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 چکیده

  هرا اگربيخوی صتتر نرخ گشتتور ب انرن ر زنن ا  نر ا   تت  ر  اب  تترزرن 

يد. آشنر ی ا  ا   زی   شنر ی   ززنن  شوا   ا     ب ش  ئواتنكی، لرزه  زی

ا لوت ا  پنج نرحن   رخوربا تقسنم شده    . انشورين       اب  ين پژ هش پهن 

د ر  ار ار ارش آزده زراوط ا  گشور ب  ئواتنک زی ا   زقد ب نرخ گشور ب ا  

 m/yrN 9291×1549/3 ا ارشد. نرخ گشور ب لرزه  زی Nm/yr 9191×8992/9ار 

زحر ب   Nm/yr 9991×5228/8شنر ی ننن زعرال   اب نهري  نرخ گشور ب ززنن

ن اهد اگرشتتك ی ان ا نشتترا زیشتتد. زقريستت  نرخ گشتتور ب  ئواتنک   لرزه

ارشتتتد.   ا اب  ين زنطق  زی ار ار اگرشتتتك ی لرزه 10/3 ا اب پهن  لوت  لرزه

ترتنب ار ار ار ا  4تر  9هرا نرحن  ا ا   ئواتنک اب نستتب  نرخ گشتتور ب لرزه 

شرا زی      18/1   13/1، 39/8، 44/1، 91/1 شده     ر  ن اهد   تنش ارآ با 

شمرلی  ريع   اب اخش   اب اخش شد. هرا جنوای رند زیهرا  سب  نر  ار خ ن

ابصد  ز رل  نر ا پورنسنل  93/1اهد  ا نشرا زیشنر ی ا  لرزهگشور ب ززنن

 ا آز ا لرزهلرزه اب طی ررترلوگ ززننبت ززننصتتتوهر ا زوجوا اب گستتتل

تو ند اب آينده شتتده   تت    اخش زيراا  ز  نر ا هم نرا ارسی   تت    زی 

ب شتنر تی ا   ا   ززننهرا گشتور ب  ئواتنک، لرزه آز ا شتوا. ار ارب تی نرخ  

 ز  ترين اخش پهن  لوتب د خطرنرک هرا زخو ف پهن  لوت، ا  نظر زینرحن 

 جنوب خر ب لوت ارشتتد ر  زنطبب ار  تتنستتوم خننا نرحن ل لرزهلحرظ پورنستتن

 رشد.اا لوت زیگسل نهبند ا  ز جنوب گسل آانن تر زرزهرا جنوای پهن 

خننا،  ئواتنک، تو ا لرزه هراا اه  ا،لرزه گشور بنرخ  :کلیدی واژگان

 .پهن  لوت

 

 مقدمه -1

  تتنر   ب -اگرشتتك ی اب  ير ا اب نون   هم ر يی صتت حرت  رای 

[. اگرشك ی  9زن نوا  رل سبل شر ع شده     ]      34اواه ر   حومرالً  ز 

ا هم ر  اب هرترين اگرشتتك یحرصتتل  ز  ين ارخوبا، يكی  ز انبگ

 ا خر ب  ير ا ب  اب ارگرفو    زننپو تتتو  ززنن   تتت  ر  خر ب تررن  تر 

ابج  خر با( ب  ار  ير ا  91زور اب  رل )تر طول  زن ی 51شدگی  روتره

نل زی  خر ب  ير ا  9-8رند ] تحم زور اب زن ی 84تر   81[. هم ر يی اب 

ننن  GPSهرا آزده  ز ا اها تت [. نوريج ا 0شتتوا ] تترل تخمنن زاه زی

 [.9رند ]زور اب  رل انرا زیزن ی 84رل هم ر يی اب خر ب  ير ا ب  

ترين اخش خراسربه  ير ا زررنا   تتت     ز   پهن  لوت، خر با   

شمرب زی هرخننترين پهن زلنل  ب ا. زرز خر با  ين پهن  ا فالت  ير ا ا  

ار گستتل نهبند ا   حو تت  ف نشتتی خر ب  ير ا   زرز ارخورا آا ار گستتل 

شخص زی  شنر ی ار ب ا    ريی ززننجشوا. جرا  نريبند   ا وک طبس ز

رن وزور   اب ارخور ار ب ا  01 نسوم گسل نهبند ا اب خر ب لوت حد ا    

سوم گسل نريبند حد ا       شده    . هم ننن     رن وزور  ند زه 94 ن گنرا 

سل نهبند ا حد ا       سوم گ زور اب  زن ی 9/8نرخ لغنش رو ترنر ار ب ا  ن

شده   رل  ند زهزور اب   زن ی 3/9 رل   ار ب ا گسل نريبند حد ا     گنرا 

  ا  رخوربا ار اب پهن هرا گس ی ب  ورلغن ب        [.  رزرن  0-99    ] 

ص ی  ص    لوت  ز   شرخ شد ]  رخوی  ين زنطق  زی هرا ززننترين  [.  98ار

 تتترزرن  گستتت ی نهبند ا اب خر ب   نريبند اب ارخور لوت،  ين اخش ب   ز          

زوبا   اگستتوره رنند.ا طبس جد  زیحو تت  ف نشتتی خر ب  ير ا   پهن 

ابج  شتتتمرلی      34تر   31زطرلع  اب  ين پژ هش انن  رض جغر فنريی    

 (.9ابج  خر با سر ب گرفو      )شكل  99تر  40طول جغر فنريی 

 39/70/19دریافت:  تاریخ
 9911سال هفتم، شماره اول، بهار  91/99/19تاریخ پذیرش: 

mailto:zareisaeed@birjand.ac.ir
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های آباگ سکک،زگ زو گ انایب با ونگبه 7/7اا  4با بزوگا  هااالنزههای فعال و زمینهای سککااراویگ گ کک)(: نقشککه ومیما اواعا ا اانانپ نه ه1شککک)  

 ی سااراوی لیت( با کا و سعید مشخص شده استپی میو  مطالعه  نه هناونجا و منمز  و شک) نشان  ا ه شده استپ محدو ه
 

هرا ارب تتی زنن ا  نر ا ارآ با نرخ گشتتور ب يكی  ز ب ش

تو ا گنرا آا زیشتتنر تتی   تت    ار  ند زه هرا ززننرزرن اب  تت

سوم ب  ا        شده اب يک  ن صر   ا   آ با. نرخ   زقد ب  نر ا 

شور ب ا     ب ش  ئواتنكی، لرزه    ی ا  شنر    شنر ی   ززنن   گ

خننا شنر ی   لرزه   النل  ينك ،  ئوازا، ززنن آيد. ا ا   زی 

لرزه يند ززنن زشتتترهده شتتتده، هر يک ايدگرهی زو ر ت  ز فرآ      

هرا گشتتتور ب    ا بند،  تتترزگربا ير  دا  تتترزگربا زنرا نرخ         

تو نتد  طال ترت جتديتدا اب زوبا بفوترب      آزتده زی ا تتتت ات  

 هر آشكرب رند.لرزهززنن

 ااهندهشتتنر تتی ار ا يک زنطق  نشتترا  نرخ گشتتور ب ززنن

ی ارشد   زحد اه ززرن هرا آا ار ا زلنل  زیزنن ا پورنسنل گس    

ده آزا   گنرا. نرخ گشور ب ا  هن ب  رل ب  اب ارزی  81انش  ز 
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 ارشتتد   يکهر انرن ر  نر ا آز ا شتتده زیلرزه ز ررترلوگ ززنن

شتتتوا. نرخ گشتتتور ب  تتترل ب  شتتترزل زی 911ارزه ززرنی حد ا 

 ئواتنكی پورنستتتنل زنطق  پوشتتتش ا اه شتتتده تو تتت  شتتتبك    

 ز    ماهد   هرگون  حرر  رنونی ب   ئواينرزنكی ب  نشتترا زی

تره اب          ا   غنر لرزهلرزه وًر رو زرنی نستتتب حد اه ز يک ز  ا اب 

 اهد.زنطق  نشرا زی

نر تتتی     ا   ززننهرا  ئواتنكی، لرزه رد ا  ز ب ش هر شتتت

د ا  آزده  ز هررا   هريی ا بند،  لی ار زقريس  نوريج ا  زحد اي 

هرا ررباراا اب ززنن  تح نل خطر      تو ا ايدگره  هر زی  ز  ين ب ش

 ا   آ با.  رخوی اب زنطق  ا  ا   فعرلن  ززننلرزه

 ز تح نتل خطر   یيتک اخش  صتتت   لرزهززنننرخ ب يتد ا  

   یتربيخ  خننالرزه هرا ا اه ا   تتت . اب  غ ب زو با  ز  لرزه

شوا.    و راه زی  لرزهززننتعننن  ين نرخ ب يد ا  اار  یا و ره 

نر  زرب     ا ين ب ش ار زب عرت آ طرل ر    یهري جر  اب    تتتت   از

شد زنر ب             خننالرزه هراا اه  اخطر  ريب فر   ا ار

زر اب  رثر نو ح  یپرينن  ندک  خننالرزه ين  طال رت   یا با،     

ول  ز ط ترطوالنیزهم اسنرب   ا      ير ا به ارزگش  ب يد اهر  

 ا تح نل خطر لرزه ا ا   تتت . انرار ين ار زدت ررترلوگ لرزه

. ارآ با نرخ هستتتونم ترااسنب   تر  می هتتراب شننتترززنتتد 

ن  ز جم   جديدتري شتتنر تتیززنن    الرزه ،یگشتتور ب  ئواتنك

سب  اسنب    ريع   ا  هراتخمنن    ر  ا    هريیب ش زن ر  ین

  دهستتون یررف خننالرزه هراا اهر  فرسد  یشتتوا   اب زنرطقزی

ل   وگستتتل همرنند ط   یفننيك اار   تتتو راه  ز پرب زورهر     تو ازی

 هراا اه  ير ار   تتتو راه  ز  یشتتتنب گستتتل   نرخ لغنش گستتت  

(   تعننن نرخ GPS) ی ز  رزرن  تعننن زوسعن  جهرن  آزدها   ا 

، ارشندزی یررز  یشبك   ئواينرزنك ار  ا ب  ی  ورين اب زنرطق

 ررا. یزنطق  ب   بزيرا خننالرزهزنن ا 

د ا ب ي هرانرخلغنش گستت ی ار ا ارآ با زنرن نن  هرانرخ

، یي. ار ا چننن ارآ باهرشتتوندزی  تتو راه   انرحن   الرزهززنن

ر     توصنف شده ارشند    شده شنرخو   اب وی ا هر اريد هم  گسل 

 هرگستت  اب زوبا  یررف شتتنر تتی ززنناب  غ ب زو با  طال رت 

 .ننس  یننن سطع آزدها  ا هرا  جوا ند با   انرار ين نرخ

م   زه هراگستت   اار ب  شتتنر تتیلرزهن يريت ازطرلعر رمبوا

تر نرخ ب يد ا   ا به         از لرزه ار ث شتتتده   تتت   ا وک لوت 

 اار  یآنهر نرشتتنرخو  امرند    ز طرف اار ب  هرلرزهززننارزگشتت  

ننرز ا  ا شتتتون   انرحن   الرزهززننآ باا نرخ ب يد ا  ا تتت  ا 

 هراگستت   ی ا اب زوبا تمرز  لرزه شتتنر تتیززنن ی طال رت ررف

ارشد. ار توج  ا   ين زو وع شريد ارآ با نرخ   زوجوا اب زنطق  زی

  بااب زنطق  ب    ا اهبخ یر  تمرا اگرشتتتك    یگشتتتور ب  ئواتنك 

،  آيدزی ا تت  ا حد رثر نرخ   تنش زنطق   ا  ار زبنر گنراارزی

 .رشدا رتزنر ب هرلرزهززننهرا ب يد ا   ارزگش  تعننن نرخ اار 

  اب ززنن   ر یاب نظر گرفون تمرا  ين جو نب، ار توج  ا  نوري      ار 

هرا گشتتتور ب اب زنطق  صتتتوبت گرفو  شتتتريد اوو ا          ارآ با نرخ

  هرلرزهززنن ا   ب يد ا اب ززنن  ارآ با خطر لرزه یر  هرا ايدگره  

 ا  ز زقريس  هر   ( تو نح خالص   9جد ل ) آ با. ا    ا اب زنطق  

 .ارشدهرا اگربيخوی زیيک  ز  ين    ب ش ار توج  ا  زؤل  
 

شراوو مقاا ه ننخ  (:1 جدول  سا و ژئی ایک  زمین ایگلنزه های گ با  ش ا

 ی  گنواخراپهامؤلعهایجه به 

 هاگ له  گن واخرا مؤلعه بازه زمانا ننخ گشراوو

 زدتروتره  ئواتنک
 ا(+  ا + غنر لرزه)لغنش لرزه

 خوباگی+ اگربيخوی نرفذچنن
- 

 ا  پنهر ا آشكربهرگس    الغنش لرزه زدتنراز  الرزه

 ا آشكربهرگس    ا ا + لغنش غنر لرزهلغنش لرزه ا ندزدت شنر یززنن

 

ا  ب ش   93  با ] ور ب ب   نر تتتی،   هرا ززنن [ نرخ گشتتت شتتت

يرالت   ا    ئواتنكی ار الرزهززنن زوحده آزريكر   هم ننن     

 ب پر ارآ با   نوريج حرصتت   ب  ار يكدي ر زقريستت  نمواه   تت .  

ار ا پهن   [95پرن ر   همكرب ا ]  ال ه تحقنب زشتتراهی تو تت  ا 

[ 94رريمر   همكرب ا ] آزريكر  ن را شده    .   9حو      ونغ  

 ا، رزهلهرا گشور ب  تكرزل  رخوربا ب  ار   و راه  ز زقريس  نرخ   

 [99ننوزن   همكرب ا ] شنر ی    ئواتنک ارب ی رراند.     ززنن

شور ب  ئواتنک   لرزه    س  نرخ گ را خوند  ا اب ررلن رننر پا  زقري

ا نرخ گشتتور ب ار   تتو راه  ز زقريستت  [90  آن  نكر   همكرب ا ]

ا خوند. خننا پر ا اب  يورلنر ا  ارب ی نرخ لرزه  ئواتنک   لرزه
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شرب      س  ب  ار ا  لبرز زررنا،    92  همكرب ا ]   دا  ر [  ين زقري

[  81ا غ   ز ب ی   همكرب ا ][ ار ا  لبرز خر با   رپ 91طرلبنرا ]

  ند.ار ا ز گرس زنرنی  ن را ا اه

 یزخو   هرا ايدگره   ز  هر ب شالنل  ينك  هر يک  ز  ين      ا 

   ب  اب زوبا  تتبک یزو ر ت ا ل وهر تو نندزی، گنرندزی زنشتت 

زنطق  آشكرب رنند   اب نهري   همن    ی رخو زنن ا فعرلن  ززنن

حرظ االير       ور ب  ز ل رربارا نرخ گشتتت    ارآ با خطر یطبنع ا  

 .گنرازیسر ب  ی ا زوبا ارب لرزه

هرا اخش ار ا آزدها تت گشتتور ب ا  ريزقرا( 8)جد ل  اب

 .آ باه شده     لوت ا وک   كريآزرزخو ف 
 

های گشککراوو با اسککرعا ه از سککه ووت ژئی ایکگ   : مقاا ککه ننخ(2 جدول 

واو    مرحده امناکا که ازاااالت  ش اساگ بنای بلیک لیت و ای و زمینلنزه

امر،اس شده استپ  و و اف منبیط به ااالت حیضه و سریغگ ا دا ی       [11]

 بنآوو  شده استپ [14]که  و نااین ذکن شده ایسط نانچا و همکاوان 

 ناحیه

ننخ گشراوو 

 ژئی ایک

(Nm/yr 1910) 

ننخ گشراوو 

 ایلنزه

(Nm/yr 1910) 

ننخ گشراوو 

 ش اسازمین

(Nm/yr 1910) 

USA 42/5 98/3 - 

S. Calif. 83/9 19/9 18/9 

N. Calif. 21/1 99/1 05/1 

Basin & 

Range 

12/9 

31/1-91/1 

44/1 

42/1-98/9 

11/1 

84/1 

Northwest 08/1 92/1 19/1 

Central 48/1 193/1 110/1 

 118/1 31/1 89/9 ا وک لوت

 

شور ب لرزه  نرخ شده ار    گ ا وک لوت  ز زقد ب  ا ا زحر ب  

فعرل  بغم  یرمور   تت  ر   رن رننررل رل ي  ازحر تتب  شتتده ار 

 ري   الرزه ررترلوگ   ز ررزل نبواا    یتو ند نرشتتت  اواا زنطق  زی 

 ني  رتطوالنیارزگشتت   اا به   لرزهای هرافعرلن  انرخ ارال

رز ا وک لوت  ز  لب اشده ار  ب زقد ب زحر  ننزنطق  ارشد. هم ن

 .ارشدزی شورنا ازررن

زشتتترهد ت   تعد ا    ززرا زدت  ئواتنک ا     هرا گنرا ند زه 

زشتترهد ت حستترس   تت . انرار ين طول زدت رم زشتترهد ت     

ارشد.  ت ثنرگذ ب آزدها  ا ب نوريج تو ند اتعد ا ا به سر ئ  زی

  آير ا با ر یا   ين زو تتوع استتو  یهرا  ئواتنكهم ننن نرخ

پس  ز  هرا جريی جرا     ير   لرزهززننار   ززرا هم هرا جريی جرا   

شو  اب طول زدت زشرهد ت  ئواتنک شرر     لرزهززنن ر ي  ندا 

هر ن  سر بگنرا  زحل   هر  يستتتو ره خنر. تر رم   گستتتورش  نن آن

 .ا با ا همن  اسنرب زيرا

تو      زريكر حو      ونغ    يرل  شنر ی  ززننگشور ب   نرخ

 اتعننن شتتده   تت .  لبو   ين زقد ب ار   Nm/yr9191×98/1 ،[93  با ]

 Nm/yr 9191×88/1 ، ار ار ار[95پرن ر   همكرب ا ] همنن زنطق  تو   

رل ير )گس ش نرز  اغنر  زود ا یارآ با شده    .  بک اگرشك     

   ارخورا هرا شتتتمرل   اب اخش ترآب ا  تتترخ  ززننب ندگی(    

  تتتنع  ز  هرازحد اهتو ند  تتتبب  ي را زی زوحده يرالت ازررن

نرشتتنرخو    زدفوا اب  مب  ين زنطق  نستتب  ا  ررلن رننر  اهرگستتل

   ی ز نوع رشش  حو      ونغ     بک تكووننک زنطق  [. 93شد ] ار

    ز  ين نظر ار  لبرز ر  ارشتند زی ز نوع نرزرل  هر گست   مده  طوبا 

وک ا  نن  هم ن ی ز نوع تر فشتتربش   ب ندگ ی تتبک اگرشتتك  

 .ارشد زو ر ت    ب  ورلغن زی انشورلوت ر  

ا وک لوت زعتترال        نرخ گشتتتوتتر ب ززنن      شتتتنتتر تتتی اب 

Nm/yr9991×5228/8   ز  ا  تت  ر  زقد ب رمور شتتدهزحر تتب 

شو    لنال نيتو ند ا   زی        زوحده يرالت شد ر  نرخ گ ر ب ار

ر  اب        اشده شنرخو    هراگس    افق  ار زبنر شنر ی  ززنن

  زدفوا اب  نرشتتنرخو  هراگستت   تتطح ززنن بخنموا ا بند   

شرزل نمی  شور ب     مب ب    شنر ی   ززننشوا.  ال ه ار آا نرخ گ

  ا      حرررت اي ر  هرگس    ااب ب  یتنهر ار   رس اگرشك   

  شوا ب  ي را زی اب  ر  زمكن     اب  ثر خنش ير   تنش ن وذ 

نرسص اواا  طال رت      اگنرا.  لبو  االيل اي ر  یاب ارنم  ز جم   

    . زؤثر زر  نياب   ننن هرگس  اب زوبا  شنر یززنن
 

 ووت کاو -2

آ با  طال رت    ب ش ررب اب  ين پژ هش ار   تتترس جمع 

هرا خننا زنطق    هم ننن  يژگیزوجوا اب زوبا لرزههرا ا اه

 هر اب گسوره زنطق  زوبا زطرلع    وو ب اواهشنر ی گس  ززنن
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هرا تربيخی   ا و رهی  لرزه   . اب زوبا   ل  ز ررترلوگ ززنن

صوبت        شده     ا   ين    اهرلرزهززنن ار  ار  زوجوا   و راه 

ارار   یخ ي تتترب ار  [ 88] ليتتز و     نن   آزبر تتت   [ 89] رايتت ز   ا  

ب  زعوبر ا هرا لرزهززننررترلوگ     ز ننن یا تتتو ره  هرا لرزهززنن

 تتترززرا      ي  ز  تتتر 9183تر   9111  تتترل  زهر  زلنل  ا تتتورس )

 ز پژ هش ره    8119تر  9183 ز  كر،يآزر زوحده يرالت شنر ی   ززنن

تر حرل حر ر    8119زلنل     ز  ی  زهند   شنر ی   زلنل   لم  یانن

. اعد  ز      شده ا نش ره تهر ا   وخر ج    کينن س   ئوف  ؤ ز ز ننن

ل  الزا،  حرت نتصتتتح ار رمک       5 ز  ترروچک  هرا زلن حذ  

  زوبا   تتو راه سر ب   حن( تصتتح8119) لرزه  ن د لررترلوگ ززنن

ظر  هرا زنطق ، ار اب ن تتپس  تتمن تهن  نقشتت  گستت  گرفو    تت . 

هرا آشتتتكرب،    گستتتل گرفون زوجوا اواا  طال رت هند تتتی  ز  

آ با  هر جمعهرا هند ی گس    آخرين  طال رت اب زوبا  يژگی

 ا لند  ،  شنر ی، تصر ير زرهو به    هرا ززنننقش   شده    .  ز  

هرا  گوگل   تصر ير توپوگر فی   و راه شده   اب نهري  ارب ی     

صتتحر يی اب رل پهن  لوت صتتوبت گرفو    تت . اب ارخی زو سع  

هر اب  ين زطرلع  ار آن   اب زنراع  ستت  نرهم وا اواا طول ارخی گ

عرتی  ز  ين            خرب سط نل  نو ا  ال يده   تتتت   نرگوا ذرر گرا گو

هر   ر  زطرلع  ار ب ا آنهر  ن را شده اوا   اب  مب پنهرا   گس   

شور ب ززنن نبواه نک   ا    ئواتشنر ی، لرزه    ند. اب نهري  نرخ گ

 ده    .ار ا زنطق  ارآ با   نوريج ار يكدي ر زقريس  ش

 ر ت  زو یجديد     ر  ار ايدگره  ینرخ گشور ب ب ش   ارآ با

سنل     یبا  بزيراب  اب  ين نرحن  زو ی  فعرلن  تكووننك خننالرزهپورن

 تترخوی  ززننهرا لرزهاب  ين زطرلع  ار   تترس  يژگیاهد. سر ب زی

نرحن  تقستتتنم       ا  پنج  ندا شتتتده   ارآ باهر ار ا هم       پهن  لوت  ا

 ا لوت  ن را شده    :پهن هر   رل اخش

ا شتتمرل گستتل نريبند اب شتتمرل ارخورا پهن  لوت، شتترزل  نرحن 

شوا.   نرزنده زی 9ا هرا    نديرب   طبس ر   ز  ين پس نرحن  گسل 

هرا جنوای گستتل نريبند   جنوب ارخورا پهن  شتترزل اخش 8نرحن  

ارشد ر  گسل ب  ورلغن ب  و را نريبند، گسل گوک،  نرچ  لوت زی

اب شتتمرل   شتتمرل    3ا  ند. نرحن   شتتهد ا اب  ين زنطق  سر ب گرفو 

شرزل گسل    شمرلی    خر ب پهن  لوت  وای  جن -هرا ب  ورلغن ب  و را 

رهک  آارا، آفرين، چآانن   گنيک    نسوم گسل زحمدآارا )ا        

  ارخورا اش  انرض  -گرا خر باهرا ب  ورلغن چپ زو وي (، گسل  

نده هرا ب    تتتده   هم ننن گستتتل  ا فرا س، نوز ا   شتتتكر ب   

اخش جنوب خر با پهن  لوت اب  نسوم گسل       5ارشد. اب نرحن   زی

آارا،   هرا ن  خر با، ن  ارخورا، رهوبک، نصتتترت      نهبند ا، گستتتل 

اب جنوب   4  اب نرحن    ند؛  ند ا    ز هد ا زوبا ارب ی سر ب گرفو    

ن اخش گسل  پهن  لوت  گرچ   طال رت چند نی  جوا ند با  زر اب  ي

هر ب   (  ين نرحن 8تو ا زوبا ارب تتی سر ب ا ا. شتتكل )لوت زنرنی ب  زی

 اهد.نشرا زی
 

 بنآوو  ننخ گشراوو -1

 ایننخ گشراوو لنزه -1-1

 ا،   تتتو راه  ز هرا ارآ با نرخ گشتتتور ب لرزهيكی  ز ب ش

ترلوگ ززنن     لرزهن ربا ززنن هرا لرزه ا اه رر هرا  لرزههر   

ور ب تو ا نرخ گشتتار   تتو راه  ز ب  ا  ت رای زی تربيخی   تت .

  ا ر  ا   ين ب ش ا ب  اب زنطق  تعننن ررا. گشتتتور ب لرزهلرزه

شرا زی     ا تغننرآيد، تنهر زؤل   لرزها  ا   زی  هد. اشكل ب  ن

ك  گستتتل      نل  ين ا  ال نده ب  هم       ين ب ش  زدفوا   پوشتتت هرا 

ا نستتتب  ا  اهوررند، ت كنک فضتتتريی ار ار ير حوی زنعكس زی

تو ا ا  شتتتنر تتتی ا با.  ز اي ر زن يرا  ين ب ش زی  ب ش ززنن

 زو با زير  شربه ررا:

هريی ر    سعرً اب آن ر     ا اب ننايكی زكرا لرزهپورنستتتنل ززنن   -

 شوا.هريی بخ ا اه     زومررن زیلرزهززنن

صتتوبت   سعنوی ار ا ارب تتی  آزده ا ا تت نرخ گشتتور ب ا  -

 ب ا.ررب زیاي ر ا ارآ باهرا 

 فهم    .ارآ با نرخ گشور ب ار  ين ب ش  راه   سرال -

زی          ين ب ش ا با  عی رتت    ن زو  تو ا اتت    ز زشتتتكالت   

گنرا  شربه ررا    ينك   گر اب طی يک  زحد اي  ززرنی نمون 

 ا ب ا يک  رخورب بخ ند اه ارشد،  رخورب    لرزهررترلوگ ززنن

زهم اب   اهرا لرزههم ننن رمبوا ا اهزرند. نرشتتتنرخو  ارسی زی

 ال  خو تو ند ار ث  ي را خطر اب نون   نهريی  يک زنطق  زی
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شده       سااراپ گ )   زمینی لیت به ن ج ناحیه لنزهب دی نه ه: اق یم (2 شک)   شان  ا ه  صیان ن سا  و اان مطالعه  و ا های ستپ  اانه اهای میو  بنو

  هدپوا نشان ما 2117اا  1011 و بازه زمانا  4ان از های بزوگلنزهایاالا زمین

 

 هرا اي ر گراا.آا ار نوريج حرصل  ز ب ش

اب  ين ب ش ار توج  ا  ب  ا  ت رای زوجوا انن انبگرهرا      

, MS,)زخو ف  mb , ML  (MW   ور ب لرزه كرلر،     گشتتت  ا   تتت

لرزه زحر تتب     تتپس   ا ب  ار ا هر ززننتو ا گشتتور ب لرزهزی

  ا ب  تعننن ررا. نرخ گشور ب لرزه

ب  ا  ت رای انن گشتور ب   انبگر تو ت  زحققرا گونرگوا   

شده    . ب اط         شده     ر  ارخی  ز آنهر اب  ين ر ذرر   ب ئ  

 زير    : صوبتر ی انن گشور ب   انبگر ا 
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(9                                                                             )
0logM cM d  

[ ثرا  رراند ر  گشتتتور ب   تتتكرلر ب         83هنكن   ررنرزوبا ]  

 صوبت زير ا  ا   آ با:هر ا تو ا  ز طريب زوج  طحی زلنل زی

(8                                        ) 

 [  ب ئ  شد:85  ن    رسور ا ]ب اط  اي را ا 

3)    S

S

M 7.16

M 7.16




        

    mb[ ب اط  زير ب  انن انبگرا زوج پنكرا   84جرنستتتووا ] 

    ا   كرلر پنشنهرا ررا:گشور ب لرزه

(5)     

شور ب لرزه    شور با   گ ننن چند   اار ا ب اط  انن انبگرا گ

 ب ئ  شده       اب    [89ررنرزوبا ] ر  تو    ب اط   جوا ا با

 (   و راه شده    :4 ين زطرلع   ز ب اط  )

(4)   

MWار ا زقراير تر حد ا     MW انبگرا  =     mb غ ب ار    6

ML تو ا انبگرا زح ی   انبگرا [. انرار ين زی80ارشد ]ار ار زی

گشور با ب  زعرال يكدي ر گرفو     ز ب  اطی ر  ار ا انبگرا  

  MN   و راه ررا. گشور با  جوا ا با ار ا انبگرا زح ی ننن  

ار    9تر   4/3ار ا انبگرا انن   برً زقد با ار ار  ا  ا تتت     ML تقري

  MLر  ار ا  ين انبگرهر اب پو تتو   ير ا زقد ب طوبااهد ا زی

 [.82ارشد ]ار ار زی MN ار

رل   9   4، 5 ز تر هرا انبگ لرزههمبستتتو ی ززنن ار ا 

هرا  گنراار ا  ند زه  5هرا ارالتر  ز   لرزهزنطق  زحر تتتب    ززنن   

وب ط ا اب پهن  لوت اب نظر گرفو  شتتد. همرانرخ گشتتور ب لرزه

شور ب لرزه    شد، گ  ا اب  ين ب ش ار توج  ا  ب  ا  ر  سبالً ذرر 

,MS,) ا    نو ع انبگر زوجوا انن گشتتور ب لرزه mB, MW (ML 

  بربتند  ز:شوا زیشوا. ب  اطی ر    و راه عننن زیت

 mb [84]( ار   رس9ب اط  )

                                      

 MS[83] ( ار   رس0) ب اط 

 

 MW [89]   رس ( ار2ب اط  )

 

ه  ا ار زبنرا انبگرا زح ی ننن ار   و راهم ننن گشور ب لرزه

شده    . ار ا تعننن نرخ       شور با ارآ با   ز ب  ا  انبگرا گ

 گشور ب ا  ب ش زير زوبا   و راه سر ب گرفو     :

فرص   ززرنی   N ز  Tcatهرااب  رل  Mزنرن نن نرخ گشور ب  -

 [:81، 93صوبت زير ا  ا   آ با ]تو ا ا ب  زی ∆Τزوو لی 

(1)   

هرا زوجوا اب ب تتم نموا ب گشتتور ب ت معی اب زقرال  تترل -

ترلوگ ززنن   ند زه لرزهرر ر  نرخ     ا     نب خ   گنرا شتتت

 [.95اهد ]گشور ب ب  نشرا زی

ی هرا تربيخلرزه ا  ز ررترلوگ ززنناب ارآ با نرخ گشتتور ب لرزه

 ا رزهلهرا ززننشوا. ررترلوگ نظر   و راه زی   ا و رهی زنطق  زوبا  

 ز  8119تر   9111هرا  لرزهزوبا   تتتو راه اب  ين پژ هش ار ا ززنن 

هرا  شتتتربه شتتتده   تتتو راه   اب نهري  ار توج  ا  ررترلوگ           ررترلوگ  

 ز زؤ تتستت   ئوفننيک ا نشتت ره تهر ا   8190تر  8110[    ز 31 ن د ل ]

 ويل آزبر تنن   ز را تربيخی ار توج  ا  هلرزه  تو راه شتده   ت . ززنن   

ا  89  اراريرا ]  [88] ار   آزده   تتت .    ا تتت  [  ار   هر انبگیاب ب اط  

ر طبب   ا كسرايانبگرهر  یزخو ف طبب نظر ا  ب زحورا هم    حدهرا

. دشتتزحر تتب     تتپس زقد ب نرخ گشتتور ب ارآ با  اگشتتور ب اانبگر

بد  ازنظوب ار نياد  (، ,8199EMME)هرا  فرزول ز  Mwا    Ms لي ت

 Mn ليتبد ا  ار  [39  كوباي نس ]   ز فرزول Mwا   LM ليتبد اار 

   و راه شده    .[ 38] طرهرا   همكرب اش رع  ز فرزول Mwا  

 ا ارآ با شتتده ا  ب ش ب تتم   ( زقد ب گشتتور ب لرزه3شتتكل )

( تغننر ت گشور ب   5اهد   شكل ) ا لوت نشرا زی نموا ب ب  اب پهن 

( زقراير  3هرا زوجوا اب ررترلوگ   جد ل ) ا ب  اب طول  رللرزه

شور ب لرزه ا   ا  شرا     آزده  ز نرخ گ  ا اب هر نرحن   رخوربا ب  ن

 ،ارشدزی 3 ا اب نرحن  نرخ گشور ب لرزه اهد. انشورين زقد بزی
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 (2117-1011ای  و طیل زمان کااالیگ  (: اغیین گشراوو لنزه4شک)                  های  سرگاها  و لنزهای حاص) از زمین(: ننخ گشراوو لنزه1شک)  

 گ1071های به سال انایب منبیطای بهبیشرنان مقداو گشراوو لنزه                                                                         نمی اوپنه ه لیت به ووت وسم 

 ی  و محدو ه 7ان از بزوگ هایباشد که زلزلهما 1091و  1070 گ1007                                                                                                                        

 اندپوخ  ا ه مطالعه میو            9110 رولی اننرارا   9101اش  انرض،  9192لرزه جريی ر     ززنن

 اب .(4)شكل  بيشور بخ ا اه     0سرئنرت ار انبگی انشور  ز  -زيرروه

لرزه تربيخی زوجوا اب  ززنن 98 ا ار ا نرخ گشتتور ب لرزه  (5جد ل )

ا  زحر ب  شده     ر  انشورين زقد ب آا اب گسوره      پهن  زوبا زطرلع 

 ا اب رل   زنن ا نرخ گشتتتور ب لرزه  (4)  جد ل   آانن بخ ا اه   تتت 

گنرا نشتتترا  نموا ب   زنرن ننزحد اه زطرلعرتی ب  ا  ا  ب ش ب تتتم 

ترتنب   ا ب  ا ا گشتتور ب لرزههر( پهن 91( تر )9) هرا. شتتكلاهدزی

اندا   ( پهن  99اهند   اب شتتتكل )  نشتتترا زی 4تر   9هرا  ار ا اخش

شور ب لرزه  تر  ز  ا ا و رهی انبگ لرزهززنن 510 ا ار ا ز موع گ

 لرزه تربيخی ب م شده    .ززنن 98   5

 

های  لنزهزمینباشدپ اعدا  ما 5و کمرنان مقداو منبیط به ناحیه  1ی ای منبیط به ناحیهای  و هن ناحیهپ بیشرنان ننخ گشراوو لنزه(: بنآوو  ننخ گشراوو لنزه1  جدول

 دپباشگینی ماای به ووت میانگینی ننخ گشراوو لنزهآمده از محاس،ه ست او پ مقا ان بههای میجی   و کااالیگ  و نمی او وجی  ی سالهن ناحیه و بازه
 میجی   و کااالیگ یهااعدا  سال Nm/yr  و هن ناحیه ایننخ گشراوو لنزه اجمعا  و هن ناحیه ایگشراوو لنزه 4ن از ا سرگاها بزوگ لنزهیناعدا  زم اهناحیه

 9141-8199 8151/8×9291 3951/8×9291 20 9نرحن  

 9199-8190 0148/0×9091 1958/2×9291 989 8نرحن  

 9113-8190 9151/3×9291 8011/8×9291 815 3نرحن  

 9182-8190 4141/9×9091 9519/9×9091 95 5نرحن  

 9138-8190 0313/9×9991 5283/9×9991 99 4نرحن  

 

ط به  ای منبیبیشککرنان ننخ گشککراوو لنزه   ی مطالعاااپ  های ااواخا  و محدو ه   لنزهبه زمین ای محاسکک،ه شککده منبیط    : ننخ گشککراوو لنزه (4 جدول  

 باشدپهای آبیزگ نیزا  و آبیز ماانایب بن ووی گ )به 1540و  1401گ 791های لنزهزمین

 لنزهنام زمین ایگشراوو لنزه  نض جغنافیااا طیل جغنافیااا Msبزوگا بنح ب  سال وادا  ناحیه

 8نرحن  

  نرچ 39/9×9291 33051318 452151 8/9 9990

 گوک 29/9×9091 3305150 482021 2/4 9245

 چور ا 18/9×9291 3324114 411429 9 9295

 گوک 01/5×9091 3381230 440298 9/4 9200

 3نرحن  

 اننآ 40/8×8191 3922184 010125 9/0 039

 انا آارا-پر ک 04/4×9291 3043143 013580 4/9 9199

 اش  انرض 10/5×9291 3001051 950410 3/4 9832

 نوز ا 85/3×9191 3945401 099993 0 9518

 آانن 94/9×9191 3038881 041484 0/9 9451

 اش  انرض 04/4×9291 3024919 994251 4/9 9902

 فرا س 10/5×9291 3048905 940920 5/9 9250

 اند ا 04/4×9291 3419833 238988 4/9 035 5نرحن  
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شراوو لنزه 5شک)    شرنان   1و ناحیه  1ای بنای هن محدو هپ ناحیه (: ننخ گ  اوای بی

،س  گن طهای وانان لنزهای ما باشکک دپ جااا که زمین     مقداو ننخ گشککراوو لنزه  

 ( وخ  ا ه استپ1091 شت بیاض  ( و 1070ب یابا    -(گ کیلا1007  (گ آبیز1071 

 

 ننخ گشراوو ژئی ایک -1-2

د  اريد هرا  ئواتنكی،  اوار ا تعننن نرخ گشور ب  ز طريب ا اه 

 دهرا  ئواتنكی  جوا ا شو  ارش  ب اط  زنرا ترنسوب گشور ب   ا اه  

 ر   و راه  شوا. ار   ين ب اط   ز طريب ترنسوب نرخ   ورين ارسر ب زی

راوو لنزه   : میزان(5 جدول   با       ننخ گشکک عااا  طال ک) محدو ه م ای  و 

 گینیپاسرعا ه از ووت وسم نمی او و میانگین

واحد ننخ 

 گشراوو

ای با ننخ گشراوو لنزه

 اسرعا ه از ووت وسم نمی او

  ه ای با اسرعاننخ گشراوو لنزه

 گینیز ووت میانگینا

Nm/yr 
9291×1194/5 9291×1544/3 

yr / Dyne-Cm 
8491×1194/5 8491×1544/3 

 

را  گنآزده ار ا هر  يسو ره  ند زه ا    ز ارا بهرا  ر   ا  

سوب نرخ   ورين ا        رزرن  تعننن زوسعن  جهرنی زی   تو ا ا  ترن

[  33ا زنن ا تغننر شتتكل   تت . رر تتور   ]اهندهيرف  ر  نشتترا

رزه  ل ا انن ترنستتوب نرخ   تتورين   فعرلن  ززنننشتترا ا ا ر  ب اط 

 [.81، 93شوا ]صوبت فرزول زير انرا زی جوا ا با ر  ا 

(91) 

 

 

 از بلیک لیتپ 1های  سرگاها  و م طقه لنزهای منبیط به زمینب دی بن اساس ننخ گشراوو لنزه: نقشه نه ه(9 شک) 

 
m

nS
n=1

2μAH ε = 1 T M



 سید مرتضی موسویو  مهدی زارع، محمدمهدی خطیب، سعید زارعی                                                                                                                            

 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9911سال هفتم، شماره اول، بهار 
 

 

 

 

 از بلیک لیتپ 2های  سرگاها  و م طقه لنزهزمین ای منبیط بهب دی بن اساس ننخ گشراوو لنزه: نقشه نه ه(7 شک) 
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 از بلیک لیتپ 1های  سرگاها  و م طقه لنزهای منبیط به زمینب دی بن اساس ننخ گشراوو لنزه: نقشه نه ه(1  شک)
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 از بلیک لیتپ 4م طقه های  سرگاها  و لنزهای منبیط به زمینب دی بن اساس ننخ گشراوو لنزه: نقشه نه ه(0 شک) 
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 باشدپما 1و  1نیاحا ای منبیط به ای  و م طقه میو  مطالعهپ بیشرنان ننخ گشراوو لنزهب دی بن اساس ننخ گشراوو لنزه: نقشه نه ه(11 شک) 
 

طی ار صوبت خي ر زنرن نن نرخ   ورين ح می ا  ا بربتا 

شور ب     سوب گ ار ار    . اب فرزول فوق   nMا  لرزهز موع تن

nM    شور ب لرزه سوب گ سوب نرخ   ورين،     ا، تن  ريب   تن

زسرح  شبك      Aص بن  الي   ال ونک،   
SH  ا لرزه وبر ا  

لرزه ننزز    ر    ورين  ال ونک اب آا جمع شده   اب هن را 

شرهد ت  ئواتنكی  ر     ننن تعد ا  رل  Tشوا. یزآز ا  هرا ز

ارشتتتد. ار زقراير زع وا ير ز ر ض      یزهر   يستتتو ره 
S,A,T,H 

ننا ب  اب ا شتتبك  تعننن ررا حوی  گر خلرزهتو ا پورنستتنل زی

شنرخو ، ا ب ا  ا ب ا گسل  اهد ر فعرلن  اب زنرطقی بخ  هرا نر

ع         طرل نرب  منب ار ا ز ير استتت هرا  ن   ب ش   تتتا  لغنش آب ا 

 ی ارشد.شنر لرزهشنر ی   ننززسر با اا 

[ ا  تنستتوب گشتتور ب  33طبب ب  ا  ثرا  شتتده رر تتور   ] 
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سوند  زر  ز آن ر ر           لرزه سوب   ورين ار يكدي ر زونر ب ه ا   تن

شور ب لر      سوب   ورين ا  نرخ گ س ،   فرازنحصرا   ا زهتبديل تن نن

لذ  نوريج پژ هش ر ا زخو ف ار توج  ا  ب اط  زوبا  و راه زو ر ت  

[ ار ا   لنن ارب  ين رمن  ب  ار   تتو راه  ز 81، 93ارشتتد.   با ]زی

هرا  ئواتنكی تعننن ررا.  ين زحقب نرخ گشتتور ب  ئواتنكی  ا اه

 ررا:ب  ار ا  زريكر    ب پر  ز طريب فرزول زير زحر ب  

(99) 

ژه ين زقد ب  يترانبگ    ز   ب ن ی   تتكرلر ب اط  رر تتور      

تنستتتوب   تتتورين 
max  ند  هرا  ئواتنكی نمی   تتتو راه ررا. نرخ تو ن

را  ز نگ ند زههرا اب  مب ب  تعننن رنند   زمكن     تنهر يک  لغنش

ا  لرزهاب تمرا زدت چرخ  ززنن  حومرالً  تنش آنی ب  نشتترا ادهند ر  

ا زقتتد ب اگرشتتتك ی    اهنتتده نشتتتترا ين نرخ    [.95شتتتوا ]ح ظ نمی    

 اهد.    ر  اب حرل حر ر اب زنطق  بخ زی 8 الرزهنراز

وجوا اب هرا زيستتو ره ک، ار پري  ار ا ارآ با گشتتور ب  ئواتن

رب ار شتتوا. اهور   تت   ين را  ئواينرزنكی  ن را زیاندشتتبك زنطق ، 

هر صتتوبت گرفو    لرزهننززهر    تترز ررب توج  ا  هند تت  گستتل 

ا صتتتوبت ا نرا. ار ا زحر تتتب  نرخ گشتتتور ب     اند شتتتبك  اهورين 

 .  اود    تتترين زقد ب  يژه ترنستتوب   تنش ننرز  ئواتنک، ا  انبگ

پري              ا  رمک ارا بهرا  تتتر   حرر  )ار  زرتريس نرخ   تنش 

رين ت( ار ا هر زنطق  نوشو  شده    پس انبگ3ب ش  نرصر زحد ا

آيد. اب  ين پژ هش هم ننن  ز یززقد ب  يژه  ين ترنستتوب ا  ا تت   

[ ار ا ارآ با نرخ 35تو   ظري ی   همكرب ا ]  آزدها   ا زقراير 

ار ا  آزدها   ا ( زقراير 9  شده    . جد ل )    تنش رمک گرفو

با اهد. ار   رس ارآ  نرخ گشور ب  ئواتنک اب هر زنطق  ب  نشرا زی  

شور ب  ئواتنک ا       شورين نرخ گ شده ان وط ا  نو حی ترتنب زرا ن را 

رل زنطق            زی 9   5 نک ار ا  ور ب  ئوات قد ب نرخ گشتتت ارشتتتد. ز
 .ارشدزی Nm/yrار حسب  8992/9×9191

 

 ش اسابنآوو  ننخ گشراوو زمین -1-1

 ا  ز طريب   ار ا اتت  ا تتتت  آ باا نرخ گشتتتوتتر ب لرزه     

سل، نرخ     شنر ی ا  ا اه   ننزز شنب گ سل،  هريی هم وا طول گ

ز ا زنطق  ننرززنديم.  گر  تتوبر ا الي  لغنش    تتوبر ا الي  لرزه

رزول يب ف ز طرا  لرزهز  اب زنطق  ثرا  ارشتتد نرخ گشتتور ب لرزه

 [.81، 93شوا ]یززير زحر ب  

(98) 

    ،ريب ارشی 
iL   ،طول گسلS   ،نرخ لغنش گسل

i 

شنب گسل   
SH ز ا زنطق     . وبر ا الي  لرزه 

-2هرا زوجوا اب پو و  ززنن  ريب ارشی ار ا  نگ   
Nm 9191×3 

هريک  ز  5ارشتتد.  گر پهنرا فر شتتنبی زی dynecm 9991×3-2ير 

تو ا زعرال  زير ب  ا  صتتوبت ز ن  زشتتخص ارشتتد زیهر ا گستتل

 [.81، 93ررب ارا ]

(93)  

DDر  
W   پهنرا فر شنبی گسنخو ی        .  پهنرا فر شنبی گسل

  هر لرزه ز يک زنطق  خوب تعريف شتتتده  ز پر رندگی  مقی پس    

  ز  يرغنر  ين صتوبت  ز  توبر ا زنطق  لرزه  [ اب 34شتوا ] ارآ با زی

هر   شنب ص ح  گس ی ا  ا  لرزه مب ررنوا  بفی ززنن
 

 : ننخ گشراوو ژئی ایک محاس،ه شده بنای هن ناحیهپ(9 جدول 

 هاناحیه Km)2( م احت الاه االسریک ضناب صل،یت ایسر،نای لنزه ننخ واا ش (Nm/yr)  ننخ گشراوو ژئی ایک

 9 نرحن  85185/9888 3×9991 94 91/95 9239/3×9291

 8  نرحن 80055/8990 3×9991 94 93/4 5142/9×9291

 3  نرحن 1441/42041 3×9991 94 52/8 3994/9×9291

 5 نرحن  48513/8994 3×9991 94 92/99 8291/4×9291

 4  نرحن 33581/2555 3×9991 94 99/3 3401/1×9091

 

maxSgeodeticM = 2μAH ε

 Si i iM = μΣ L H S cosδ

 DD

i i iM L S W 



 سید مرتضی موسویو  مهدی زارع، محمدمهدی خطیب، سعید زارعی                                                                                                                            

 97 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9911سال هفتم، شماره اول، بهار 
 

   ا ا  شنب گس   اب   سع زعرال ار پهنرا  آيد. نسب   وبر ا لرزه  زی

ز  ار  فر شتتنبی گستتل   تت . اب زنطق  زوبا زطرلع   تتوبر ا الي  لرزه

رن وزور اب نظر گرفو    94هر لرزهتوج  ا  زنرن نن  بفرا ررنونی ززنن

النل  دا ا ور ی ا   طال رت اسنب     شده    . اب  ين پژ هش ا     

 (   و راه شده    .93هر  ز ب اط  )لرزهپس

شتتنر تتی، ار  هرا ززننارآ باهرا نرخ گشتتور ب ار   تترس ا اه 

ر   ز ب ش    وري ی  ا  ا تتتت  زی هرا  ئواتنكی   لرزه ن يد   ا  آ

ل هريی ر  ا ب ا يک گس زو ر ت     ا  النل آنك  تنهر آا زكرا 

 ا ا بند. انرار ين  ين ب ش ا  يک ل لرزهزشتتخص هستتوند پورنستتن  

ده ب  هرا شنرخو  ش  هر ننرززند       فق  گسل  ا و  زعنن  ز گسل  

ا  ا  ب ش اي ر ) ئواتنكی      اب ارزی ب   گنرا.  ين ب ش نستتت

زرنی طوالنی   لرزهززنن حد اه ز گنرا. ار ا ترا ب  اب ارزی ا( ز

هرا هطق  اريد ا اشنر ی اسنب اب يک زن   ارآ با نرخ گشور ب ززنن 

  هرا زنطق   جوا ا شو  ارشد.  لبو  شنر ی ررفی اب زوبا گسل   ززنن

 شتتتنر تتتیهرا ززنناريد اب نظر گرف  ر  اب هنچ ر را اننر ا اه      

هر  جوا ند با   ار توج  ا   ينك  ارخی ررفی   اسنب اب زوبا گسل 

طوب زعمول  زكرا هر نرشتتنرخو  ير زدفوا اب  مب هستتوند، ا  گستتل

شنر ی  جوا ند با    ين  زر زوجب ارآ با اسنب نرخ گشور ب ززنن

شوا  شنر ی    ئواتنک زی  ار ز  خوالفرتی نسب  ا  ا  ب ش ززنن 

ی شتتنر تت هرحرل ارآ با نرخ گشتتور ب ززنن زر ا  ر  طبنعی   تت ؛

 هريی ا با ر   بربتند  ز:نسب  ا  ا  ب ش اي ر زني 

يد آا تت  زی  ين   تترس ا  ا ر  ار اب نقشتت  پورنستتنل لرزه  -

 نرا.گهرا شنرخو  شده سر ب زی ا ننايک گسلپورنسنل لرزه

 هد.ا ا تطراب خوای نشرا زیهرا سديمی تح نل خطر لرزهار ب ش -

 ی شنر ين ب ش زحد اه ززرنی اسنرب طوالنی  ز تربيخ   ززنن -

هرا  ئوفننيكی   شتتوا   زحد اي  ززرنی ب شب  شتترزل زی

 ب  ند با.  ئواتنكی

 شنر را اب   تو ا ا   دا تو نريی ززنن ز نو سص  ين ب ش زی

هرا لغنش   نوع   تتعن  هرا گستت ی، نرختعننن تمرا زوسعن 

 گسنخو ی  شربه ررا.

شنر ی زطراب   هرا زوجوا، گشور ب ززنن بغم زحد اي   ی

شكل )   ( ار ا گسل 0جد ل ) شده اب  شده    8هرا  ب ئ   ( زحر ب  

هر  ز زوغنرهرا زهم اب   نرخ لغنش گستتل  تت . شتتنب گستتل   

آيند ر  طی حستتترب زیشتتتنر تتتی ا ارآ با نرخ گشتتتور ب ززنن

 بهر ترين زقد م نرت صتتحر يی   ارب تتی زنراع زخو ف، زنطقی 

  ند. نوخرب شده   اب زحر برت لحرظ گرايده

 

 ش اسا آنهاپی ننخ گشراوو زمیناسرعا ه  و اان نژوهش و محاس،ههای میو  های گ )(: واژگا7جدول  

 نام گ )
 گ ) طیل
((km 

 شیب

 گ )

ک ی یس 

 شیب
 ننخ لغزت
(mm/yr) 

 منجع
 ضناب بنشا

)2-Nm( 

سر،نای الاه 

 زالنزه
 ش اساننخ گشراوو زمین

 Nm/yr) 

 0495/3×9591 94 3×9191 [4] جكسوا   همكرب ا 8/9 9039/1 21 989 اش  انرض

 9940/8×9491 94 3×9191 [4] جكسوا   همكرب ا 3 1209/1 24 939 آانن

 1800/5×9591 94 3×9191 [4] جكسوا   همكرب ا 9/8 8422/1 04 911 جن ل

 1895/0×9591 94 3×9191 [4] جكسوا   همكرب ا 0/9 1209/1 24 21 چرهک زو وي 

 2411/4×9591 94 3×9191 [39]   رر   همكرب ا 0/9 1483/1 20 51 آاراا   

 0039/9×9591 94 3×9191 [30]   لپرزا ب    همكرب ا 0/9 8422/1 04 91  ده

 1405/9×9591 94 3×9191 [32] تور ی 5 099/1 51 54 شكر ب

 2549/9×9591 94 3×9191 [32] تور ی 5 281/1 35 24 فرا س

 4900/3×9591 94 3×9191 [32] تور ی 9/3 358/1 01 29 گنيک

 9184/4×9391 94 3×9191 [31] زولنرب   ايم 04/8 4/1 91 83 نوز ا

 1513/3×9491 94 3×9191 [2] د بتنلير   رز 0/8 1483/1 20 901 اخر بن  

 



                                                                                                 شناسیزمینای و خیزی پهنه لوت با مقایسه نرخ گشتاورهای ژئودتیک، لرزهارزیابی توان لرزه
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 (7ا امه جدول  

 1934/4×9491 94 3×9191 [2] د بتنلير   رز 4/8 1351/1 22 924 اارخورن  

 194/3×9591 94 3×9191 [39]   رر   همكرب ا 2/3 4039/1 44 933 گوک

 2181/1×9391 94 3×9191 [51] خد  بايرا   همكرب ا 23/3 4 91 81  نرچ -گ بر 

 8943/3×9491 94 3×9191 [51] خد  بايرا   همكرب ا 3/3 1483/1 20 994 رهوبک

 5505/4×9591 94 3×9191 [91] فر تن   همكرب ا 2/9 358/1 01 831 نريبند

 9193/9×9491 94 3×9191 [51] خد  بايرا   همكرب ا 18/9 1209/1 24 901 آارانصرت

 811/9×9591 94 3×9191 [2] د بتنلير   رز 98/9 9039/1 21 941 ز هد ا

 9310/9×9591 94 3×9191 [59] زح ل 1/9 1113/1 2 938 شهد ا

 8401/0×9591 94 3×9191 [91] فر تن   همكرب ا 9/9 1209/1 24 22    نديرب

 3904/4×9391 94 3×9191 [91] فر تن   همكرب ا 9/9 2059/1 81 94 طبس

 558/2×9591 94 3×9191 [58] پنرهينا ا 1/9 1209/1 24 29 زنرنیلوت 

 

ب شنر ی ا  آزده  ز نرخ گشور ب ززنن ا   ( زقراير ا 2جد ل )

نرخ   آزده انشورين ا   نوريج ا  اهد. ار   رس هر نرحن  ب  نشرا زی 

شور ب ززنن  شد ر    زی 3   5ترتنب زراوط ا  نو حی شنر ی ا    گ ار

هرا زهمی زثل  نسوم گسل نهبند ا، آانن   اش  انرض اب       گسل 

شنر ی اب   سع زقد ب    شوند. نرخ گشور ب ززنن   ين نو حی ايده زی

( 98اهد. شتتكل )هر ب  نشتترا زی نر ا ذخنره شتتده اب  ين گستتل 

شنر ی زحر ب  شده اب نو حی زخو ف ب  نشرا      زقد ب گشور ب ززنن 

شتتتنر تتتی ار ا رل پهن  لوت زعرال  اهد. زقد ب گشتتتور ب ززننزی
 زحر ب  شده    . Nm/yrار حسب  5228/8×9991
 

نه ه  5اا  1های ش اسا محاس،ه شده  و ناحیه  : ننخ گشراوو زمین (1 جدول 

 باشدپما 4ش اسا منبیط به ناحیه زمین لیتپ بیشرنان مقداو ننخ گشراوو

 ش اساننخ گشراوو زمین هاناحیه
(Nm/yr) 

 ش اساننخ گشراوو زمین
(Dyne-Cm.yr) 

 13182/9×8891 0159/0×9591 9 نرحن 

 88905/8×8891 9019/9×9491 8 نرحن 

 0304/4×8891 0304/4×9491 3 نرحن 

 99350/8×8391 4249/9×9991 5 نرحن 

 9849/9×8891 55818/2×9591 4 نرحن 

 

 

و  4ه ش اسا ن ج ناحیه نه ه لیتپ ناحی  : مقاا ه ننخ گشراوو زمین  (12 شک)  

پ جااا که  باش د ش اسا ما   اوای بیشرنان مقداو ننخ گشراوو زمین   1ناحیه 

 شیندپهای مهم نه، دانگ  شت بیاض و آبیز  اده ماگ )

 

 بحث -4

ور ب  ز ايدگرهی          هر يک  ز  ين ب ش  ب  گشتتت هرا زحر تتت

ند  ل وهرا زو ر تی ب  اب    گنرند ر  زی  زو ر ت زنشتتت  زی   تو ن

 تتترخوی ب  اب زنطق  نمريرا    زوبا  تتتبک   زنن ا فعرلن  ززنن   

 تترزند. نرخ گشتتور ب  ئواتنک شتترزل هر ا  نوع اگرشتتك ی   

 ا   تت    زحد اه ززرنی استتنرب روترهی ب   ا   غنر لرزهلرزه

سب      گنراب ارزی شورا ب  ن ا. انرار ين اديهی     ر  زقراير ان

هد.  ين زنن ا ار ا زنطق  زوبا   ا  ا  ب ش اي ر نشتتتترا زی  ا

 (.1جد ل )ارشد زی Nm/yr 9191×8992/9زطرلع  

 ا زنن ا  نر ا آز ا شدهاهنده ا نشرانرخ گشور ب لرزه
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ش اساگ    به زمین ایهای گشراوو لنزه ش اسا بنآوو  شده بنای هن ناحیه و ک) نه ه لیتپ مقاا ه ننخ    ایگ ژئی ایک و زمینگشراوو لنزه های : ننخ(0 جدول 

 ش اسا نیز  و اان جدول نمااش  ا ه شده استپای و ژئی ایک به زمینژئی ایک به لنزه

ش اسا/ زمین

 ایلنزه

ش اسا/ زمین

 ژئی ایک
 ژئی ایکای / لنزه

 ژئی ایکننخ گشراوو 

 Nm/yr) 

 ش اسازمینننخ گشراوو 

 Nm/yr) 

 ایلنزهننخ گشراوو 

 Nm/yr) 
 

 9 نرحن  8151/8×9291 0159/0×9195 9239/3×9291 55/9 90/5123 29/8282

 8 نرحن  0148/0×9091 9019/9×9194 5142/9×9291 21/9 00/259 09/599

 3 نرحن  9151/3×9291 0304/4×9194 3994/9×9291 58/1 41/882 19/459

 5 نرحن  4141/9×9091 4249/9×9199 8291/4×9291 11/34 88/333 51/1

 4 نرحن  0313/9×9991 55818/2×9195 3401/1×9091 21/43 31/9912 91/81

40/942 19/520 10/3 9191×8992/9 9991×5228/8 9291×1544/3 
 ازحد اه رل

 زطرلعرتی

 

ارشتتتد. ار  ين   تتترس زقد ب  ا اب زنطق  زیصتتتوبت لرزها 

ترلوگ              رر ا   ار توج   ع    نر ا آز ا شتتتده اب زنطق  زوبا زطرل

 ارآ با شده    . Nm/yr 92911549/3هرا زوجوا لرزهززنن

شرا    نرخ گشور ب ززنن   ا   اگرشك ی لرزه ا اهندهشنر ی ن

 ترا نستتتب  ا  ا    ا اب يک ارزه ززرنی استتتنرب طوالنی    غنر لرزه

س     حرل  اي ر زی شد.  ين زقد ب فق  ار زبنرا گ ش ار نرخو  هرا 

هرا  ا   تت  ر  اب  تتطح ززنن بخنموا ا بند   گستت    شتتده

شتتوا.  ال ه ار آا نرخ نرشتتنرخو    زدفوا اب  مب ب  شتترزل نمی

شور ب ززنن  س      شنر    گ شك ی اب ب ا گ ر هی تنهر ار   رس اگر

ير         تتت    حرررت اي را ب  ر  زمكن   تتت  اب  ثر خنش 

گنرا. زقتتد ب نرخ     ارنمی    شتتتوا ب  اب  تنش ن وذا  ي تترا زی      

 شتتتنر تتتی زحر تتتب  شتتتده ار ا پهن  لوت ار ار ار گشتتتور ب ززنن

Nm/yr9991×5228/8 شور ب لرزه   زی شد ر   ز ا  نرخ گ  ا   ار

 ارشد.ر زی ئواتنک رمو

ال  ا اب پهن  لوت زعرنستتب  نرخ گشتتور ب  ئواتنک ا  لرزه

 ا ا اگرشك ی انن لرزه اهندهارشد ر   ين زقد ب نشرا  زی 10/3

(Interseismicزی ) ا اي ر اگرشتتك ی انن لرزه بربتارشتتد. ا 

 ارشتتد. نستتب  رم ا زیار ار اگرشتتك ی لرزه 10/3اب پهن  لوت 

ا اهندهنشرا 3 ا اب نرحن  ( نرخ گشور ب  ئواتنک ا  لرزه58/1)

 سع ارشتتد. اب   ا اب  ين زنطق  زیرم اواا اگرشتتك ی انن لرزه

شوا.   ا زیهرا لرزهاب  ين زنطق  انشور  نر ا صر  اگرشك ی   

ارشد ر  نشرا  ز اگرشك ی زی 5انشورين زقد ب  خوال  اب نرحن  

 (.93 شكل ا رمور  ين نرحن  ا با )لرزه

 

 

ای  و هن ناحیه از   : مقاا ککه ننخ گشککراوو ژئی ایک به لنزه      (11  شککک) 

حدو ه  یه        م ناح به  عاااپ بیشککرنان اار م منبیط  طال اع ا ج یب   4ی م

 باشدپلیت ماااووی نه ه 

 

سب  زمكن     ا  االيل زخو  ی  ز جم   رمبوا      لبو   ين ن

 ا ا و رهی اسنب   زعوبر اب زنطق    هم ننن  دا هرا لرزها اه

هتترا تتتربيخی     لرزه  جوا سطعنتت  اب ارآ با انبگی ززنن           

هم ننن  جوا زشتتكالتی اب شتتبك   ئواينرزنک زنطق   ز جم    

 ار خطرهريی ننن همر ه ارشد.تر رم   گسورش زحد ا  ... 

 19/520ر شنر ی ار ار ا  نسب  نرخ گشور ب  ئواتنک ا  ززنن  

شد ر   داا ارال زی زی شنرخ     ار شد. يكی  ز االيل آا  دا  ار

 ا نقشاهندهارشتتد   نشتتراهر اب زنطق  زطرلعرتی زیاسنب گستتل

هرا ارشتتتد. اي ر  ينك  فعرلن هرا پنهرا اب زنطق  ننن زیگستتتل
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هرا گونرگوا اب شتتر ي  زو ر تی  ز نظر شتتنر تتی اب ا به ززنن

 ارشند.زنن ا فعرلن  زی

شور ب ززنن    سب  نرخ گ صد   93/1 ا زعرال شنر ی ا  لرزه   ن اب

ابصد  93/1گر آا     ر  تر رنوا ا   ند زه ارشد.  ين نسب  انرازی

 هرا زوجوا ابهر طی  رل  ز رل  نر ا پورنسنل ذخنره شده اب گسل   

لرزه آز ا شده       هنوز اخش زيراا  ز   صوبت ززنن ررترلوگ ا 

شده              نر ا ا  سنل  جوا ا با ر  اب زنطق  آز ا ن صوبت پورن

 اهد.  ين نستتتب  ار ا  خننا زنطق  ب  نشتتترا زی پورنستتتنل ارالا لرزه   

ابصد   ار ا حو      21   915ترتنب ررلن رننرا جنوای   شمرلی ا  

، 999نب ترتارخورا   اخش زررنا آزريكر ا    تونغ، اخش شتمرل   

تر اواا ا ررزلاهندهارشتتتد ر  زمكن   تتت  نشتتترازی 910   311

[. 93ارشتتد ] ا ررلن رننر نستتب  ا   تترير زنرطب زیلرزهررترلوگ ززنن

 ا زمكن   تتت  اب  ين نقص اخرل    هرچند اگرشتتتك ی غنر لرزه 

صوب زی     شد  زر ت شو  ار وا  ا زوجلرزهننهرا ززشوا ر  ررترلوگ ا 

 .[81، 93د ]زدت  رجن هسون ز  نعكرس   عن  طوالنی

ج نرحن  شنر ی پن  ار توج  ا  زقد ب گشور بهرا  ئواتنک   ززنن 

 ا اب  ارب ی شده اب پهن  لوت   آز ا شدا زقد ب انشور  نر ا لرزه     

ترين اخش پهن  ب تتد خطرنرک( ا  نظر زی95)شتتكل  9   3نو حی 

سنل لرزه لوت  ز لحرظ پور يعنی  نسوم گسل نهبند ا       5خننا نرحن  ن

 هرا جنوای گسل آانن تر زرزهرا پهن  لوت    نسورا ارشد. ز اخش
 

 

 و  ش اسا و ژئی ایک  ایگ زمینهای گشراوو لنزه ی ننخ: مقاا ه (14 شک)  

 پ5اا  1نیاحا 

 

 گینینریجه -5

ده ش شنر ی ارآ با    ا   ززننزقد ب گشور ب  ئواتنک، لرزه 

   1544/3×9291، 8992/9×9191ترتنب ار ار ار   ار ا پهن  لوت ا   

سب   5228/8×9991 شد. ار   رس  يژگی   زی Nm/yrار ح هرا ار

شده    .       رخوی   لرزه ززنن سنم   ا پهن  لوت ا  پنج نرحن  تق

ا          نک  ور ب  ئوات قد ب نرخ گشتتت نب زراوط انشتتتورين ز ا    ترت

جنوب ارخور، شتتمرل   اب  هرا جنوب خر ب، شتتمرل ارخور،نرحن 

ار       ن  لوت ار ار  ي  جنوب په هر ،  9239/3×9291، 8291/4×9291ن
  Nm/yrار حستتتب  3401/1×9091   3994/9×9291، 5142/9×9291

ور ب  ئواتنک شتتترزل هر ا  نوع            ب  گرايد. نرخ گشتتت زحر تتت

 ا   تت    زحد اه ززرنی استتنرب   ا   غنر لرزهاگرشتتك ی لرزه

 گنرا. انرار ين اديهی     ر  زقراير انشورا  ارزیروترهی ب  اب 

 اهد.ب  نسب  ا  ا  ب ش اي ر نشرا زی

ا زنن ا  نر ا آز ا شتتتده اهنده  ا نشتتترانرخ گشتتتور ب لرزه 

ارشتتد. ار  ين   تترس زقد ب  نر ا    ا اب زنطق  زیصتتوبت لرزها 

  هراهلرزآز ا شده اب نو حی زوبا زطرلع  ار توج  ا  ررترلوگ ززنن

ار ا  Nm/yr 9291×9151/3 ترتنب ار ار ارتربيخی   ا تتو رهی ا 

ار ا شتتتمرل   Nm/yr 9291×8151/8(، 3نرحن  شتتتمرل لوت )نرحن  

ار ا جنوب ارخورا    Nm/yr 9091×0148/0 (،9ارخور لوت )نرحن     

ار ا جنوب خر با لوت   Nm/yr 9091×4141/9(، 8لوت )نرحن    

نرحن      قد ب     5) ي  ز هر ار ا اخش  Nm/yr 9991×0313/9(   اب ن

 ( ارآ با گرايده    .4جنوای لوت )نرحن  

هر ار ا ا پورنسنل گس    اهندهشنر ی نشرا   نرخ گشور ب ززنن 

ارشتتتد ر  زنن ا    آز ا رراا  نر ا  ال تتتونک ذخنره شتتتده زی  

آزتتده زعتترال اتتر  ا تتتت انشتتتورين زقتتد ب نرخ گشتتتوتتر ب اتت        

Nm/yr9991×4249/9     هرا جنوب  زنطبب ار گستتتل 5ار ا نرحن

سل    شرزل ارخی  ز گ سل   خر با لوت  ص ی زثل گ هرا ن  هرا  

ند تو نارشتتد ر  زیآارا زیخر با   ارخورا، رهوبک   نصتترت

زعرال  3هرا انبگی ارشند.  پس اب نرحن    اب آينده زسبب زلنل  
شور زنطبب     Nm/yrار حسب   0304/4×9491 زحر ب  گرايد ر  ان

س        سوم گ ش  انرض    ار  ن شد. اب زرح   آانن زیهرا ا اعد  ار

 شتتتنر تتتی ار ار ارارشتتتد ر  زنن ا نرخ گشتتتور ب ززننزی 8نرحن  

Nm/yr 9491×9019/9 قد ب زنطبب ار    ب  نشتتتترا زی هد.  ين ز ا

  اب  ا ز   ارشتتدهرا نريبند، گوک،  تتنرچ   شتتهد ا زی گستتل

ترتنب ار ار ا  9   4شنر ی ار ا نو حی    زقد ب نرخ گشور ب ززنن 
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زحر ب  گرايد  Nm/yrار حسب  0159/0×9591   8155/2×9591

 رشند.اهرا لوت زنرنی،    نديرب   طبس زیر  زنطبب ار گس  

 اآزده ار ا زنطق ا تتت  گرچ  انشتتتورين نرخ گشتتتور ب ا 

نک زی         ور ب  ئوات ا  نرخ گشتتت عرتی زراوط  طرل ارشتتتتد    ين  ز

شرا  شك ی    اهندهن شور اگر هن  پ  ا اب  ينهرا انن لرزها  هم ان

ارشتتتد  زر ننايک اواا نرخ گشتتتور ب  ئواتنک    تتترخوربا زی

شرا  ز ارال اواا زقد ب اگرشك ی   لرزه هرا  ا اب رل پهن  لوت ن

 10/3ارشتتتد.  ين نستتتب  اب رل پهن  لوت زعرال        ا ننن زیلرزه

زعنر تت  ر  اگرشتتك ی انن  زحر تتب  گرايده   تت     ين اد ا 

 ارشد. ا اب رل زنطق  زیار ار اگرشك ی لرزه 10/3 ا لرزه

  93/1 اهد ا نشرا زی شنر ی ا  لرزه  نسب  نرخ گشور ب ززنن  

رزه لصوبت ززننهر ا ابصد  ز رل  نر ا پورنسنل زوجوا اب گسل

( آز ا  8190-9111 ا زحر تتب  شتتده ) لرزهاب طی ررترلوگ ززنن

سنل هم نرا ارسی               شده       اخش زيراا  ز  نر ا پورن

 اب آينده آز ا شوا. تو ندزی

س  نرخ گشور بهرا  ئواتنک   ززنن    شنر ی اب نو حی  زقري

شور  نر ا لرزه       شدا زقد ب ان شده اب پهن  لوت   آز ا  شربه  ا   

هن  ترين اخش پب د خطرنرکاب شمرل   شمرل ارخور، ا  نظر زی

خننا جنوب خر ب يعنی  نسوم گسل    لوت  ز لحرظ پورنسنل لرزه 

هرا جنوای گستتتل آانن تر زرزهرا پهن  لوت        اخشنهبند ا  ز  

  نسورا ارشد.
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The Lut Zone, with about 900 km length, is in the eastern part of central Iran. The eastern boundary of this zone 

is specified by the Nehbandan fault and the eastern Flysch of Iran and its western border by the Nayband fault and the 

Tabas block. East of Iran consists of a series of strike-slip and step-down faults that are fractured-crustal deformable 

and its evolution is influenced by processes that dominated on the strike-slip shear zones. In other words, the potential 

energy accumulated in this region is used as a slip along the strike-slip faults of the region, folding and non-slip creep. 

Earthquake occurrence rates are an essential part of seismic-hazard analysis. Estimate of moment rate is 

comparatively reckoned as a new method for dealing with tectonic activities rate in different regions and it prepares 

the way for putting together different methods. There are now three major types of data available to estimate these 

occurrence rates: Geodetic moment rate, seismic moment rate (on the basis of historical and instrumental earthquake 

data) and geologic moment rate are estimated for Lut block in east of Iran. Lut block was affected by several large 

earthquakes in the past causing heavy damage in this region. Each approach has limitations, but in principle they 

should all yield similar estimates. 

Firstly, a catalog of historical and instrumental earthquakes was used. Then, while preparing the fault maps of the 

region, regarding the geometric information of the active faults, the latest information on the geometrical characteristics 

of the faults has been collected. Finally, geological, seismic and geodetic moment rates for the region were estimated and 

the results were compared. Depending on the type of deformation and geometry of fault, the study area divided to the 

five zones: northwestern (zone 1), southwestern (zone 2), north and northeastern (zone 3), southwestern (zone 4) and 

southern zone (zone 5). Then we compare the value of three types of moment rate in these zones to each other. The most 

moment rate in the Lut block belongs to geodetic approach (1.2119x1018 Nm/yr) and then seismic moment rate 

(3.9455x1018 Nm/yr), and finally the least quantity belongs to geologic moment rate (2.4882x1016 Nm/yr).  

Each of these calculating methods of moment bring from a different perspective that can show different patterns 

in the style and extent of tectonic activity in the region. Geodetic moment rates include both seismic and non-seismic 

deformations and cover a highly short time range. Therefore, it is obvious that it shows higher values than the other 

two methods. The most of seismic moment rate was obtained respectively in Zone 3, 1, 4, 5 and 2. According to 

seismic map, maximum seismic moment is along Abiz, Dasht-e Bayaz and Tabas Faults. These faults are responsible 

for large earthquakes in the study area. Maximum geologic moment rate is related to West-Neh, East-Neh, Kahoorak, 

Abiz and Nosrat-abad Faults. According to values of geological and geodetic moment rates in the southeastern of Lut 

area and  based on the value of the release seismic energy in the north and western part of Lut area, it seems that in 

the next time, the most of seismic potential and seismic hazard are in the southeastern part of the study area. 

According to the ratio of seismic to geodetic moment rate can be concluded that the northern part and northwestern 

part with ratio 2.36 and 0.69 are fast strain areas and south, southwestern and southeastern part with ratio: 0.055, 0.02 

and 0.03 are fast strain areas, respectively. Ratio of the geodetic moment rate to the seismic moment rate obtained 

more than 3.07, which reflects the important role of the interseismic deformation in this area. Ratio of seismic moment 

rate to geological moment rate is 0.63 %. This value indicates that 0.63 % potential of the faults for seismic energy 

has been released ant not been released a significant part of the elastic energy in the area. 
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