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 چكیده  

فارس و بوشهر  استان در احتماالتی روش به زمین شتاب بیشینه و تعیین لرزهزمین خطر بندیپهنه پژوهش، هدف از اين

 با دستگاهی و تاريخی هایلرزهزمین شامل 2020 سال تا يكنواختی نامه  تفهرس  گرديد.  انجام به مرکزيت شهر شیراز

 به لرزهزمین بالقوه چشمه 3 شناسی،زمین و ها گسل روند به توجه با شد. تهیه𝑴𝒘 مقیاس   در  7  –   1/3بزرگای بین  

 استفاده با احتماالتی روش در گرديد. محاسبه خیزیلرزه پارامترهای و گرفته شد نظر در منطقه اين در ایپهنه صورت

 50 هایبازگشت دوره  برای  ، (PGA)زمین  شتاب جنبش بیشینه  QGISو   Open quakeنرم افزار  ،Zmap7افزونه    از

 2475سال و    475 سال، 50های  بازگشت برای دوره  ، ( (SAشتاب طیفیپاسخ   نمودار و سال  2475سال و    475 سال،

 در  ،(PGA)  سطح شتاب جنبش زمین ترينبیش که دهدمی نشان شد. نتايج رسمثانیه   4/0و    2/0سال در پريودهای  

ها در خیزترين چشمهباشد. لرزهمیثانیه  2/0در پريود 5/1(g) ، (SA)پاسخ شتاب منحنی/ . و حداکثر 8 (g)شهر شیراز

 دارا را دستگاهی و تاريخی بزرگ هایلرزهزمین سابقه برآورد شد که  مرتفع زاگرس و قیر کازرون، هاینزديكی گسل

 به بودن نزديك دلیل به  استان مهم شهرهای و باال جمعیت تراکم با اين مناطق  که گفت  توانمی طورکلی به  .هستند

 دارند. قرار باال خطر با مناطق در منطقه هایگسل

، Zmap7 افزونه رهیافت احتماالتی،  شیراز،استان فارس، ، لرزه زمین خطر بندی، نقشه پهنهلرزهزمین های کلیدی:  واژه 

 . Open quake نرم افزار
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Abstract 
The purpose of this research is to zoning the seismic hazard and determine the maximum ground 
acceleration by the probabilistic method in Shiraz area.The list of Earthquakes until March 2020, 
including historical and instrumental earthquakes with a magnitude between Mw= 3.1 - 7 was 
prepared. According to the fault trends and geology, 3 potential seismic sources were considered 
(area source) and seismic parameters were calculated. In the probabilistic method by using Zmap7  
plugin, Open quake  and QGIS softwares, maximum ground motion acceleration (PGA) for 
probability of exceedance in 50-year, 475-year and 2475-year and hazard curve response (SA) 
diagrams for probability of exceedance in 50-year, 475-year and 2475-year in a period of 0.2 and 
0.4 seconds were calculated. The results show that the highest level of ground motion acceleration 
(PGA) in Shiraz is  0.8 (g) and the maximum response curve acceleration (SA) is 1.5 g in a period 
of 0.2 seconds. The most seismic areas near Kazerun, Qir and Zagros faults were estimated to 
have a history of major historical and instrumental earthquakes. In general, it can concluded that 
these areas with high population density and important cities of the province are in high seismic 
hazard areas due to their proximity to the regional faults. 

Keywords: Earthquake, Seismic hazard map, Seismic hazard analysis , Shiraz region, Zmap, 
Open quake software. 
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 مقدمه  .  1

 از يكی که است شده  واقع زاگرس ساختزمینلرزه ايالت در ايران مرکزی منطقه جنوب در فارس استان موقعیت

 گسل شامل آن اطراف نواحی و فارس استان .(1982)امبرسیز و ملويل،  رودشمار می به ايالت اين نواحی خیزترينلرزه

 شاهد نیز  را بزرگی هایلرزهزمین تاکنون و رادارند بزرگی هایهلرززمین تولید توان خود خودی به هرکدام است که هايی

 گسل  ،حاضر عهد اصلی گسل،  مرتفع زاگرس  گسل،  زاگرس اصلی گسلاز:    عبارتند منطقه مهم هایگسل .اندبوده

شده   ی پژوهش سع نيدر ا.  گسل الر و  گسل بريز ،گسل قیر،  کره بس  گسل ،گسل سبز پوشان ،کازرون گسل ،سروستان

ی نوين با در نظر گرفتن  به روش  2020تا    1900های  سال  یدر ط  منطقه شیرازدر    های ثبت شد های لرزهاست که داده

 ای مشخص گردد.های خطر لرزهها پهنهآماری شود، تا بر اساس آن لیتحل و هيتجزدرخت منطقی 

 روش تحقیق .   2
پژوهش   اين  نقشهدر  تهیه  و  تحلیل خطر  پهنهبرای  کاتالوگ  ، بندیهای  تهیه  به  نیاز  از  نخست  کامل  های  زلزلهی 

های های آن از نقشهدادهکه    ،به بعد(  1900ازسال  )  5/55تا    50و طول جغرافیايی  30تا    28با عرض جغرافیايی  دستگاهی  
موسوی  ، کاتالوگ1:250000  شیراز، کازرون، نیريز، داراب، جهرم، خورموج و بوشهر به مقیاسشناسی شهرهای  زمین

مورد گزارش   5700حدود    به دست آمده های  با توجه به داده  گرفته شده است. ISC و  USGS ،  IRSCهای  وبسايت

𝑀𝑤 =  7 ات  𝑀𝑊  =  1/3  با بزرگای  2020تا ماه مارس1900لرزه از سال  زمین  ، تحقیق اين انجام برای  ثبت گرديد.  
 سپس شدند تحلیل و ارزيابی منطقه  داده رخ هایلرزهزمین زمانی پراکندگی و فراوانی و تعداد  Excelافزار   نرم  در ابتدا

ايجاد  QGISدر محیط   افزار    . شد اقدام داده پايگاه  به  نرم  از  استفاده  با  مربوطه  کاتالوگ  تهیه  از    نقشه    QGISبعد 
 . (1)شكل  مورد نظر تهیه شد ساختزمینلرزه

 
 . مورد مطالعهمنطقه  ساختزمینلرزه خیزی ولرزه نقشه . 1  شكل                     

 
                    

 به روش آماری   لرزه زمین   برآورد خطر 

زلزله کاربرد روشدر  آماری  برشناسی  آماری  زلزله  های  مسائل  تعريف میروی  زلزله  گردد. شناسی  تجربی  از توزيع  ها 

انرژیديدگاه مكان زلزله، زم در حقیقت هدف تعیین بزرگای    .شودبررسی می  شناسی آماریزلزله در زلزله  ان زلزله و 

 ای با درصد خطر مشخص، با توجه به اهمیت و زلزله ای با دوره بازگشت مشخص، با توجه به طول عمر مفید سازه زلزله 

  لرزهمراحل تحلیل خطر احتمالی زمین  بزرگتر از آن درصد مشخص، بیشتر نباشد.  ایباشد تا احتمال وقوع زلزلهسازه می 

 دست اوردن بیشینه شتاب جنبش زمینه ب، (Mmax)روش: چشمه بندی منطقه، برآورد بیشینه بزرگای  چشمه   4به 

(PGA محاسبه احتمال وقوع زلزله با دوره بازگشت مشخص صورت می،)  گیرد(Tera, 1980).  در تحلیل خطر به روش
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بدين منظور .  شوندها مستقل از هم در نظر گرفته می. در مدل پواسونی دادهشودمیاستفاده  التی، از مدل پواسونی  احتما

از روش    Zmap7ها از افزونه لرزهزمینخوشه بندی  در اين پژوهش برای  کنیم.    (Dcluster)ها را خوشه بندی  بايد داده

(Resenberg)    30تا عمق بین    منطقههای  لرزهزمین  بیشتر(، پیداست  2که در )شكل  همان طور    .شده استاستفاده  

 باشند. ی میکیلومتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .منطقه مورد مطالعه نقشه سه بعدی خوشه بندی  .2شكل       

 

از چشمه توان هرکدام  اثر  احتماالتی  لرزهدر تحلیل خطر به روش  چشمه    3)برای منطقه شیراز    ای تعريف شدههای 

؛ به طوری که خروجی تحلیل خطر،  رديمای از نقاط بررسی کدر مجموعه در منطقه راای درنظر گرفته شده است(،  پهنه

های مربوط برای تهیه نقشه بیشینه شتاب جنبش لرزه ارائه خواهد شد. دادهبندی خطر زمینی پهنهبه صورت يك نقشه

سال با استفاده از از نرم    2475سال و    475منطقه مورد مطالعه در دوره بازگشت    ( (SAیو شتاب طیف  ( (PGAزمین

مفهموم استفاده از که به   سازی مونت کارلو  تهیه شده است. و همچنین از فرآيند شبیه  Open Quakeو    QGISافزار  

لرزه برای تحلیل خطر احتمالی زمین،  باشدیدر منطقه مورد نظر م  یبعد  یهاارائه رفتار زلزله  یگذشته برا  یهااز زلزله

 استفاده شده است. 

 
 سال   475 با دوره بازگشت 10با احتمال % منطقه مورد مطالعه (PGA) بندی بیشینه شتاب زمیننقشه پهنه. 3شكل       

 سال(.   50)عمر مفید سازه  
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 . )سال  50عمر مفید سازه (ثانیه 2/0و پريود   10احتمال %با  مورد مطالعهمنطقه  (SA) نقشه شتاب طیفی. 4شكل      

 

 

 . منطقه مورد مطالعه (SA) نمودار شتاب طیفی. 5شكل 

 
 

 2%سال و احتمال    475با دوره بازگشت    10%زمین با احتمال    جنبش  فرمايید بیشینه شتابهمان طور که مالحظه می

کازرون، جهرم، خورموج  ،که شهرهای شیراز  (،3)شكل  باشدمی  )g)8/0حدود    باشد،سال    50به شرطی که عمر مفید سازه  

  سد  ،ها های مهم مثل نیروگاه شود در اين مناطق ساختمانو بوشهر در معرض اين شتاب خواهند بود بنابراين توصیه می

خطر    g4/0  و نیريز با شتابی حدود  g6/0در اين محدوده شهرهای داراب با شتاب    نیزهای بزرگ ساخته نشود و  پل  و

  ، (g5/1رين شتاب وارده )تکه بیش  مشخص است  (،5همچنین در نمودار )شكل    کمتری نسبت به شهرهای ذکر شده دارند.

 شودتوصیه می  لذا  باشد می  بوشهرکازرون، جهرم، خورموج و  ،شهرهای شیراز  در محدوده   ثانیه  3/0تا    2/0  در دوره تناوب 

 .ساخت و ساز صورت نگیرد ،(ثانیه 3/0تا  2/0محدوده پريودی ) ايندر 

  
 گیری نتیجه .  3

 تيو به مرکز   30  -  28  يیایو عرض جغراف  55/ 5  -  50به طول    يیایلرزه در محدوده جغرافنی برآورد خطر زم  یبرا
  ی و دستگاه یخيتار یهااز زلزله ی کاتالوگ نیز تهیه و  یشناسنیزم ی هابا استفاده از نقشه ی احتماالت با روش رازیشهر ش

ورد آبر  یبرا  .ديگرد  هیو ته  اقدام  Zmap7, و افزونه     Qgis , Openquake  یمدرن با استفاده از نرم افزار ها  یو دستگاه 
  10%با احتمال    (PGA)چشمه  انتخاب شد.  با توجه به نقشه  3در منطقه مربوطه  ی لرزه به روش احتماالتنیخطر زم

 شتاب    نهیشیکازرون، جهرم، خورموج و بوشهر در معرض ب  ،رازیش  هایشهر  سال  2475  و  475  بازگشت  دوره  و  2%  و

(g)8/0  و نمودار    در نقشه.  د بودنخواه(SA)    ن يترشبی  که  شد  مشاهده   2% و  10%احتمال    یبرا  هیثان  2/0با دوره تناوب  
نزديكی  در  اين مناطق  .  باشدیخورموج و بوشهر م  ،جهرم  ،کازرونز،را یشداراب،  در محدوده شهر    1/1 -  5/1(g)  شتاب
 اند.  مرتفع واقع شده زاگرس و قیر کازرون،های سبزپوشان، کره بس،گسل
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