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1-Introduction
Considering that Khuzestan Province is a part of Zagros seismicity province, identifying high seismic risk areas in
this region is very important (Talebi and Nezam Mahalleh, 2013). Earthquake natural hazards are one of the
phenomena that have put many cities at risk. Therefore, the number of victims in the world is increasing. The
occurrence of severe earthquakes has prompted humans to think about developing infrastructure plans to reduce
faults and damage caused by them (Lyu et al., 2020). Because Iran is located in the Alpine-Himalayan seismic
belt and is one of the youngest and most mountainous parts, or sporadic seismic activity, very large earthquakes
with a period of return Long and large seismic fissures are characterized along numerous Quaternary faults
(Smith, 2003). Khuzestan Province, being located in the southwest of Iran and also located in the Zagros region,
has seismic potential, which will be discussed in this study. The purpose of this study is to identify high risk areas
in the future development of Khuzestan Province by using seven layers of information, hierarchical analysis and
GIS decision support system.
Table 1. Nine-point intensity of importance scale and its description (Satty, 1990).
Intensity of importance
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Definition
Extreme importance
Very strong to stream
Very strong importance
Strongly to very strong
Strong importance
Moderately to strong
Moderate importance
Equally to moderately
Equal importance
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2- Material and methods
Analytical hierarchy process (AHP) is one of the most important techniques among multiple criteria decision
making techniques. This technique investigates complicated problems on the basis of their interactions and
resolves them by converting them into simple forms (Saaty, 2016). The relative ‘‘priority or weight’’ given to
each element in the hierarchy is determined by comparing pairwise the contribution of each element at a lower
level in terms of the criteria (or elements) with which a causal relationship exists (Jafari et al., 2020). The
pairwise judgment starts from the second level and finishes in the lowest level, alternatives. In each level the
criteria are compared pairwise according to their level of influence and based on the specified criteria in the
higher level. The DM uses a standardized comparison scale of nine levels that is shown in Table 1 (Satty, 1990).
In this study, the layer’s digital elevation models DEM, land slope, density of faults, density of earthquakes of
the last 20 years, distance from faults (buffer), distance from earthquakes of the last 20 years (buffer) and
interpolation (IDW) layer Earthquakes of the last 20 years in Khuzestan province were used to identify the
seismic hazard and according to AHP method and table 2 layers were prepared for integration in GIS
environment.

Table 2. Matrix comparison of layers and weights calculated by AHP method.
Layers

Faults
density

Faults
buffer

Earthquakes
density

Earthquakes
buffer

Earthquakes
(IDW)

Slope

DEM

Weighs

Faults density

1

3

4

5

6

8

9

39.84%

Faults buffer

0.333

1

3

4

5

6

8

24.67%

Earthquakes density

0.25

0.333

1

3

4

5

6

15.04%

Earthquakes buffer

0.2

0.25

0.333

1

3

4

5

9.31%

Earthquakes (IDW)

0.167

0.2

0.25

0.333

1

3

4

5.68%

Slope

0.125

0.167

0.2

0.25

0.333

1

2

3.19%

DEM

0.111

0.125

0.167

0.2

0.25

0.33

1

2.27%

3- Results and discussion
The results of this study (Fig. 1) that the northeastern and northern parts of Khuzestan Province have the highest
earthquake risk that the cities of Masjed Soleyman, Indika and Izeh have high earthquake potential, Dezful,
Shushtar and Gutvand have earthquake potential. A few cities such as Ahvaz, Abadan and Dasht- e - Azadegan
plain have low seismic potential. The earthquakes of the last 10 years in Khuzestan Province also showed good
overlap with high risk points. According to the results of this study, it is suggested that in order to reduce the
damage after the earthquake, issues such as the location of temporary housing, location of emergency drinking
water supply tanks, as well as retrofitting of buildings and infrastructure should be considered by the relevant
authorities.

926

Winter 2022, Vol 11 (4): 925-941

Adv. Appl. Geol.

Fig. 1. Earthquake risk zoning map in Khuzestan Province.
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چکیده
ایران یکی از زلزلهخیرترین کشورهای دنیا محسوب میشود و شهرهای آن بر اثر این پدیدة طبیعی آسیبهای فراوانی دیدهاند .استان خوزستان
با توجه به شرایط زمینساختی و و جود گسلهای اصلی و فرعی در اطراف آن و ثبت زمینلرزهها در این منطقه در بازههای زمانی مختلف از این
قاعده مستثنی نیست .در پژوهش حاضر سعی شده تا پهنهبندی خطر لرزهای استان خوزستان با توجه به قرار گرفتن بخشی از آن در ایالت لرزهخیزی
زاگرس ،مورد شناسایی قرار گیرد .در راستای دستیابی به این هدف از دادههای زمینشناسی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPو سامانه
پشتیبان تصمیم جیآیاس بهره گرفته شد .که الیههای اطالعاتی مورد استفاده در این مطالعه عبارتاند از :مدل رقومی ارتفاع ) ،(DEMشیب
زمین ،چگالی گسلها ،چگالی زمینلرزههای  20سال اخیر ،فاصله از گسلها ،فاصله از زمینلرزههای  20سال اخیر و الیهی درونیابی شده بزرگی
زمینلرزههای  20سال اخیر استان خوزستان .نتایج این پژوهش نشان داد ،قسمتهای شمالشرقی و شمال استان خوزستان از باالترین خطر
زمینلرزه ای برخوردار هستند که شهرهایی مانند مسجدسلیمان ،اندیکا و ایذه دارای پتانسیل لرزه ای باال ،شهرهایی مانند دزفول ،اللی و گتوند دارای
پتانسیل لرزه ای متوسط و شهرهایی مانند اهواز ،آبادان و دشت آزادگان دارای پتانسیل لرزهای بسیار کمند .زمینلرزههای  10سال اخیر استان
خوزستان نیز همپوشانی مناسبی با نقاط با ریسک باال از خود نشان داد .علت باال بودن خطر زلزله در این مناطق را میتوان به وجود گسلهای فراوان،
فعالیتهای انسانی زیاد نظیر سدسازی ،استخراج از سفرههای آبهای زیرزمینی در مناطقی که گسل فعال دارند و آزادشدگی انرژی لرزشی گسلهای
فعال دانست.

کلمات کلیدی :نقشة پهنهبندی ،خطر زلزله ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،تحلیل سلسله مراتبی ،استان خوزستان

مقدمه
مخاطرات محیطیی طبیعیی نظییر زلزلیه از پدییدههیایی اسیت
کییه بسیییاری از شییهرها را در معییرا ریسییک ناشییی از آن قییرار
داده اسییتب بنییابراین شییمار قربانیییان ناشییی از آن در جهییان در
حال افزایش است .وقیوع زلزلیههیای شیدید بشیر را بیر آن داشیته
است در فکیر تیدوین برنامیهای زیربنیایی بیرای کیاهش خطیرات و
آسیییبهییای ناشییی از آن باشیید ) .(Lyu et al., 2020از
آنجایی که ایران در کمربنید زلزلیهخییز آلی -هیمالییا قیرار دارد و
یکی از بخشهیای جیوان و در حیال کیوهزاییی بیه شیمار مییرود،
با فعالیتهیای لیرزهای پراکنیده ،زلزلیههیای بسییار بیزرا بیا دورة

بازگشت طیوالنی و شیکافهیای بیزرا لیرزهای در امتیداد گسیل-
هییای متعییدد کییواترنری مشییخ میییشییود ).(Smith, 2003
اییین مسییعله عمومییاس بییا گسییتردهتییرین دخالییتهییای نسیینجیدة
انسانی در محییطهیای طبیعیی از جملیه سیاخت و سیازهای بیی-
رویه در حیریم گسیلهیا ،نبیود ضیوابط و اسیتانداردهای سیاخت و
ساز یا زلزله شیدت یابید و بیر اثیر وقیوع آن ،بحیرانهیای زییادی
در جوامییا انسییانی ایجییاد شییودب بنییابراین مییدیریت سیینجیدة
مخاطرات بهمنظور کیاهش هرچیه بیشیتر تی ثیرات سیو آنهیا بیر
جامعه ضروری است ).(Rundle et al., 2020
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زمییینلییرزههییا همییواره جییز مهییمتییرین مخییاطرات طبیعییی
هستند کیه هرسیاله تعیداد بسییار زییادی از میردم جهیان گرفتیار
آثییار نییامطلوب آن میییشییوند .بییرای کییاهش تلفییات جییانی و
اقتصادی و تبعیات اجتمیاعی آنهیا ضیروری اسیت کیه بیر اسیاس
دانش کنیونی و آخیرین فنیاوریهیای قابیل اعتمیاد از خطیر وقیوع
زمینلرزه در نقاط مختلیف ،شیناختی دقییق بیه دسیت آورد .قیدم
اول و مهییم در تجزیییه و تحلیییل خطییر لییرزهای ،راهبییرد کییاهش
اسییتقرار جمعیییت در منییاطق پرخطییر اسییت ).(Falcon, 1969
زمانی وضعیت خطرنیا مییشیود کیه شیهرها و کیالنشیهرها بیر
روی خطییوط گسییل یییا در مجییاورت آنهییا سییاخته شییدهانیید و در
معییرا خطییر زلزلییه قییرار دارنیید .هرچنیید پیییشبینییی دقیییق اییین
مخیاطرهی بیزرا طبیعیی بیه صیورت  100درصید قطعیی ممکین
نیست ،ولی تعیین احتمالی مکیان رخیداد ییک زلزلیه امکیانپیذیر
اسیت ) .(Chan et al., 2019گسیترش علیوم زمینیی و تلفییق
آن با ریاضییات ،موجیب شیناخت دقییقتیر شیرایط محیطیی و در
نتیجه آگیاهی بیشیتر از مقاومیت محییط طبیعیی در برابیر زمیین-
لرزه میشود ).(Mousavi et al., 2015
پراکنییدگی جغرافیییایی زمییینلییرزههییا بییه گونییهای اسییت کییه
گاهی بر روی شکسیتگیهیای شیناخته شیده و ییا شکسیتگیهیای
کهن بیاز پوییا قیرار مییگیرنید ،ولیی بسییاری از زمیینلیرزههیا را
نمیتوان به شکسیتگی هیای شیناخته شیده و ییا رونید گسیلهیای
سطحی ربط داد .لیذا ،بایید پیذیرفت کیه رابطیة مییان زمیینلیرزه
و زمیین سیاخت بسییار پیدییده اسیت کیه ایین موضیوع مییتوانیید
نتیجییة کمبییود اطالعییات زمییینشییناختی و لییرزهزمییینسییاختی
باشیید .دربییارة بییاال بییودن تییوان لییرزهخیییزی زاگییرس میییتییوان بییه
چهار مورد زیر اشاره کرد ):(Berberian, 1995
* گسترش گنبدهای نمکی و عدم تطابق کانون زمینلرزهها با
گسلهای مشخ  ،گنبدهای نمکی و حرکت آنها در زمینلرزههای
زاگرس سبب ایجاد زمینلرزه میشود.
* تنشهیای فشارشیی وارد بیر زاگیرس ،بیر پییسین ناحییه
اثرگییذار اسییت .همییین تیینشهییا موجییب دگرشییکلی پیییسیین و
رسوبات فوقانی ورقه عربسیتان و فراوانیی زمیینلیرزههیای زاگیرس
می شیود .فراوانیی نسیبی زمیینلیرزههیا در ناحییة بنیدرعباس-الر،
کیییه نتیجیییة فشیییارهای اضیییافی وارده از بخیییش خیییاوری ورقیییة
عربستان است میتواند دلیلی بر این نظر باشد.
* فراوانی زمیینلیرزه هیای زاگیرس مییتوانید میدیون حرکیت
گسییلهییای شییمالی-جنییوبی پرکییامبرین باشییند .ولییی ،اییینگونییه
گسل ها به طیور عمیوم ،در سیط ،،دارای حرکیت هیای نرمیال و ییا
امتییداد لغزنیید در حییالی کییه سییازو کییار زمییینلییرزههییای ژرف
زاگیرس ،گوییای حرکیتهیایی از نیوع رورانیده اسیت (Mirzaei
).et al., 1997
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* رهییا شییدن بییرشهییای ) (Slabsبییاقیمانییده از پوسییتة
اقیانوسییی بییه درون گوشییته .شییواهد روی زمییین نشییان میییدهنیید
کییه فییرورانش احتمییالی پوسییتة اقیانوسییی در شییمال خییاوری
خط رانیدگی انجیام گرفتیه و لیذا ،ایین نظیر نمییتوانید دلیلیی بیر
توان لرزهخیزی امروز زاگرس باشد.
مدلسازی ارزیابی خطیر زمیینلیرزه فرآینید پیدییدهای اسیت
کییه نیازمنیید در نظییر گییرفتن مجموعییه دادههییای مکییانی مختلییف
(ژئومورفولییوژی ،زمییینشناسییی و ریییره از منطقییه مییورد مطالعییه
می باشید کیه هیدف نهیایی آن ،شناسیایی منیاطق لیرزهخییز میی-
باشیید .جهییت رسیییدن بییه اییین هییدف ،میییبیاییسیییت دادههییای
میییکانی میخیتیییلف جمییاآوری ،آنالیییییز و تیلیفیییییق شیییوند.
مدلسازی خطیر لیرزهخییزی بیر اسیاس روشهیای دانیش محیور
در شییروع عملیییات اکتشییافی در منییاطقی کییه از لحییا زمییین-
شناسییی مناسییب بییوده ولییی در آن کییار تکتییونیکی کییم صییورت
گرفتییه ،مناسییب هسییتند .زیییرا بییه تصییمیمگیرنییده اییین اجییازه را
میییدهیید کییه یییک در کلییی از هییدف نهییایی را داشتیییه بیاشییید
) .(Najafi et al., 2014تصیییمیمگییییری چنییید معییییاره
) (MCDMفرآینییید انتخیییاب مناسیییبتیییرین جیییایگزینهیییا در
حضور معیارهای چندگانیه مییباشید .در ایین روشهیا ،میدلهیای
مفهییومی بییه عنییوان مالکییی بییرای انتخییاب و شناسییایی معیارهییای
اکتشییافی (در اییینجییا لییرزهخیییزی و الگوهییای شییاهد ،تولییید
نقشههای پیشگیو ،تخصیی وزن بیه نقشیههیا و الگوهیای شیاهد
و در نهایییت تلفیییق نقشییههییای شییاهد بییه منظییور پیییشبینییی
منییاطق لییرز خیییز اسییتفاده میییشییود ).(Carranza, 2009
بییرای تهیییة نقشییة لییرزهخیییزی در محیییط  ArcGISدو دسییته
کلی وجود دارد .دسته اول بیا عنیوان روشهیای متکیی بیر دادههیا
شیناخته میییشییوند کییه متغیرهییای اییین مییدل بییا در نظییر گییرفتن
شواهد موجود در منطقیه مطالعیاتی تعییین مییشیوند کیه در ایین
دسییته میییتییوان بییه روشهییایی چییون تحلیییل تصییمیمگیییری
درخیتییییی و رگییرسییییییون لیجیسیتییییییک اشییییاره کییییرد
) .(Jafari et al., 2020در دسییتة دوم کییه بییه روشهییای
متکییی بییر دانییش موسییوم هسییتند ،متغیرهییای مییدل بییا توجییه بییه
هدف مورد نظیر ،منطقیه میورد مطالعیه و عوامیل ت ثیرگیذار دیگیر
توسط کارشناس بیرآورد مییشیود .روشهیای چیون منطیق فیازی
و همپوشییانی چنیید کالسییه و تحلیییل سلسییله مراتبییی )(AHP
جیز ایین دسیتهانید ) .(Zhang et al., 2017در ایین پیژوهش
از روش تحلییل سلسیله مراتبیی ) (AHPبیرای پهنیهبنیدی خطیر
زمییینلییرزه در منطقییه مییورد مطالعییه اسییتفاده شییده اسییت .بییدین
منظییور بییرای اسییتفاده از روش نییام بییرده از هفییت الیییة مییدل
رقومی ارتفیاع ) ،(DEMشییب زمیین ،چگیالی گسیلهیا ،چگیالی
زمییینلییرزههییای  20سییال اخیییر ،فاصییله از گسییلهییا ،فاصییله از
زمینلیرزههیای  20سیال اخییر و الییهی درونییابی شیده بزرگیی

828

زمین شناسی کاربردی پیشرفته
زمییینلییرزههییای  20سییال اخیییر اسییتان خوزسییتان اسییتفاده شییده
اسییت .همدنییین روشهییای مییذکور در شناسییایی منییاطق لییرزه-
خیزی با یکدیگر مقایسه شدهاند.
در ارتباط با موضوع شناخت لرزهخیزی در سط ،جهان و کشور،
تا کنون پژوهشهای زیادی صورت گرفته است .در حوزهی استان
خوزستان مطالعاتی در مورد شهرها و گسلهای استان صورت گرفته
است اما در مورد کل استان خوزستان پژوهشهای کمی انجام شده
است .استان خوزستان با قرار گرفتن در جنوبرربی ایران و همدنین
مستقر بودن در بخش زاگرس دارای پتانسیل لرزهخیزی میباشد که
در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد .هدف از این پژوهش آن
است که با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPو سامانهی
پشتیبان تصمیم جیآیاس ) ،(GISپهنهبندی خطر لرزهای استان
خوزستان انجام شود و نواحی با خطر باال تا کم خطر را در توسعهی
آیندهی استان خوزستان مشخ نماید.
پیشینة پژوهش
دربییارة تحلیییل مخییاطرات ،آثییار و خسییاراتهییای ناشییی از
آن ،مطالعییات متعییددی انجییام گرفتییه اسییت .تییا آنجییا کییه دهییة
 1880میییالدی را دهییة بییین المللییی بررسییی و کییاهش مصیییبت
حییوادط طبیعییی نییامگییذاری نمودنیید و هییدف از اییین دهییه را
بررسی روشهیای کیاهش زییانهیای جیانی ،میالی و جلیوگیری از
تیینشهییای اقتصییادی و اجتمییاعی ناشییی از مخییاطرات طبیعییی
اعییالم کردنیید ) .(Smith, 2013آژانییس همکییاریهییای بییین-
المللی ژاپن ( ، 2000در پژوهشیی بیه پییشبینیی اثیر وقیوع ییک
زلزلییة احتمییالی در کییالنشییهر تهییران پرداخییت و بییه اییین نتیجییه
رسییید کییه حییدود  299هییزار نفییر در اثییر وقییوع اییین زمییینلییرزه
کشییته خواهنیید شیید .همدنییین مجمییوع خسییارات ناشییی از زلزلییه
(مجمییوع هزینییههییای واکیینش اضییطراری و بازسییازی رقمییی
معیییادل  1822میلییییون دالر بیییرآورد شیییده اسیییتKundak .
( ، 2004بیه بررسیی و ارزییابی تی ثیر ییک زلزلیة  2/2ریشیتری در
اسییتانبول ترکیییه پرداختییه و نتییایج وی گویییای آن اسییت کییه
مجمییوع خسییارات بییرآورد شییده بییر اثییر اییین زلزلییه ،حییدود 90
میلیییارد دالر اسییت کییه حییدود  20میلیییارد دالر آن بییه علییت
تخریییب واحییدهای مسییکونی و سییازهای خواهیید بییود Cavallo .و
 2010( Becrerraبیییه تحلییییل و ارزییییابی ابعیییاد و خسیییارات
ناشییی از زلزلییة ژانویییه  2010هییایتی پرداختییهانیید .نتییایج تحقیییق
ایشییان حییاکی از وقییوع زلزلییه و مییرا و میییر بیییش از  250هییزار
نییفیییییییر از سیییاکیییینییییییییان هیییایییییتییییییییی اسیییییت
)2010

Becrerra,

and

 .(Cavalloهمدنییییییین،

 Hashemiو  ، 2011( Alesheikhنیییییییز بییییییه ارزیییییییابی
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در کالنشهر تهران پرداختهانید .ایشیان در ایین پیژوهش ،بیا مبنیا
قییرار دادن گسییل مشییا و طراحییی سییناریوی زلزلییه بییه ارزیییابی
تلفییات انسییانی و شناسییایی منییاطقی کییه بیشتیییرین پیتیانیسییییل
لییرزهخییییزی را نیشیییان میییدهیییند پیرداخیتیییه اسییت Dou .و
همکییاران ( 2018در مقالییهای تحییت عنییوان ارزیییابی مییدلهییای
آمییاری چندگانییه مبتن یی بییر  GISو دادهکییاوی بییرای حساس ییت
به زمینلیرزه و بیاران بیا اسیتفاده از  LiDAR DEMبیه تجزییه
و تحلیییل لییرزهخیییزی در توکیییو پرداختییه اسییت Jena .و
 2018( Pradhanدر پژوهشییی بییا عنییوان ارزیییابی آسییییب-
پذییییری زلزلییه بییا اسیتیف ییاده از روییییکرد مبتین ییی بییر  GISبییه
ارزیابی خیطر لیرزهخیزی پرداخته است.
در مطالعیییات داخلیییی Rahimi Shahid and Rahimi
( 2012در مقالهای به پهنیه بنیدی خطیر زمیینلیرزه بیا اسیتفاده
از فرآینیید تحلیییل سلسییله مراتبییی ) (AHPو سییامانه اطالعییات
جغرافییایی )( (GISمطالعیه میوردی :بخیش مرکیزی شهرسیتان
سیییمیرم پرداختیییهانیییدEbrahim Moghadam and .
 2012( Abasnegadدر پژوهشییی بییه ارزیییابی و پهنییه بنییدی
خطییر وقییوع زمیین لغییزش اسییتان کرمییان بییا مییدل هییای فییازی و
 AHPپرداختهاند.
 2019( Abdolkhaniدر پژوهشیییییی بیییییه مطالعیییییه
پهنیییهبنیییدی رخیییداد خطیییر زلزلیییه بیییا اسیییتفاده از روشهیییای
تصییمیمگیییری چنییدمعیاره فییازی )(AHP-FUZZYب مطالعییه
میییوردی :اسیییتان خوزسیییتان پرداخیییت ، 2012( Salehi .در
پایاننامه خیود ارزییابی طیفیی خطیر زلزلیه بیرای شیهرهای مهیم
اسییتان خوزسییتان را بررسییی کییرد، 2018( Hamidavifard .
لییرزه زمییین سییاخت سییاختارهای فعییال شییهر اهییواز و منییاطق
اطراف بر اسیاس مطالعیات نیوزمین سیاخت را در پاییاننامیه خیود
مییورد بررسییی قییرار داد .در پژوهشییی  Eskandariو همکییاران
( ، 2009پهنییهبنییدی خطییر زمییینلییرزه در اسییتان خوزسییتان بییه
روش احتمییاالتی را مییورد بررسییی قییرار دادنیید و نشییان داد بییا
اسییتفاده از اییین روش ،شهرسییتانهییای اسییتان خوزسییتان در چییه
وضیییییعیتی قیییییرار دارنییییید Talebi .و Nazem Mahalleh
( ، 2019به برآورد خطر زمیینلیرزه و پهنیهبنیدی لیرزهای اسیتان
خراسیییان رضیییوی و شیییمالی بیییه روش احتمیییاالتی در گسیییتره
خراسییان جنییوبی پرداختنیید و شییهرهای بییا پیتیانیسیییییل بییاال را
میشیخییییی نیمیودنییییید Mousavi .و همکییییاران ( 2015در
پژوهشی به ارزیابی خطیر زمیینلیرزه در حیوزهی شیهری اییذه بیا
اسیییتفاده از مییییدل چنییییدمعیاری  WLCو  AHPدر محیییییط
 GISپرداختییییه اسییییت Eydivandi .و همکییییاران ( 2018در

خسارتهای زمیینلیرزه بیا اسیتفاده از مطالعیات مبتنیی بیر GIS
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مقالهای به شناسیایی ارزییابی خطیر زلزلیة زریینشیهر بیا اسیتفاده
از  GISپرداخته است.
زمینشناسی منطقه مورد مطالعهه ززمهینشناسهی ناحیهه-
ای)
لرزه زمینساخت زاگرس
از نظییر نییو زمییینسییاختی ،زاگییرس چییینخییورده ،در اثییر
حرکت رو به شمال صیفحة عربیی و برخیورد آن بیا صیفحة اییران،
در راستای شیمال خیاوری-جنیوب بیاختری فشیرده مییشیود .بیه
همییین دلیییل ،در حییال حاضییر زاگییرس تحییت تی ثیر دگییر شییکلی،
ناشی از فشیارهای زمیینسیاختی بیا رونید  ،NNE-SSWفرجیام
همگرایییی و برخییورد قییارهای ،قییرار دارد ).(Stocklin, 1974
روند دگرشکلیها هیمراسیتای سیاختارها و شکسیتگی هیای آلپیی،
) (NW-SEو پییییش از آلپیییی ) ،(N-Sهسیییتند .از ایییین رو،
عملکیییرد مشیییتر ایییین دو ،بیییر روی هیییم ،باعییی برآینییید
نییوزمینسییاختی و لییرزهزمییینسییاختی و در نتیجییه لییرزهخیییزی
کنونی زاگرس میشیود کیه عمیوم بزرگیی کمتیر از  2دارنید و بیه
نییدرت بزرگییی زمییینلییرزههییا از آن بیاالتیییر و میعیییموالس کییمژرفیییا
هیسیتینییید ) .(Berberian and King, 1981مقییاطا
توزیا زمینلرزههیا در عمیق نشیان مییدهید کیه اگیر چیه ژرفیای
برخی زمینلرزههیا تیا حیدود  20کیلیومتر مییرسید ،ولیی بیشیتر
آنهییا در ژرفییای حییدود  90کیلییومتر متمرکزنیید .بییه گونییهای کییه
مجموعه کیانونهیای زمیینلیرزه بیه تقرییب در درون منشیوری در
ازای حییدود  1500و پهنییای حییدود  150و ژرفییای 20کیلومتیییر،
روند شیمال بیاختری-جنیوب خیاوری ،قیرار دارنید .شییب صیفحة
زیییرین منشییور حییدود  10تییا  20درجییه بییه سییوی شییمال خییاور
اسییت .بییدینسییان دیییده میییشییود کییه ،بیشییتر زمییینلییرزههییای
زاگییرس در زیییر رسییوبات چییینخییورده ر داده و زمییینلییرزههییای
ژرفتر و مربوط به زییر پوسیتة قیارهای بیه تقرییب وجیود ندارنید
) .(Agard et al., 2005گفتنیییی اسیییت کیییه بیشیییتر
زمینلرزه هیای زاگیرس بیدون گسیلش سیطحی هسیتند .ایین امیر
میتوانید بیه دلییل وجیود الییه هیای نمکیی سیری هرمیز در میرز
پیییسیین و پوشییش رسییوبی رویییی باشیید کییه ضییمن تعییدیل
انرژیها از رسیدن همة آنها بیه سیط ،زمیین جلیوگیری مییکنید.
افییزون بییر اییین ،وجییود رسییوبات گدییی-انیییدریتی وابسییته بییه
سییازندهای داالن (پییرمین  ،دشییتک و کنگییان (تریییاس  ،هیییت و
گوتنیییا (ژوراسیییک بییاال  ،بییه ویییژه سییازند تبخیییری گدسییاران
(میوسیین  ،از عوامییل میی ثر در کییاهش انییرژی و جلیییوگیری از
گسیییلش سیییطحی هسیییتند .بنیییابراین ،بیییرای داشییتن گسیییلش
سطیحی بیه ییییکی از دو عییامل ،زمیییینلییرزههییای کیمژرفیا و
یییییا زمییییییینلییییرزه بییییا بیییییزرگی بیییشتیییییر از  2نیییییاز
اسیییت ) .(Mohajjel and Fergusson, 2014اگرچییه
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همة پهنة زاگرس چین خیورده ،در ییک رژییم لیرزه زمیین سیاختی
پیوسیته قیرار دارد ،ولییی مطالعیة پراکنیدگی کییانون زمیینلیرزههییا
نشان میدهد که تمرکیز کیانون هیا در همیه جیا یکسیان نیسیت و
در بعضی نیواحی ،ویژگیی لیرزهزمیین سیاختی از اهمییت بیشیتری
برخییوردار اسییت .بییه بییاور ) Berberian (1976پهنییههییا و یییا
نییواحی لییرزهخیییز زیییر را میییتییوان در زاگییرس چییینخییورده
شناسایی کرد.
«زون لییییرزهخیییییز بنییییدرعباس-جیرفییییت» اییییین زون از
بنییدرعباس آرییاز میییشییود و تییا نزدیکییی جیرفییت ،در ایییران
مرکییزی ،ادامییه مییییابیید .در اییین ناحیییه زمییینلییرزههییا از نییوع
متوسییط تییا ژرفانیید ( 94تییا  150کیلییومتر و بزرگییی آنهییا از 9/5
تا  2در تغییر است .نیاز به ییاد آوری اسیت کیه ایین رونید بیا هیی
یک از خطوارههای سیطحی همپوشیانی نیدارد ،ولیی ممکین اسیت
نشانگر بلندی عمان ) (Oman Highباشد.
«زون لییرزهخیییز گهگییم-حییاجیآبییاد» اییین زون از بنییدرعباس
آرییاز میییشییود و پییس از گییذر از زاگییرس چییینخییورده و زاگییرس
رورانده در ناحیة حاجیآبیاد بیه رانیدگی اصیلی زاگیرس مییرسید.
ژرفییای زمییینلییرزههییای اییین زون از نییوع متوسییط ( 94تییا 100
کیلومتر و بزرگیی آنهیا از  9/5تیا  2اسیت .ایین زون لیرزهخییز بیا
هی یک از گسلهای سطحی شناخته شده منطبق نیست.
در « شیییمال خیییاوری داراب و ییییا جنیییوب خیییاوری نیرییییز»
کانون هایی پراکنده در رانیدگی اصیلی زاگیرس وجیود دارنید ،ولیی
از اییین ناحیییه تییا شییمال خییط کییازرون ،در زاگییرس مرتفییا ،در
فاصلة سالهیای  1800تیا  1822هیی کیانون زمیینلیرزهای ثبیت
نشده و لذا این ناحیه را زون نبود لرزهای نِیریز نامیدهاند.
در «جنییوب خییاوری گسییل کییازرون» چنییدین زون لییرزهخیییز
وجود دارند کیه عمیده تیرین آنهیا عبارتنید از :الر ،بسیتک ،قییر و
طاهری.
در «شییمال خییاوری گسییل کییازرون» زونهییای لییرزهخیییز
عمده عبارتند از میشان و گدساران.
«زون لییرزهخیییز صییحنه-کنگییاور» در محییل بییههییم پیوسییتن
زاگییرس رورانییده و پهنییة سیینندج-سیییرجان و در بخییش شییمال
بییاختری زاگییرس قییرار دارد .در اییین زون کییه از پهنییة رورانییده تییا
ایران مرکزی ادامه دارد ،زمینلرزهها بزرا و ویرانگر بودهاند.
رشییته کییوه زاگییرس کییه در اثییر برخییورد حاش ییه قییارههییای
ایییران و عربسییتان در طییی کرتاسییه پسییین و تکامییل پییس از آن
شییکل گرفتییه ،تیینش فشارشییی بییاالیی را تحمییل میییکنیید
) .(Alavi, 2004بییا توجییه بییه حرکییت رو بییه شییمال صییفحه
عربییی و برخییورد آن بییا صییفحه ایییران ،فشییارش ایجییاد شییده در
راسییتای شییمال خییاوری-جنییوب بییاختری اسییت .دگرشییکلیهییا،
همراسییتای سییاختارها و شکسییتگیهییای آلپییی و پیییش آلپییی
هسییتند .از اییین رو عملک یرد مشییتر اییین دو دگرشییکلی بییر روی
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هییم باعیی برآینیید نییوزمینسییاختی و لییرزهزمییینسییاختی و در
نتیجییه لییرزهخیییزی کنییونی زاگییرس اسییت .ویژگیییهییای زمییین-
ساختی رشته-کوه
زاگییرس و دشییت خوزسییتان سییبب فعالیییت تعییداد زیییادی
گسل شده کیه منشی لیرزشهیای زمیین در ایین منطقیه هسیتند
) .(Alavi, 1994مطالعییه گسییلهییای اسییتان خوزسییتان نشییان
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داده است که گسلهیای فشیاری بیا امتیداد شیمال بیاختر-جنیوب
خاور نوع چیره گسلهای موجود در ناحیه هستند.
بیر پایییه مطالعیات لییرزه زمیینسییاخت و نقشیه زمیینشناسییی
اسییتان خوزسییتان (شییکل  ، 1فعییالتییرین گسییلهییای اسییتان
خوزسییتان عبارتنیید از مافییارون ،انییدکان ،مییرده فییل ،لهبییری،
دزفول ،رامهرمیز ،شیمال بهبهیان ،آریاجری ،میارون ،رگیه سیفید و
اهواز.

شکل  -1نقشه زمینشناسی و موقعیت گسلهای استان خوزستان بر روی تصویر ماهوارهای.
Fig. 1. Geological map and location of faults in Khuzestan Province on satellite image.
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مواد و روشها
در این پژوهش برای به دست آوردن میزان ریسک و پهنهبندی
خطر لرزهای استان خوزستان از مدلسازی رستری در محیط نرمافزاری
و توابا سلسله مراتبی برای بدست آوردن نقشة پهنهبندی اقدام شده
است .با توجه به ماهیت موضوع ،روش تحقیق به صورت استنادی،
است .دادههای »توصیفی-تحلیلی« تجربی ،مشاهدات میدانی و مورد
نیاز جماآوری شدند .در این پژوهش الیههای مورد بررسی برای
شناسایی خطر لرزهای استان خوزستان توسط کارشناسان و متخصصان
علوم زمین (تکتونیک و لرزهشناسی مورد بررسی قرار گرفت و اولیت
و وزن تمامی الیهها توسط آنها مشخ شد و نهایتاس در نرمافزار GIS
تلفیق الیهها صورت گرفت و پهنهبندی خطر زمینلرزه انجام شد.
دلیل انتخاب معیار و زیرمعیارها
الف) تاثیر توپوگرافی بر زمین لرزه
اثرات توپوگرافی میتواند طبیعت لرزش زمین را در طول زمین-
لرزه تحت ت ثیر قرار دهد .اگرچه خوشبختانه اثر توپوگرافی ساختگاه
بر پاسخ لرزهای زمین در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته
و در دستور کار راهنما و آییننامهای لرزهای گنجانده شده ،ولی
همدنان ابعادی از ت ثیر این عامل پیدیده بر پاسخ لرزهای ساختگاه،
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نیاز به مطالعه و بررسی دقیقتر دارد تا کمتر شاهد خسارات پیشبینی
نشدة ناشی از عامل توپوگرافی در زلزلهها و یا هرگونه حرکات لرزهای
زمین باشیم .در یک حرکت لرزهای ،توپوگرافی محیط اطراف سبب گیر
افتادن و انعکاس امواج لرزهای در بین عوارا توپوگرافی میشود و این
پدییده موجب تشدید بیشتر حیرکت لرزهای در بین نامنظمیهای
توپوگرافیی میشود .اگرچه عامل توپوگرافی محیط اطیراف کمتیر
میورد توجیه قیرار گرفتیه ،امیا تی ثیر آن در تشدید پاسخ لرزهای زمین
قابل توجه است .مقایسه نتیایج نشیان داد کییه مییزان تشییدید
پاسییخ لییرزهای بییرای یییک عارضییهی توپوگرافی ،زمانی که
ناهمواری بیین منبیا و ایین عارضیه ی توپوگرافی وجود نداشته باشد،
بسیار متفاوت است در مقایسه با حالتی که بین منبا لرزهزا و عارضهی
توپوگرافی ،ناهمواریهای دیگری هم وجود داشته باشید .گیر افتیادن
امیواج لیرزهای بیین سطوح عوارا توپوگرافی ،موجب انعکاسهای
بیشتر این امواج در امتداد شیبهای ایین عیوارا مییشیود و ایین
پدییده سیبب تشدید بیشتر حرکت لرزهای در چنیین سیاختگاههایی
مییشیود ) .(Matsuoka, 1995الیة مدل ارتفاعی رقومی )(DEM
استان خوزستان مطابق شکل  2تهیه شد و به سه کالس کم ،متوسط
و زیاد طبقهبندی شد.

شکل  -2نقشه مدل ارتفاعی دیجیتالی منطقه مورد مطالعه (درجه .
Fig. 2. Digital elevation model (DEM) map of the study area (degree).

ب) تاثیر شیب زمین بر زلزله
خسارتهای مربوط به شکست پی تحت شرایط لرزهای ،بهدلیل
اینکه تمام بناها در نهایت از طریق پی روی خا قرار میگیرد بسیار
متداول میباشد .در شرایطی که با گسترش روز افزون ساخت و ساز
مواجهایم و این نکته که بسیییاری از مناطق کوهسییتانی هسییتند در
مواردی نیاز به احداط سازهها و شریانها در نزدیکی شیب زمین یا

روی ش ییب میباشیید ،که این مسییعله اخیراس مورد توجه محققان قرار
گرفته اسییت .بههمین جهت تخمین ظرفیت باربری پیهای سییطحی
روی شیب زمین در لحظه وقوع زلزله ،مو ضوع ب سیاری از تحقیقات
دهه اخیر در حوزه مکان یک خا و پی بوده اسیییت .حال با توجه به
لرزهخیزی و کوه ستانی بودن ک شور ایران و حاکمبودن نیروی جانبی
لرزهای نا شی از زلزله در طراحی سازهها و احتمال قرارگیری سازهها
روی شیییب ،مطالعه پاسییخ دینامیکی پیها تحت اثر نیروی زلزله در
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این حالت ،از مسیییا ئل مهم طراحی مقاوم در برابر زلزله و مسیییا یل
اندرکنشی خا و سازه است .نتایج تحلیلهای دینامیکی بر اثر تغییر
پارامترهای مختلف خا زیر پی ،زلزله و روسازه و چگونگی ت ثیر این
پارامتر ها با ع طرح راه کاری م ناسیییب برای طراحی بهی نه پی،
بهسیییازی و افزایش ظرف یت باربری خا خواهد شییید (Jiriaei
)Sharahi and Mousavi Orimi, 2015زمین لرزهها ممکن
اسیییت در همه جا در جریان یا مناطق باالی توپوگرافی اتفاي بیفتد،
ا ما ما همگی موافقیم که م ناطق کوه های ت پهای دارای پ تانسییی یل
بیشییتری برای وقوع زلزله هسییتند ،به خصییوم اگر منطقه فعالیت
لرزهای داشیییته باشییید .در منطقه خاورمیانه ،توپوگرافی تندتر ارلب
ن شان دهنده فعالیت لرزهای منطقه ا ست .مدل پی شنهادی ،احتمال
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وقوع زلزلههای شدید را در شعاع تا  50کیلومتری را بررسی میکند.
همه ما میدانیم که مناطق بل ند باال (فعال یا ریر فعال لرزهای باید
به دلیل فعالیتهای لرزهای گذشییته ،که ممکن اسییت در آینده تکرار
شود ،ت شکیل شده با شد .با ا ستفاده از نق شه شیب زمین اطالعات
 ASERساخته شده است که نشان میدهد تنوع شیب در مطالعه و
مناطق اطراف آن اسییت .محاسییبات دامنههای توپوگرافی در منطقه
کوهسییتانی با اسییتفاده از  GISو نرم افزارهای پردازش تصییویر رایج
است .نقشه شیب زمین با استفاده از مدل ارتفاعی دیجیتالی با وضوح
 Aster (DEM) 90 × 90تهیه شده ا ست .در مدل پی شنهادی،
شیب زمین به و به سه کالس کم ،متو سط و زیاد طبقهبندی شد
(شکل .(Jenks, 1967) 9

شکل  -9نقشه شیب زمین (درجه استان خوزستان.
Fig. 3. Land slope map (degree) of Khuzestan Province.

ج) توزیع مرکز زلزله
فعال یت لرزهای و همدنین توزیا تراکم مرکز زلزله در هر واحد
را نشان میدهد .تراکم مرکز زلزله احتمال وقوع زلزله شدید در آینده
را ن شان میدهد ) .(Yueh et al., 2002فا صله تا مرکز زلزلههای
مهم همدنین یک عامل کل یدی برای ارز یابی خطر در یک منطقه
خام ا ست .ما ت صور میکنیم که زمینلرزه قدرت خود را تا در مرکز
شعاع  50کیلومتری از دست میدهد .وقوع زلزلههایی با بزرگی کمتر
از  5در مقیاس ریشییتر برای سییاختمانها خطری در بر ندارد و حتی
سییاختمانهای سییسییت روسییتایی هم کمتر دچار آسییب میشییوندب
درحالی که زلزلههایی با بزرگی  2تا  5در مناطق روسییتایی و بزرگی

 2تا  2در مناطق شهری بسیار فاجعه بار هستند .با توجه به وضعیت
خام کشییور ایران از نظر زمینسییاختی میتوان ادعا کرد که همهی
گ سلهای موجود در ک شور زلزلهزا ه ستند .به طوری که ،همه ساله
شاهد خسارات و تلفات مالی و جانی ،به خصوم در نواحی روستایی
هستیم .در مدل پی شنهادی ،نقشههای تراکم زمینلرزههای  20سال
اخیر اسییتان خوسییتان بر اسییاس کیلومتر مطابق شییکل  ،4فاصییله از
زمینلرزهها (بافر  20 ،10و  90کیلومتر مطابق شیییکل  5و نقشیییة
درونیابی بزرگی زمینلرزهها با مقیاس ریشیییتر و روش  IDWتهیه
شد ( شکل  . 2سپس این الیهها به سه کالس کم ،متو سط و زیاد
طبقهبندی شدند.
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شکل  -4نقشه چگالی زمینلرزههای  20سال اخیر (کیلومتر منطقه
مورد مطالعه.
Fig. 4. Earthquake density map of the last 20 years
(km) of the study area.
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شکل  -5نقشه فاصله از زمینلرزههای  20سال اخیر (کیلومتر
منطقه مورد مطالعه.
Fig. 5. Distance (buffer) map of earthquakes of the
last 20 years (km) of the study area.

شکل  -2نقشه درونیابی شده زمینلرزههای  20سال اخیر (ریشتر منطقه مورد مطالعه.
Fig. 6. Interpolation (IDW) map of earthquakes of the last 20 years (Richter) of the study area.

د) تأثیر گسلها بر زمین لرزهها
معموالس شییکسییتگیها و گسییلهای فعال به طور گسییترده برای
مطالعه زمینلرزهها اسییتفاده میشییود چرا که عامل هر زمینلرزهای
میتواند یک گسیییل باشییید که جابه جایی آن سیییبب پدید آمدن
زمینلرزه می شود ) .(Sahoo et al., 2000توزیا تراکم گ سلها

در واحد سط ،و فاصله تا گسلهای اصلی فعال با استفاده از GIS
محاسبه میشود.
عامل طول گسل در تحلیل وقوع زمینلرزه به این صورت عمل
میکند که هر چه طول گسل بیشتر باشد ،خطر رخداد زمین لرزه-
های بزرا در آن بیشتر است ) .(Singh et al., 2001گسلهای
شمال تا شمال شري حوزه با درازای بیش از  15کیلومتر در زمرة
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گسلهای اصلی هستند ،بنابراین مناطق شمال تا شمال شري حوزهی
مناطق با خطر باال هستند .عامل فاصله از گسل در وقوع زمینلرزه:
بین گسل و زلزله رابطهی نزدیکی برقرار است و قسمت اعظم زلزلهها
بر روی گسلها متمرکزند .تجربیات زلزلههای گذشته و اخیر نشان
میدهد که جنبش زمین در نزدیک گسل با حرکات زمین در مناطق
دور از گسل متفاوت است .در مناطق نزدیک گسل حرکات زمین
شدیدًا تحت ت ثیر مکانیزم شکست ،جهت گسترش گسلش نسبت به
ساختگاه و تغییر مکان ماندگار زمین قرار دارد .به همین منظور در
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این مطالعه از نقشة تراکم گسلها بر اساس کیلومتر (شکل  2و
همدنین نقشة فاصله از گسلها (بافر  20 ،10و  90کیلومتری (شکل
 9برای مدلسازی لرزهخیزی استان خوزستان استفاده شده است.
کالسبندی الیة تراکم گسلها به ترتیب به سه کالس و از تراکم کم
به زیاد (یک تا سه انجام شد .همدنین کالسبندی الیة فاصله از
گسلها (بافر به ترتیب از فاصله کم به زیاد به سه کالس تقسیمبندی
شد یعنی هرچه فاصله بافر بیشتر شود به آن کالس کمتری تعلق
خواهد گرفت.

شکل  -2نقشه چگالی گسلهای (کیلومتر منطقه مورد مطالعه.
شکل  -9نقشه فاصله از گسلهای (کیلومتر منطقه مورد مطالعه.
Fig.
7. Fault density map (km) of the study area.
Fig. 8. Distance (buffer) map of faults (km) of the study
area.

نتایج و بحث
تلفیق الیههای اطالعاتی در روش تحلیل سلسله مراتبی
)(AHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPیکی از روشهای معروف
تصمیمگیری چند معیاره ) (MCDMمیباشد که طی آن به الیهها
و زیرالیههای مختلف براساس قضاوت کارشناسانه و به صورت
مقایسات زوجی ،اوزان مناسب اختصام مییابد ) .(Satty, 2016بر
مبنای این روش ،تمامی الیههای مورد استفاده در مدلسازی بر اساس
میزان اهمیتشان نسبت به سایر الیهها در نوع خاصی از کانهزایی،
لرزهخیزی و  ...وزندهی میشوند و در نهایت تلفیق نهایی الیهها
صورت میگیرد ) .(Ghezelbash et al., 2018تحلیل سلسله
مراتبی ) (AHPبرای اولینبار توسط  1880( Saatyپیشنهاد شد
و بهصورت یک فرآیند سلسله مراتبی ،بر اساس مقایسه زوجی اهمیت
الیهها و زیرالیههای اکتشافی برای حل مسائل تصمیمگیری چینید
معیاره میتوانید میورد استیفاده قیرار گیرد ) .(Saaty, 1990این

فرآیند شامل سه گام اصلی ایجاد ساختار سلسله مراتبی ،قضاوت
مقایسهای الیهها و زیرالیهها و تلفیق نهایی بر اساس وزنهای رتبهای
اخیتیصیام داده شیده مییبیاشد ) .(Asadi et al., 2016یک
ساختار سلسله مراتبی بهصورت کلی دارای سه سط ،مختلف میباشد
که سط ،نخست مربوط به هدف مطالعه ،سط ،میانی مربوط به الیهها
و زیرالیهها و سط ،نهایی مربوط به جایگزینها میباشد (Pazand
) .and Hezarkhani, 2015با استفاده از روش ،AHP
پارامترهای مربوط به سط ،میانی (الیهها و زیرالیهها بهصورت
مقایسه زوجی و با استفاده از جدول استاندارد پیشنهاد داده شده
توسط ( 1880( Saatyجدول  1از حالت کیفی به کمی تبدیل
شده و با توجه به نوع هدف اکتشافی رتبهبندی میشوند .ماتریس
مقایسه زوجی برای  nالیه مختلف بهصورت (رابطه  1تعریف می
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شود ) .(Saaty, 1990در نهایت مقادیر وزنی مناسب الیهها و
زیرالیهها طبق (رابطه  2محاسبه میگردد که در آن  Wبردار وزنی
و باالترین مقدار ویژه ماتریس میباشد.

زمستان  ،1400دوره  ،11شماره 4
(1

(2

AW=λmax.W

جدول  -1مقیاس پایهای برای مقایسات زوجی با استفاده از روش .(Satty, 1990) AHP
Table 1. Nine-point intensity of importance scale and its description (Satty, 1990).
Definition
Extreme importance
Very strong to stream
Very strong importance
Strongly to very strong
Strong importance
Moderately to strong
Moderate importance
Equally to moderately
Equal importance

روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPدارای سه بخش اصلی
میباشد ) 1 :(Saaty, 2016تعیین الیهها برای استفاده در مدل-
سازی 2 ،تعیین وزن الیهها و زیرالیهها با استفاده از روش ،AHP
 9تلفیق نهایی الیهها با استفاده از اوزان محاسبه شده توسط روش
 .AHPپس از تعیین معیارهای مدلسازی مختلف ،که شامل الیه-
های چگالی گسلها ،فاصله تا گسلها ،شیب زمین ،مدل ارتفاعی
رقومی ) ،(DEMچگالی زمینلرزهها ،فاصله تا زمینلرزهها و درون-
یابی بزرگی زمین لرزههای منطقه میباشد ،در ابتدا یک ماتریس
مقایسه زوجی برای هفت الیة اصلی نام برده شده تشکیل شد (شکل
 . 8علت انتخاب این هفت الیه برای پهنةبندی خطر لرزهای استان
خوزستان این است که این الیهها طبق نظر کارشناسان ،از جمله
مهمترین معیارها برای بررسی خطر لرزهای بشمار میروند و از طرفی
این الیهها قابل دسترس بودند .در این ماتریس ،هفت معیار اصلی بر

Intensity of importance
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ا ساس نظرات متخصصین علوم زمین و با استفاده از جدول شاخ
وزندهی ) (Saaty, 1994بهصورت مقایسه زوجی وزندهی شدند
و در نهایت با استفاده از روش  ،AHPمقدار اوزان مناسب برای هریک
از معیارها طبق جدول  2محاسبه گردید .طبق این روش ،بیشترین
وزن با مقدار  %98/94به الیة چگالی گسلها اختصام داده شده
است .پس از آن بهترتیب الیههای فاصله تا گسلها با  ،%24/22چگالی
زمینلرزهها با  ،%15/04فاصله از زمینلرزهها با  ،%8/91درونیابی
بزرگی زمینلرزههای  %20سال اخیر  ،%5/29شیب زمین با  %9/18و
در نهایت مدل ارتفاعی رقومی ) (DEMبا وزن  %2/22به عنوان
معیارهای مهم در این روش انتخاب شد .در این روش الیههای
اطالعاتی مختلف با یکدیگر تلفیق شده و در نهایت نقشة لرزهخیزی
استان خوزستان مطابق (شکل  8تولید شد.

شکل  -8درخت سلسله مراتبی برای تولید نقشة خطر زلزله در استان خوزستان.
Fig. 9. Hierarchical tree for producing earthquake hazard map in Khuzestan province.

892

زمین شناسی کاربردی پیشرفته

زمستان  ،1400دوره  ،11شماره 4

جدول  -2ماتریس مقایسه زوجی الیههای اکتشافی و اوزان محاسبه شده توسط روش .AHP
Table 2. Matrix comparison of layers and weights calculated by AHP method.
Weighs

DEM

Slope

39.84%
24.67%
15.04%

9
8
6

8
6
5

Earthquakes
)(IDW
6
5
4

Earthquakes
buffer
5
4
3

Earthquakes
density
4
3
1

Faults
buffer
3
1
0.333

Faults
densiy
1
0.333
0.25

9.31%

5

4

3

1

0.333

0.25

0.2

5.68%

4

3

1

0.333

0.25

0.2

0.167

3.19%
2.27%

2
1

1
0.333

0.333
0.25

0.25
0.2

0.2
0.167

0.167
0.125

0.125
0.111

Layers
Faults density
Faults buffer
Earthquakes
density
Earthquakes
buffer
Earthquakes
)(IDW
Slope
DEM

شکل  -10نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه در استان خوزستان.
Fig. 10. Earthquake risk zoning map in Khuzestan Province.

نتیجهگیری

شهرستانهایی مثل دزفول ،اللی ،شوش و  ...پتانسیل متوسطی برای

نقشة پهنهبندی خطر لرزهای استان خوزستان ،این استان را به

وقوع زمین لرزه از خود نشان دادند اما نباید چنین تصور کرد که از

سه طبقه حساس نسبی تقسیم میکند (جدول  . 9شهرهای با

انجام پروژههای عمرانی برای مقابله با زمینلرزه در این شهرها رافل

پتانسیل لرزهخیزی باال ،متوسط و پایین .شهرستانهای واقاشده در

شد .شهرستانهایی مثل اهواز ،آبادان ،شادگان و  ...پتانسیل لرزه-

شري و شمالشري استان خوزستان بیشترین پتانسیل را برای وقوع

خیزی بسیار پایینی را از خود نشان دادند .میتوان علت پتانسیل

زمین لرزه از خود نشان دادند .شهرهایی مثل مسجد سیلمان ،ایذه،

باالی شري و شمالشرقی استان خوزستان را چنین استنباط کرد که

اندیکا و  ...در معرا جدی خطر وقوع زلزله بشمار میروند.

اکثر گسلهای فعال و بهطور کلی تراکم گسلهای استان خوزستان
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 سال اخیر استان خوزستان10 موقعیت زمینلرزههای ر داده در

در بخش شرقی و شمالشرقی این استان بیشتر بوده و همانگونه که

 موقعیت زمینلرزهها نشان داد بیشتر زمینلرزهها در.استفاده شد

-است گسلها مهمترین چشمههای لرزشی زمین بشمار می

.قسمتهای شري و شمالشرقی استان خوزستان ر داده است

روند که در نتیجه فشار وارده بر پوسته زمین ایجاد میشوند و میزان

 سال اخیر استان خوزستان10 همدنین موقعیت تمام زمینلرزههای

لرزهخیزی زمین نیز تا حدود زیادی از تعداد و میزان فعال بودن

همپوشانی باالیی با مناطق با ریسک لرزهای باال از خود نشان داد و از

 دلیل دیگر این امر را میتوان به فعالیتهای.گسلها ت ثیر میپذیرد

 از زمینلرزههای ر%18  نشان داد حدود10 طرفی (طبق شکل

انسانی نظیر سدسازی و استخراج از سفرههای آب زیرزمینی در

، سال اخیر استان خوزستان بر روی نقاط بدون پتانسیل10 داده در

مناطقی که گسل فعال دارند دانست که میتواند موجب تحریک

 زمینلرزهها بر روی%98  بر روی مناطق با پتانسیل متوسط و%42

 در این باره افزایش لرزهخیزی سالهای اخیر.رخداد زمینلرزه شود

.مناطق با خطر باال ر دادهاند

 شوشتر و اندیمشک را میتوان تا حدودی متاثر از،در منطقه دزفول

مشخ

 در پایان برای صحتسنجی این پژوهش از.این فعالیتها دانست
. ردهبندی شهرهای استان خوزستان از نظر پتانسیل وقوع زمینلرزه-9 جدول
Table 3. Classification of cities in Khuzestan Province in terms of earthquake potential.
Low earthquake potential
Ahwaz, Ramhormoz, Dashte -eAzadegan, Mahshahr, Hoveyzeh,
Shadegan, Khoramshahr, Abadan
and Ramshir

Moderate earthquake potential
Gutvand, Dezful, Lali, Haftkel,
Shush, Behbahan, Hendijan and
Omidiyeh

High earthquake potential
Masjed soleyman, Andika,
Andimeshk Shushtar, Izeh and Bagh
malek
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