري ثبت شده

. کیلومتري از سطح زمین بوده که از نوع مخرب هستند
درصـد  2,8تـوان گفـت کـه تنهـا چیـزي در حـدود       کیلومتر بـوده و تقریبـا مـی   70مورد نیز بیشتر از 46عمق کانونی 

فـارس، قـدرت تخریبـی    استانهايلرزهدرصد از زمین97,2،به عبارت دیگر). 4شکل (یستندها از نوع مخرب نلرزهزمین
.  اندزیادي داشته

اي توزیع زلزله ها از نظر عمق کانونینمودار دایره-4شکل 
کیلـومتري از  6(با توجه بـه عمـق کـانونی آن    . است6,7با بزرگی 1972لرزه رخ داده مربوط به سال شدیدترین زمین

بزرگاي نیمـی  . هاي کشور محسوب کردلرزهترین زمینمخربلرزه را یکی از توان این زمینو شدت آن می) سطح زمین
3,5تـا  2,5هـا، بـین   لـرزه درصـد از زمـین  27,62بزرگاي ،همچنین. ریشتر است4,5تا 3,6هاي رخ داده بین لرزهاز زمین
ریشـتر بـوده   4,6هاي رخ داده کمتـر از  لرزهدرصد از زمین78توان گفت که بزرگاي می،بنابراین). 5شکل (استریشتر 

هـاي رخ داده آسـیب و خسـارات    لـرزه درصـد از زمـین  80"رسد با توجه به ارقام محاسبه شده که تقریبـا به نظر می. است
بـه پـایین بـودن کیفیـت     دبای،البته. سوب کردهاي خطرناك محلرزهزمینوتوان آنها را جزنمی،اندهچندانی را وارد نکرد

.هاي انسانی در گذشته نیز توجه کردمصالح ساختمانی، ساخت و ساز اماکن عمومی و سکونتگاه
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95/...میالدي2010تا 1900هاي رخ داده در استان فارس طی سالهاي بندي زمین لرزهپهنه

میالدي2010تا 1900هاي هاي رخ داده در استان فارس بین ساللرزهبزرگاي زمین) 5شکل 

در میـان  . در اینجـا تعـداد تکـرار یـک بزرگـا مطـرح اسـت       . تاسـ مطلب دیگر مربوط به فراوانی بزرگاهـاي رخ داده  
تعـداد و  . سـت بار تکـرار بیشـترین تعـداد را در میـان بزرگاهـا دارا      96با 3,9هاي با بزرگاي لرزهبزرگاي ثبت شده، زمین

حـداکثر تعـداد خـود    ریشـتر بـه  3,9ریشتر افزایش یافتـه تـا اینکـه در    2,5ها در رابطه با بزرگاي آنها از لرزهفراوانی زمین
، اما از این بزرگا به بعد روند کاهشی به خود گرفته تا اینکه بـه بزرگـاي   استنوسانی نداشته"ریشتر تقریبا4,1رسیده و تا 

4,7و 3,2هـاي بـا بزرگـاي    لرزهتوان گفت که تعداد زمینمی). 6شکل (بار رخ داده است ریشتر رسیده که تنها یک6,7
. تاسنیز قابل توجه 

بزرگاي زمین لرزه هاي رخ داده و فراوانی هر یک از آنها)6شکل 

بـار  نقطـه از اسـتان فـارس بـیش از یـک     پـنج در . لرزه در یک نقطه اسـت بار زمینمطلب دیگر رخ دادن بیش از یک
هاي الر، المـرد، داراب و  این نقاط به ترتیب تعداد در شهرستان. مرتبه تکرار شده است7تا 3لرزه اتفاق افتاده که از زمین

). 7شکل (اند ممسنی واقع شده

95/...میالدي2010تا 1900هاي رخ داده در استان فارس طی سالهاي بندي زمین لرزهپهنه

میالدي2010تا 1900هاي هاي رخ داده در استان فارس بین ساللرزهبزرگاي زمین) 5شکل 

در میـان  . در اینجـا تعـداد تکـرار یـک بزرگـا مطـرح اسـت       . تاسـ مطلب دیگر مربوط به فراوانی بزرگاهـاي رخ داده  
تعـداد و  . سـت بار تکـرار بیشـترین تعـداد را در میـان بزرگاهـا دارا      96با 3,9هاي با بزرگاي لرزهبزرگاي ثبت شده، زمین

حـداکثر تعـداد خـود    ریشـتر بـه  3,9ریشتر افزایش یافتـه تـا اینکـه در    2,5ها در رابطه با بزرگاي آنها از لرزهفراوانی زمین
، اما از این بزرگا به بعد روند کاهشی به خود گرفته تا اینکه بـه بزرگـاي   استنوسانی نداشته"ریشتر تقریبا4,1رسیده و تا 

4,7و 3,2هـاي بـا بزرگـاي    لرزهتوان گفت که تعداد زمینمی). 6شکل (بار رخ داده است ریشتر رسیده که تنها یک6,7
. تاسنیز قابل توجه 

بزرگاي زمین لرزه هاي رخ داده و فراوانی هر یک از آنها)6شکل 

بـار  نقطـه از اسـتان فـارس بـیش از یـک     پـنج در . لرزه در یک نقطه اسـت بار زمینمطلب دیگر رخ دادن بیش از یک
هاي الر، المـرد، داراب و  این نقاط به ترتیب تعداد در شهرستان. مرتبه تکرار شده است7تا 3لرزه اتفاق افتاده که از زمین

). 7شکل (اند ممسنی واقع شده

95/...میالدي2010تا 1900هاي رخ داده در استان فارس طی سالهاي بندي زمین لرزهپهنه

میالدي2010تا 1900هاي هاي رخ داده در استان فارس بین ساللرزهبزرگاي زمین) 5شکل 

در میـان  . در اینجـا تعـداد تکـرار یـک بزرگـا مطـرح اسـت       . تاسـ مطلب دیگر مربوط به فراوانی بزرگاهـاي رخ داده  
تعـداد و  . سـت بار تکـرار بیشـترین تعـداد را در میـان بزرگاهـا دارا      96با 3,9هاي با بزرگاي لرزهبزرگاي ثبت شده، زمین

حـداکثر تعـداد خـود    ریشـتر بـه  3,9ریشتر افزایش یافتـه تـا اینکـه در    2,5ها در رابطه با بزرگاي آنها از لرزهفراوانی زمین
، اما از این بزرگا به بعد روند کاهشی به خود گرفته تا اینکه بـه بزرگـاي   استنوسانی نداشته"ریشتر تقریبا4,1رسیده و تا 

4,7و 3,2هـاي بـا بزرگـاي    لرزهتوان گفت که تعداد زمینمی). 6شکل (بار رخ داده است ریشتر رسیده که تنها یک6,7
. تاسنیز قابل توجه 

بزرگاي زمین لرزه هاي رخ داده و فراوانی هر یک از آنها)6شکل 

بـار  نقطـه از اسـتان فـارس بـیش از یـک     پـنج در . لرزه در یک نقطه اسـت بار زمینمطلب دیگر رخ دادن بیش از یک
هاي الر، المـرد، داراب و  این نقاط به ترتیب تعداد در شهرستان. مرتبه تکرار شده است7تا 3لرزه اتفاق افتاده که از زمین

). 7شکل (اند ممسنی واقع شده
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.اندلرزه بودهنقاطی که چندین مرتبه کانون زمین)7شکل 

دهد که اکثر آنها در انطبـاق بـا خطـوط    هاي رخ داده نشان میلرزهبررسی زمین: انطباق و عدم انطباق با خطوط گسلی
در ). 8شـکل  (اسـت ها انطباق با آن اسـت، گسـل کـازرون    لرزهتوان گفت کانون زمینگسلی نیستند و تنها گسلی که می

. نظر استدر اینجا فقط تعداد مد . اندها با فاصله از خطوط گسلی رخ دادهلرزهتوان گفت که اکثر زمینمی،مجموع

پراکندگی کانون هاي زمین لرزه نسبت به خطوط گسل)8شکل 

هاي رخ داده در طول گسل قدیمی و جوان زاگرس تقریبـا منطبـق بـر آنهـا     لرزهزمینهتوان گفت که محدودمی،البته
تـر از سـایر خطـوط گسـلی در اسـتان      هاي زاگـرس از نظـر انطبـاق مـنظم    لرزهتوان گفت که زمینمی،بنابراین.استبوده

هـاي الر، کـازرون،   لـرزه ثبـت شـده مربـوط بـه شهرسـتان      بیشـترین تعـداد زمـین   . فارس در طی دوره مورد مطالعه هسـتند 
از . وانات، خـرم بیـد، آبـاده و اسـتهبان اسـت     هاي ارسنجان، بفیروزآباد، قیر و کارزین و کمترین تعداد مربوط به شهرستان
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هـاي  نظر تراکم نیز بیشترین آن مربـوط بـه شهرسـتان کـازرون، الر و قیـر و کـارزین و کمتـرین تـراکم نیـز در شهرسـتان          
لرزه ثبت شده در نیمـه جنـوبی اسـتان فـارس     بیشترین تعداد زمین،به طور کلی. شودخرم بید مشاهده میوارسنجان، آباده

). 8شکل (گرفته است قرار 

: ها و مقایسه آن با پهنه هاي انجام شده قبلیلرزهپهنه بندي خطر زمین
اقـدام بـه   Arc GISافـزاري  هاي ثبت شده، در محـیط نـرم  لرزهدر تحقیق صورت گرفته توسط بر اساس بزرگاي زمین

کیلـومتر مربـع در   19947بوده کـه  کیلومتر مربع123964مساحت استان فارس . مشخص کردن پهنه هاي خطر شده است
کیلـومتر مربـع در محـدوده بـا     36566کیلومترمربع در محدوده با خطر نسبی متوسـط،  29542محدوده با خطر نسبی کم، 

کیلـومتر مربـع در محـدوده بـا خطـر نسـبی       10590کیلومتر مربع در محدوده با خطر نسـبی زیـاد،   27319خطر نسبتا زیاد، 
جدول (توان گفت که بیشتر محدوده استان فارس در محدوده با خطر نسبتا زیاد قرار گرفته است می. خیلی زیاد قرار دارد

3.(
اي در استان فارسهاي خطر لرزهدرصد و مساحت پهنه) 3جدول 

درصدمساحت به کیلومتر مربعپهنه با خطر نسبیردیف
1994716,09کم1
2954223,83متوسط2
3656629,5نسبتا زیاد3
2731922,24زیاد4
105908,34خیلی زیاد5
123964100جمع6

بیـد در  هـاي داراب، نیریـز، اسـتهبان، فسـا، مرودشـت و خـرم      بر اساس نقشه پهنه بندي خطر مسـاحت بیشـتر شهرسـتان   
. متوســط قــرار دارنــدهــاي اقلیــد و بوانــات نیــز در محــدوده بــا خطــر شهرســتان. محــدوده بــا خطــر نســبی کــم قــرار دارد

هاي شیراز، المرد، شهرستان،همچنین. اندارسنجان نیز در محدوده با خطر نسبتا باال واقع شدهوهاي آباده، جهرمشهرستان
هـاي بـا خطـر زیـاد و خیلـی زیـاد قـرار        الر، فیرزو آباد، قیر و کارزین، ممسنی، سپیدان، کازرون و سروسـتان نیـز در پهنـه   

قابل توجه اینکه شهر شیراز با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در محدوده با خطـر نسـبی خیلـی زیـاد واقـع      نکته . اندگرفته
). 9شکل (شده است 
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بندي خطر لرزه اي استان فارس پهنه) 9شکل 

بندي انجام شده خطر نسبی زلزله توسط مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازي، بیشـتر مسـاحت اسـتان فـارس در     در پهنه
اي از اسـتان فـارس در   هاین در حالی است که در این پهنـه بنـدي هـیچ محـدود    . حدوده با خطر متوسط قرار گرفته استم

هـایی از  هـاي اقلیـد، مرودشـت، فسـا و حتـی قسـمت      بر اساس این پهنـه بنـدي شهرسـتان   . پهنه با خطر نسبی کم قرار ندارد
امـا  ،محدوده با خطر نسبی متوسـط قـرار دارنـد   ویروزآباد نیز جزداراب، المرد، آباده و مساحت کمی از شهرستان الر و ف

هایی از شهرستان داراب و المرد در محدوده با خطر نسـبی  جهرم و قسمت،هاي نیریز، سپیدان، بوانات، خرم بید شهرستان
هـاي الر و  شهرسـتان هاي شیراز، کـازرون، نورآبـاد و ممسـنی و قسـمت بیشـتري از      شهرستان،همچنین. اندباال قرار گرفته

با توجـه بـه مطالـب فـوق     ). 10شکل (مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد محسوب کرده است وفیروزآباد و حتی المرد را جز
شـهر  ،مثـال بـراي (فیزیکی شهري ها و مناطق استان فارس از نظر جمعیت و توسعهتوان گفت که در مجموع اکثر پهنهمی

رسد که در صورت وقوع زلزله و عـدم رعایـت نکـات    به نظر میونسبی زلزله قرار دارنددر محدوده با خطر) شیراز و الر
مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد در نیمه شـرقی و  ،در مجموع. خسارات جانی و مالی زیادي بر جاي بماند،ایمنی و عمرانی

لـرزه  به این نکته اشاره کرد که این نقشه اولین نقشه پهنه بندي شده خطر نسبی زمیندبای. اندجنوبی استان فارس واقع شده
. سسه یا مرکز تحقیقاتی معتبر منتشر شده استؤبوده که توسط یک م
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)1376وزارت مسکن و شهرسازي، (پهنه بندي خطر نسبی زمین لرزه در استان فارس )10شکل 

بـوده کـه در مقایسـه بـا     ) 1382(  لرزه حاصل کار تحقیقی پناه ایمـانی و هـاتف   اما دومین نقشه پهنه بندي درباره زمین
در این نقشه پهنه هاي خطر نسبی بـه پـنج دسـته کـم،     . استنقشه و خروجی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازي، جدیدتر 

بر اساس این نقشه بیشتر مساحت استان فارس بـه ترتیـب در محـدوده    . اندمتوسط، نسبتا زیاد، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شده
کمتـرین مسـاحت نیـز بـه پهنـه بـا خطـر نسـبی کـم اختصـاص یافتـه کـه در             . انـد با خطر نسبی باال و نسبتا باال قـرار گرفتـه  

متوسـط نیـز   محـدوده بـا خطـر نسـبی     . اسـت هـایی از شهرسـتان آبـاده   ترین قسمت استان فارس قرار گرفته و بخـش شمالی
را در بـر گرفتـه کـه شـامل بخـش هـایی از شهرسـتان آبـاده و         ) تقریبا دو برابر محدوه بـا خطـر نسـبی کـم    (مساحتی کمی 
مناطق پر خطر محسوب شده، در نقشـه مرکـز   واي از شهرستان الر را که جزدر این نقشه تقریبا همان پهنه. مرودشت است

در این نقشه پهنه هاي با خطر نسبی خیلـی زیـاد مسـاحت کمتـري نسـبت بـه       ،به طور کلی. گرددتحقیقات نیز مشاهده می
:همچـون ،، کـه در ایـن پهنـه مراکـز جمعیتـی     )تقریبا برابر با پهنه با خطر نسبی متوسط(پهنه هاي با خطر زیاد در بر گرفته 

زیاد و خیلی زیـاد در نیمـه شـرقی و    در این نقشه پهنه هاي با خطر . شهرهاي الر، کازرون، نورآباد و فیروز آباد قرار دارند
). 11شکل (اند جنوبی استان واقع شده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 16

https://georesearch.ir/article-1-418-fa.html


112، شماره پیاپی1393بهار، اول، شماره29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 100

)1382پناه ایمانی و هاتف، (پهنه بندي خطر نسبی زمین لرزه استان فارس )11شکل 

اند، در حالی کـه  تهیه شده1382بندي پناه ایمانی و هاتف در سال و پهنه1376مرکز تحقیقات در سال بندي نقشه پهنه
هـاي ثبـت   لـزره بدیهی است که تعداد زمـین . صورت گرفته است) ش1389(میالدي 2010بندي نویسندگان در سال پهنه

لـرزه در  تعـداد زمـین  ،نیز آورده شـده 3همان طوري که در شکل . تر استشده و رخ داده بیشتر بوده، لذا پهنه بندي دقیق
هـاي آخـر تحقیـق حـداقل     به طوري که در سـال ؛دهدي را نشان میاافزایش قابل مالحظه1382نسبت به سال 1389سال 

در پهنه بندي مرکـز تحقیقـات، پهنـه بـا خطـر نسـبی کـم در اسـتان         . استمورد 60هاي ثبت شده بیشتر از لرزهتعداد زمین
ی استان پهنـه خطـر   هاي میاناند، قسمتگرفتهقریبا مساحت برابري را در بروجود ندارد، پهنه با خطر نسبی متوسط و زیاد ت

در این نقشه اکثر مراکز پر جمعیت در پهنه با . هاي شرقی و غربی نیز در پهنه با خطر زیاد قرار دارندمتوسط بوده و قسمت
پهنه با خطـر نسـبی کـم وجـود دارد و در     ،بندي پناه ایمانی و هاتفحال آنکه در پهنه؛اندخطر نسبی خیلی زیاد واقع شده

انـد،  در این پهنه نیز اکثر مساحت استان در پهنه با خطر نسبی زیاد و متوسط واقـع شـده  . ستان قرار داردترین بخش اشمالی
در ایـن نقشـه اکثـر نقـاط پـر      . انـد هایی در نیمه غربی استان قرار گرفتـه اما پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد تنها به صورت لکه

در حالی کـه در پهنـه بنـدي صـورت گرفتـه توسـط       ،اندسط واقع شدهدر پهنه با خطر زیاد و متو) به جز شهر الر(جمعیت 
ایـن پهنـه در شـرق و    .دهـد هـاي قبلـی نشـان مـی    بنديکم مساحت بیشتري را نسبت به پهنهنویسندگان، پهنه با خطر نسبی 

قشـه پنـاه ایمـانی    شد، در نهاي قبلی شرق استان در حیطه پهنه هاي پر خطر محسوب میشمال استان قرار دارد، اما در نقشه
بنـدي نویسـندگان ایـن    امـا در پهنـه  ،و هاتف، بیشتر مساحت شهرستان آباده در پهنه با خطر نسبی کم و متوسط واقع شـده 

بندي نویسـندگان منـاطق بـا خطـر زیـاد و خیلـی زیـاد در نیمـه         در پهنه. طر زیاد قرار گرفته استمناطق با خوشهرستان جز
در نقشـه  . انـد هـاي مـذکور محسـوب شـده    پهنـه وهاي قبلی مناطق شرقی استان جـز در نقشهدر حالی که،غربی قرار دارند
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بنـدي پنـاه ایمـانی و هـاتف بـوده، امـا در       خیلی زیاد تقریبا برابر بـا پهنـه  بندي نویسندگان مساحت مناطق با خطر نسبیپهنه
:بندي نویسندگان، مراکز پر جمعیتی همچـون پهنهدر . تري را در بر گرفته استهاي کمقایسه با نقشه مرکز تحقیقات پهنهم

اکثـر  ،بنـدي پنـاه ایمـانی   اند، در حالی که در پهنهاقع شدهبندي مرکز تحقیقات در مناطق پر خطر وشیراز و الر همانند پهنه
بندي صـورت  نهقابل توجه این است که در سه پهاما نکته . انداین نقاط در محدوده با خطر نسبی متوسط و زیاد قرار گرفته

بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن پهنـه بـه ترتیـب در         ؛دارنـد د مساحت زیـادي از اسـتان را در بـر    هاي با خطر نسبی زیاگرفته، پهنه
هاي بـا خطـر   پهنه،بندي نویسندگانیعنی در پهنههستند؛هاي مرکز تحقیقات، پناه ایمانی و هاتف و نویسندگان بیشتر نقشه

بنـدي منـاطق   توان گفـت کـه پهنـه   می،در پایان. اندگرفتهی مساحت کمتري از استان را در بره قبلزیاد در مقایسه با دو نقش
. استتر از کارهاي قبلیخطر در نقشه نویسندگان دقیق

گیري نتیجه
خسـارات مـالی و جـانی    ،اي است کـه در صـورت وقـوع   توان گفت مخاطرهلرزه یکی از رخدادها و در واقع میزمین

وقـوع  . سـت یکـی از مراکـز مهـم زلزلـه خیـز دنیا     ،کشـور ایـران بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی       . بسیاري را در پی دارد
سـاختی  تبریز، ري، بم و غیره بیانگر وضعیت فعال نو زمین:از جمله،هاي متعدد با بزرگاي زیاد در نقاط مختلفلرزهزمین

بـه بررسـی و تحلیـل    ،در ایـن تحقیـق  . خیز در ایـران اسـت  هاي مهم لرزهفارس نیز یکی از کانوناستان . استکشور ایران 
هـا نشـان داد کـه در طـی     بررسـی . پرداختـه شـد  2010تا 1900هاي ثبت شده استان فارس طی سال هاي لرزهآماري زمین

بیشـترین  . ریشتر بوده اسـت 6,9تا 2,5ین لرزه ثبت شده که بزرگاي آنها بمورد رخداد زمین1636دوره آماري مورد نظر 
مـورد  33ریشـتر تنهـا   5,5هـاي بیشـتر از   لـرزه بوده، در حالی که تعداد زمین4,5تا 3,6تعداد ثبت شده مربوط به بزرگاي 

حـدود  ،بـه طـور کلـی   . اسـت ریشـتر  6,9لـرزه بـا بزرگـاي    گزارش شده که از این تعداد تنها یک مورد مربـوط بـه زمـین   
بیشـترین تعـداد   . انـد ریشـتر داشـته  4,5هاي ثبت شده در طی دوره آماري مورد نظر بزرگایی کمتـر از  لرزهمیندرصد ز70

هـاي  لـرزه کانون اکثـر زمـین  ،همچنین. لرزه مربوط به شهرستان الر و کمترین آن مربوط به شهرستان ارسنجان استزمین
پهنـه  . ها با خط گسلی زاگـرس انطبـاق دارنـد   لرزهضی از زمینرخ داده منطبق بر خطوط گسلی نبوده و تنها در مواردي بع

درصد از مساحت اسـتان فـارس در پهنـه هـاي پـر      60ها نیز نشان داد که در حدود لرزهبندي خطر بر اساس بزرگاي زمین
خطـر نسـبی زیـاد    هاي بـا  فیروزآباد در پهنهوشیراز، الر:همانند،مراکز بزرگ جمعیتی استان،همچنین. اندخطر واقع شده

ریـزان  ن و برنامـه والؤاي در امر برنامه ریزي و توسعه از طـرف مسـ  رسد توجه به مراکز خطر لرزهبه نظر می. اندقرار گرفته
. آوردهاي مالی و جانی جبـران ناپـذیري را فـراهم    امري ضروري بوده و بدون دقت به آنها ممکن است موجبات خسارت

اقـدام بـه پهنـه بنـدي خطـر نسـبی زمـین لـرزه         ) با توجه بـه زمـان تحقیـق   (اي کمتري هاي لرزهمحققان قبلی بر اساس داده
بـا توجـه بـه در دسـت داشـتن و ثبـت       . اند، در حالی که تحقیق حاضر در بازه زمـانی بیشـتري صـورت گرفتـه اسـت     کرده
تـر بـوده، در   دقیـق ) رهاي مشابه قبلـی با توجه به کا(هاي بیشتر، پراکندگی مناطق خطر در نقشه پهنه بندي نویسندگان داده

گرفـت، امـا در تحقیـق حاضـر ایـن مسـاحت       نقشه هاي قبلی مناطق با خطر نسبی کم وسعت کمتري از استان را در بر مـی 
هاي غربی و مراکز پرجمعیـت اسـتان در محـدوده بـا خطـر      پهنه بندي حاضر نشان داد که بیشتر قسمت. افزایش یافته است
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زیاد قرار دارند، در حالی که در کارهاي مشابه قبلی تقریبا تمام استان در محدوده بـا خطـر نسـبی زیـاد     نسبی زیاد و خیلی 
. واقع شده بودند
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