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Abstract 
In this paper, Earthquake Hazard Analysis by probabilistic and deterministic methods in Eyvan site is presented. 
In this research the regional tectonics, structural elements and basic and active faults and historical and 
instrumental earthquakes in the region are discussed. Seismicity parameters of the area have also been studied. 
The parameters of the strong ground motion are estimated and presented with the Logic Tree method. These 
parameters are for the return period of 50 years (63% of the probability of occurrence in 50 years) 475 years 
(10% probability of occurrence in 50 years), 975 years (5% probability of occurrence in 50 years) and 2475 
years (2% probability of occurrence in 50 years), was estimated. 
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  مقدمه- ١

هاي بسيار زيادي در  گذرد، تا كنون زلزله از كشور ايران مي) خيز دنيا يكي از نواحي لرزه( هيماليا- خيز آلپ از آنجاكه نوار لرزه
كشور برجاي ... اي بر ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و  بار عمده ها صدمات و اثرات زيان ته كه برخي از آنايران به وقوع پيوس

باري حاكي از آن است كه هنوز طراحي مقاوم و ايمن در برابر زلزله به طور كامل جاي خود را چنين اثرات زيان. است گذاشته
اي در واقع، تحليل خطر لرزه .نمايدناپذير ميمده را در اين زمينه اجتنابدر مهندسي پيدا نكرده و انجام مطالعات وسيع و ع

خيزي يك منطقه، ابزاري مهم براي هاي لرزهدانش صحيح از ويژگي. باشدها در حوزه زمان و مكان ميلرزهتحليل رويداد زمين
لرزه از اهميت در مطالعات تحليل خطر زمين خيزي تعيين پارامترهاي لرزه. هاي فعال آن منطقه استفهم هرچه بهتر تكتونيك
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ي اثرات كنندهخيزي يك پهنه يا يك گسل بوده و توصيفدر واقع اين پارامترها بيانگر وضعيت لرزه. اي برخوردار استويژه
، روندهاي ها ترين هدف از اين مطالعات شناسايي گسل مهم. گردندباشند كه با كميت عددي بيان مي ميلرزه ناشي از يك زمين

به اين . باشد  خيزي منطقة مورد نظر مي  هاي خاص لرزه ، ويژگيمورد مطالعهخيزي گسترة   ساختاري و همچنين پيشينة لرزه
هاي هوائي و تصاوير   زمينساختي، توپوگرافي، شكل  شناسي، لرزه  هاي زمين  ها، نقشه  لرزه هاي معتبر زمين منظور از كاتالوگ

ها  ها بر حسب بزرگاي آن  لرزه خيزي، دورة بازگشت و احتمال رويداد زمين  پارامترهاي لرزه. ه شده استاستفاداي   ماهواره
به منظور برآورد بيشينة مقادير . شوند زا نسبت داده مي  هاي لرزه ها و چشمه لرزه به گسل محاسبه و در تحليل خطر زمين

هاي افقي و قائم شتاب براي سطوح   طالعات شامل بيشينة مقادير مؤلفهپارامترهاي جنبش نيرومند زمين كه در اين مرحله از م
ساختي  زمين در واحد لرزهساختگاه . استفاده شده استهاي احتمالي و آماري  باشد از روش  اي در طراحي مي  مختلف لرزه

هاي  ويژگي. قرار دارد غربعرض شمالي در شمال شهرستان ايوان ٣٣.٨٨طول خاوري و  ٤٦.٣٢زاگرس و به مختصات تقريبي 
واحدهاي  ترين مناطق و لرزه خيزترين نحوي است كه از فعال هساختي زاگرس و فعاليت باالي آن ب ساختاري واحد زمين

لرزه  هاي تراكمي حاصل از حركت صفحه عربي به سمت ايران، وقوع زمين رسدر اثر است. گردد ساختاري ايران محسوب مي
 . دهد لرزه قرار مي هاي زاگرس همواره اين نواحي را در معرض تهديدات خطر زمين ههاي متعدد در طول رشته كو

  روش تحقيق -٢
عه پيشينه ها و مطال لرزه آوري فهرست زمين خيزي يك گستره براساس جمع خيزي و تعيين پارامترهاي لرزه شناخت ميزان لرزه

هاي شعاعي يا در  ها كه به صورت گستره لرزه شده از زمينبر پايه اطالعات كسب . باشد پذير مي خيزي در آن امكان لرزه
هاي  خيزي با بكارگيري روش خيزي و پارامترهاي لرزه هاي آماري لرزه شود ويژگي ساخت گردآوري مي زمين هاي لرزه استان

پردازش . گردند ازش هاي گردآوري شده تكميل و پرد به اين منظور ابتدا الزم است تا اين داده. گردد مناسب آماري تعيين مي
باشد  مي شناسي ول ترين فرضيه در علم لرزهكه تاكنون قابل قب ها از فرآيند پوآسوني لرزه ها بر مبناي پيروي رويداد زمين داده

ين شكل از تخمين تر هاي مختلف برآورد گرديده كه در مناسب ها به روش لرزه فراواني زمين- رابطه بزرگا. انجام شده است
ريشتر شامل -ضرائب ثابت رابطه گوتنبرگ. ريشتر استفاده شده است-تابع توزيع دوكراندار گوتنبرگتنمايي بيشينه درس

و دوره بازگشت و احتمال رويداد  Mmaxو همچنين حداكثر بزرگاي محتمل ) آهنگ رويداد(  αو   βخيزي  پارامترهاي لرزه
ترين شكل محاسبه، مقايسه و در  هاي مختلف به مناسب تفاده از روشهاي زماني متفاوت نيز با اس ها در بازه لرزه بزرگاي زمين

    .همه موارد با تكيه بر داوري كارشناسي تعيين گرديده است
 OpenQuake Enginافزار اي از نرمهمچنين قابل ذكر است كه در اين گزارش جهت انجام محاسبات آناليز احتمالي خطر لرزه

  . استفاده شده است

          
- بدون حذف پس(كيلومتري ساختگاه  ١٠٠رويداده در گستره  ٤با بزرگاي بيش از ) دواير رنگي(هاي دستگاهي  لرزه موقعيت رومركز زمين -١كل ش

 رويداده در) دواير رنگي(هاي تاريخي  لرزه موقعيت رومركز زمين .)شكل سمت چپ(دهدمثلث سياه رنگ موقعيت را نشان مي). ها لرزه ها و پيش لرزه
  .)شكل سمت راست( دهدرا نشان ميمثلث سياه رنگ موقعيت . كيلومتري ساختگاه ١٠٠گستره 

  
 كاتالوگ زمين لرزه هاي دستگاهي - ٣

براي تجزيه و  شناسي و مهندسي زلزلهالمللي زلزلهرساني پژوهشگاه بينآوري شده از پايگاه اطالعمجموعه اطالعات جمع
كيلومتري گستره مورد مطالعه تهيه شده  ١٠٠خيزي در شعاع هاي لرزهور برآورد ويژگيها به منظلرزهتحليل آماري زمين
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به دليل ضرورت تبديل بزرگا . آورده شده است )١(ت به ساختگاه مورد مطالعه در شكل ها نسب لرزه موقعيت مكاني زمين. است
ريشتر براي فهرست مورد نظر از -بطه گوتنبرگفرض اصلي در بكارگيري را .تبديل شد Mwبه يك نوع واحد، همه بزرگاها به 

ها را بتوان از لحاظ آماري با تابع توزيع پوآسوني مدل  خيزي اين است كه رويداد آن ها در محاسبه پارامترهاي لرزه لرزه زمين
مكان خاص از ا در يك زمان و ه بنا شده كه فرض اصلي آن اينست كه رويداد زمين لرزه فرضياتي مدل پوآسون بر اساس. نمود

خيزي الزم است تا بر اساس تابع پوآسون  لذا پيش از بكارگيري فهرست مورد نظر در محاسبات لرزه .نظر آماري مستقل باشند
 ها كه در اين مقاله لرزه ها و پس لرزه ها در حذف پيشترين روش يكي از مناسب. ها مورد پردازش قرار گيرند لرزه نفهرست زمي

بازه  )١(جدول باشد كه در مي) ١٩٧٤گاردنر و نوپوف (هاي متغير در حوزه زمان و مكان  شده روش پنجره نيز از آن استفاده
حاضر براساس جدول فوق و با بكارگيري نرم افزار پژوهش در . است ها در اين روش آمده لرزه ها و پس لرزه زماني وقوع پيش

ZMAP ) ،است اي حذف شده هاي لرزه داده ها از بانك لرزه ها و پيش لرزه پس) ٢٠٠١ويمر.  
  اي جهت شناسايي پسلرزه در روش پنجره Tiو  Diمقادير حدي براي  - ١جدول

 ٨ ٥/٧ ٧ ٥/٦ ٦ ٥/٥ ٥ ٥/٤ ٤ بزرگي

 ٩٤ ٨١ ٧٠ ٦١ ٥٤ ٤٧ ٤٠ ٣٥ ٣٠ (Km)فاصله 

 ٩٨٥ ٩٦٠ ٩١٥ ٧٩٠ ٥١٠ ٢٩٠ ١٥٥ ٨٣ ٤٢ )روز(زمان 

  
 خيزيبرآورد پارامترهاي لرزه - ٤

اي  هاي تاريخي و دستگاهي، نوبت به تعيين پارامترهاي لرزه ها در دوره اي و فعاليت آن هاي لرزه ص كردن چشمهپس از مشخ
عبارت ديگر به. باشد خيزي در گستره مي اي و پيشينه لرزه ساخت منطقه زمينماهيت چنين پارامترهايي ناشي از لرزه. رسد مي

ها برحسب  براساس فراواني رويداد زمين لرزه .سي محدوده مورد بررسي استمقادير اين پارامترها از جمله خصوصيات اسا
 هاي مختلف آماري پارامترهاي اساس روابط مختلف گوتنبرگ ـ ريشتر بيان مي گردد و استفاده از روش ها كه بر بزرگاي آن

 . شوند ريشتر مي باشند محاسبه مي –خيزي كه همان ضرائب ثابت رابطه گوتنبرگ  لرزه

 ريشتر –روش مقدماتي گوتنبرگ -٥

ها به طور خطي و با  لرزه در اين رابطه فراوني تجمعي زمين. ارائه گرديد ١٩٥٦ريشتر در سال –تابع توزيع مقدماتي گوتنبرگ
ي بند دستهتوان با انجام يك  اي مي گيري چنين رابطه ساده كاربا به. شود اي به بزرگي نسبت داده مي در نظر گرفتن رابطه ساده

اما با ). ٢شكل (دست آورد را به) bو  aضرايب (خيزي و ضرايب مربوط به آن  ها، رابطه لرزه لرزهمناسب براي بزرگي زمين 
هاي تاريخي وجود نداشته و از طرف ديگر به دليل  هاي اين رابطه، از يك طرف امكان استفاده از زمين لرزه توجه به محدوديت

لذا . خيزي منطقه سازگاري ندارد دست آمده تنها ماهيت رياضي داشته و با واقعيات لرزهايج بهنداشتن حد باال براي بزرگي، نت
و در بازه ) شدههاي دستگاهي ثبت لرزهزمين(اي نسبتاً همگن و پيوسته باشند  هاي زماني كه اطالعات لرزه نتايج براي فاصله

  .باشد ها قابل قبول مي لرزهمحدودي از بزرگي زمين

  
در اين تحليل براي به دست آوردن بزرگاي آستانه كه . هاي دستگاهي در گستره مورد مطالعه لرزه زمين) ريشتر-گوتنبرگ(فراواني -توزيع بزرگا -٢شكل 

  .از آن به باالتر كاتالوگ كامل در نظر گرفته مي شود از روش بيشترين انحنا استفاده شده است
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هاي بزرگتر از  هاي با بزرگا لرزه معين به معني متوسط زمان الزم براي وقوع زمين دوره بازگشت مربوط به يك زلزله با بزرگي
   .آن در يك محدوده مشخص است

  
  و احتمال رويـداد طـي ايـن زمـان مـورد بررسي در مدل پواسوني) عمر مفيد، سال(، زمان مورد بررسي )سال(رابطه بين دوره بازگشت  -٣شكل 

  
اي زير پيشنهاد شده است، استفاده دوكرانه تر به صورت بينانه ريشتر براي كاربردهاي واقع–گوتنبرگرابطه در اين پژوهش از 

  .شده است
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)عنوان شيب كاهشي به خيزي  مقدار پارامتر لرزه )m ،هاي  هاي بزرگ در مقايسه با زلزله نشانگر تعداد نسبي زلزله
-هاي بزرگتر در برابر زمين لرزه به معني سهم بيشتر زمين) شيب كمتر(كوچكتر  طوري كه يك مقدار كوچكتر است، به

خيزي  هاي اساسي لرزه پارامترهاي ثابتي هستند كه از ويژگي و ) لرزهآهنگ رويداد زمين( 0 .تر استهاي كوچك لرزه
0بايد توجه داشت كه در روابط باال . آيند گستره مورد مطالعه به حساب مي 10a   وln(10)b  است.  

بعالوه، حداكثر بزرگاي . مسئله عمده در استفاده از رابطه فوق، انتخاب مقادير مناسب بزرگاي آستانه و بزرگاي حداكثر است
لرزه در گذشته، وقوع دوباره آن در است، چرا كه با وقوع اين زمين mmaxلرزه تاريخي تقريباً همواره يك حد پاييني براي زمين

)بيشترين تاثير را بر  mmaxفرض يك مقدار محدود براي . طقه محتمل استمن )m هاي باال خواهد داشت، به در بزرگي -

در اينجا براي . ر خواهد بودمقدار كوچكتري به خود بگيرد بيشت خيزي  طوري كه اين تاثير در صورتي كه پارامتر لرزه
اين . استفاده شده است) ١٩٩٢(سلوول -شده توسط كيكوخيزي گستره از الگوريتم ارائه از روي پيشينه لرزه mmaxمحاسبه 

توابع استفاده شده . باشد اي كشورهايي از قبيل ايران مي هاي لرزه هايي مناسب با خصوصيات داده روش با داشتن چنين قابليت
توسعه يافته است شامل تابع توزيع برازش مقادير نهايي  ٢٠٠٤تا  ٢٠٠٠هاي  مه كامپيوتري كيكو كه در فاصله سالدر برنا

ريشتر براي –اي گوتنبرگدقت هستند و تابع توزيع دوكرانههاي پيش از قرن بيستم كه اغلب بزرگ ولي كم لرزهبراي زمين
  .باشد ش آماري تخمين ماكزيمم محتمل ميكارگيري روشده دستگاهي و بههاي ثبت لرزهزمين

كيلومتري اطراف ساختگاه  ١٠٠براي شعاع ) خيزي پارامترهاي لرزه( و  پارامترهاي حاصل از روش كيكو يعني مقادير 
  . آورده شده است) ٢(ه مورد مطالعه به طور خالصه در جدول شمار

  
  مورد مطالعهدر گستره  -خيزي به روش كيكو پارامترهاي لرزه -٢جدول 

mmax  λ(m0)  ۴و=m0
 

7.15 +- 0.47 2.84 +-  0.20 3.184 +- 0.494 
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نتايج . كيلومتري پيرامون ساختگاه براي مـحـاسـبات تحليل خطر زمين لرزه انتخاب گرديد ١٠٠، گستره پژوهشدر اين 
در ادامه نيز . آورده شده است) ٢(حاصله براي پارامترهاي لرزه خيزي محدوده مورد مطالعه، به طور خالصه در جدول شماره 

 .ارائه شده است ٤شكل در ) هاي با بزرگاي متفاوتشامل دوره بازگشت زلزله(افزار كيكو  نتايج توليد شده توسط نرم
 

 
). سمت چپ(كيلومتري ساختگاه  ١٠٠متوسط دوره بازگشت رويداد ساليانه زلزله با بزرگاهاي مختلف با استفاده از روش كيكو براي گستره  -٤شكل 

  )سمت راست(كيلومتري ساختگاه  ١٠٠ها با بزرگاي بيش از يك مقدار مشخص براي گستره  لرزه احتمال رويداد زمين
 
   [Deterministic Seismic Hazard Analysis (DSHA)]ي تحليل خطرپذيري به روش تعيين - ٦

در . دهند اي رخ مي هاي كامالً مشخصي در نقاط از پيش تعيين شده اين روش بر مبناي سناريويي قرار دارد كه در آن زلزله
  :يك روش تعييني الزم است كه گامهاي زير به منظور رسيدن به تحليل خطر سايت مورد برداشته شود

هاي مهم در سايت بوده و سپس تعيين مشخصات مربوط به هر  خيز كه قادر به توليد زلزله هاي لرزه ص كلية چشمهتشخي -١
  . خيزي است مشخصات شامل تعريف هندسي چشمه و پتانسيل لرزه. ها كدام از آن

فاده شده در رابطه كاهندگي انتخاب فاصله بستگي به نوع فاصله است. انتخاب پارامتر فاصله چشمه تا سايت براي هر چشمه -٢
  . دارد

ترين حركت زمين را در سايت  اي است كه شديد اين زلزله، زلزله )Controlling Earthquake(. انتخاب زلزله كنترل كننده -٣
  . كند مورد نظر ايجاد مي

مستقيماً از روابط كاهندگي به  اين پارامتر. كنيم مورد نظر را با استفاده از بزرگا و فاصله زلزله كنترل كننده تعيين مي -٤
  . شود معموالً حداكثر شتاب، سرعت و طيف پاسخ براي بيان خطر يك سايت استفاده مي. آيند دست مي

  
 [Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)]تحليل خطرپذيري به روش احتماالتي  - ٧

ها كم و بيش مشابه روش  اين گام. گام بيان نمود ٤به صورت توان چارچوب روش احتماالتي را نيز  مانند روش تعييني، مي
  :تعييني است

كه الزم  ها است؛ به جز آن زا و تعيين مشخصات آن هاي لرزه اولين گام، همانند گام اول در روش تعييني، تشخيص چشمه -١
ت توزيع را يكنواخت فرض تر حاال در بيش. است كه توزيع احتماالتي پتانسيل وقوع شكست داخل چشمه نيز تعيين شود

ها با هندسه چشمه  سپس اين توزيع. كنند؛ به اين مفهوم كه احتمال وقوع شكست در تمام نقاط چشمه يكسان است مي
  . آيد تركيب شده و توزيع متناظر با فاصله سايت تا چشمه به دست مي

يك رابطه بازگشتي كه نرخ متوسط . شوند يين ميهاي مختلف تع خيزي يا توزيع زماني بازگشت زلزله در اين مرحله، لرزه -٢
صورت برخالف روش تعييني، فقط يك  در اين. كند الزم است تر از يك بزرگاي مشخص را تعيين مي هاي بزرگ وقوع زلزله

  . گيرد بزرگا مدنظر قرار نمي
  ن و در هر فاصله ممكن حركت زمين توليد شده در سايت به كمك روابط كاهندگي و با استفاده از هر زلزله ممك -٣
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  . شود عدم قطعيت موجود در خود رابطه كاهندگي نيز در اين روش وارد مي. شود و براي هر چشمه تعيين مي
هاي موجود در بزرگا، فاصله و پارامتر حركت زمين براي بدست آوردن احتمال تجاوز آن پارامتر از  در نهايت، عدم قطعيت -٤

در تحليل خطر زلزله معموالً توزيع زماني را با مدل . شوند اني خاص با هم تركيب مييك مقدار مشخص در يك دوره زم
 .ل بسيار ساده استاين مد. كنند سازي مي پواسون مدل

  (Attenuation Relationship)روابط كاهندگي مورد استفاده در اين پژوهش  7-
تاكنون روابط كاهندگي متعددي براي پارامترهاي مختلف . ترين اين پارامترها در كارهاي مهندسي باشد شتاب افقي شايد مهم
و ضرورت در نظر گرفتن اثرات مربوط به نزديك مهم گسل چند  به بودن ساختگاه  با توجه به نزديك. توسعه داده شده است

ين مقاله براي در ا. ها در اين محل، سعي شده تا در انتخاب روابط كاهندگي دقت زيادي به عمل آيد گسل براي طراحي سازه
از چهار رابطه كاهندگي معروف استفاده شده  هاي طيفيو همچنين مقادير شتاب )PGAh(برآورد شتاب حداكثر زمين افقي 

اين روابط . هاي بازگشت مختلف در نظر گرفته شده است نتايج اين چهار رابطه در سطوح خطر مختلف و در دوره. است
  :عبارتند از

Abrahamson et al (2014),Boore et al (2014), Akkar et al (2014), Campbell-Bozorgnia (2014)  

نتايج اين سه رابطه در . از سه رابطه كاهندگي معروف استفاده شده است نيز )PGAv(براي برآورد شتاب حداكثر زمين قائم 
  :رتند ازاين روابط عبا. هاي بازگشت مختلف در نظر گرفته شده است سطوح خطر مختلف و در دوره

Abrahamson-Silva (1997), Campbell-Bozorgnia (2003), Bindi-Pacor-Luzi-Puglia-Massa-Ameri-Paolucci (2011) 

 محاسبه شتاب حداكثر افقي  و قائم گستره مورد بررسي به روش احتماالتي -٨

سال براي  ٥٠نظر گرفتن عمر مفيد با در (PSHA)در اين بخش حداكثر شتاب افقي گستره مورد بررسي به روش احتماالتي 
 ٥، )سال ٤٧٥دوره بازگشت (درصد  ١٠، )سال ١٠٠دوره بازگشت (درصد  ٣٩، )سال ٥٠دوره بازگشت (درصد  ٦٣سطوح 
 ١(، در سطح اطمينان ميانه و به كمك روابط كاهندگي )سال ٢٤٧٥دوره بازگشت (درصد  ٢، )سال ٩٧٥دوره بازگشت (درصد 

حداكثر شتاب قائم گستره مورد بررسي نيز . مقادير مربوطه را نشان داده است  )٣(شماره  جدول. است، به دست آمده )٤الي 
به  )٧الي  ٥(براي سطوح خطر ذكر شده در سطوح اطمينان ميانه به كمك روابط كاهندگي  (PSHA)به روش احتماالتي 

همچنين براي برآورد نهايي مقادير . اده شده استهاي بازگشت مختلف نشان د براي دوره  )٤(دست آمده و در جدول شماره 
درخت منطقي در واقع يك روش مناسب جهت محاسبه و اعمال عدم . شتاب، از روش درخت منطقي استفاده شده است

- توان با در نظر گرفتن عدم قطعيتبا استفاده از درخت منطقي مي. باشداي احتماالتي ميقطعيت در تحليل خطر زمين لرزه

با استفاده از درخت . هاي گوناگون، اعمال نمودهاي متفاوتي را در مورد محاسبات و برآوردهاي با رهيافت ، ارزشختلفهاي م
با توجه به احتمال نسبي صحيح بودن هر (ها  هاي گوناگون با نسبت دادن يك وزن به هر يك از آنمنطقي مي توان از مدل

ينكه روابط به كار رفته در اين مطالعه همگي از روابط معتبر هستند، به آنها وزن نظر به ا. استفاده نمود) هاكدام از مدل
بزرگاي تخمين زده  ±٢/٠(هاي مربوط به بزرگاي بيشينه ، عدم قطعيتمقالهاين در درخت منطقي . استيكساني داده شده 

اند و اين درخت برده شده ربوطه بكاربراي روابط م ٤به صورت نمودار شكل) مقدار تخمين زده شده ±١/٠( b-valueو ) شده
  .شاخه است ٣٦داراي 

  
بزرگاي بيشينه  ± ٢/٠( هاي مربوط به بزرگاي بيشينه عدم قطعيت. نمودار مربوط به درخت منطقي اعمال شده در اين پروژه براي شتاب افقي -٥شكل

در نظر گرفته شده براي هر شاخه، نمايش داده ) w(مختلف با وزن  و روابط كاهندگي) مقدار تخمين زده شده ±  ١/٠( b-valueو  )تخمين زده شده
  .شاخه است ٣٦درخت نمايش داده شده داراي . است شده
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  )سال ٥٠براي عمر مفيد (شتاب افقي و قائم زمين در سطح اطمينان ميانه به روش احتماالتي -٣جدول شماره 

Type 
 

Risk level Risk level Risk level Risk level Risk level 
0.02 (2475 year rp١) 0.05 (975  year rp) 0.1 (475  year rp) 0.39 (100  year rp) 0.63 (50  year rp) 

PGA from logic tree (median) 

Horizontal 0.53 0.38 0.29 0.15 0.10 

Vertical 0.36 0.28 0.22 0.12 0.09 

 
مقادير تخمين زده شده . ارائه شده است) منحني خطر(ت احتمال فزوني رخداد بر حسب شتاب نيز نحوه تغييرا) ٦(در شكل 

 MCLاي  ه آورده شده است و براي سطح طراحي لرز )٤(اي در اين مطالعه، در جدول شماره  براي سطوح مختلف طراحي لرزه
كه اين مقادير، بيشينه شتاب زمين بر روي شرايط الزم به ذكر است  .اندنيز مقادير تعيني به صورت جداگانه نيز ارائه شده

  . باشندسنگ بستر مي
  

اي بر روي سنگ  سال براي سطوح مختلف طراحي لرزه ٥٠مقادير پيشنهاي بيشينه شتاب افقي جنبش نيرومند زمين در عمر مفيد  -٤جدول شماره 
  بستر

Type 
Design Level 

MCL MDL DBL OBE CE 
Max (DSHA,PSHA) PSHA PSHA PSHA PSHA 

Horizontal 0.62 0.38 0.29 0.15 0.10 
Vertical  0.48 0.28 0.22 0.12 0.09 

 
 

       
هاي قائم مختلف زمين  احتمال تجربه بيشينه شتاب )سمت راست(هاي افقي مختلف زمين در محدوده ساختگاه  احتمال تجربه بيشينه شتاب -٦شكل 

 در محدوده ساختگاه 

 
  ينتيجه گير

خيزي  ها و مطالعه پيشينه لرزه لرزه خيزي فهرست زمين خيزي و تعيين پارامترهاي لرزه در اين مطالعه براي شناخت ميزان لرزه
انجام  ها از فرآيند پوآسوني لرزه ها بر مبناي پيروي رويداد زمين پردازش داده. كيلومتري براي ساختگاه انجام شد ١٠٠در شعاع 

ترين شكل از تخمين بيشينه  هاي مختلف برآورد گرديده كه در مناسب ها به روش لرزه فراواني زمين- رابطه بزرگا. شده است
شامل دوره (افزار كيكو  نتايج توليد شده توسط نرم.  ريشتر استفاده شده است- درستنمايي تابع توزيع دوكراندار گوتنبرگ

. تحليل خطر به روش احتماالتي و تعييني انجام گرفته استهمچنين . ارائه شده است) هاي با بزرگاي متفاوتبازگشت زلزله
در فاصله اي بسيار كمي از  اين گسل. است ٦/٦اي با بزگاي  در روش تعييني قطعه گسل بانكول با توان توليد زمين لرزه
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 gشتاب قائم برابر با  و بيشينه ٦٢/٠ gافقي برابر با   بر اين اساس اين چشمه قادر است تا بيشينه شتاب. قرار دارد اختگاهس
همچنين شتاب افقي گستره مورد بررسي به روش احتماالتي . ايجاد نمايند ساختگاهها در محل  را نسبت به ساير چشمه ٤٨/٠

به  )٧الي  ٥(، و حداكثر شتاب قائم گستره مورد بررسي نيز )٤الي  ١(در سطح اطمينان ميانه و به كمك روابط كاهندگي 
 .دست آمده است
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