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 چکیده 

ای و تهیه طیف خطر يکسان برای مناطق مختلف زاگرس میانی انجام  حاضر تحت عنوان تحلیل خطر لرزهی مطالعه
دی تا به امروز بکار  زمانی از قرن هشتم میل خیزی تاريخی و دستگاهی با پوشش  های لرزهای از دادهمجموعه   گرفته است.
های فعال در گستره زاگرس میانی  با  ای چشمهبررسی، برآورد خطر لرزه ندر اياند.  و منابع لرزه زا مدل شده  گرفته شده

های های تعینی و احتماالتی صورت گرفته است. بدين منظور نقشه تکتونیکی منطقه با استفاده از نقشهاستفاده از روش
با    که گسل سلطان ابراهیمنتیجه روش قطعی نشان دهنده آن است ترسیم شده است.   1:250000شناسی با ابعاد زمین

طیف طرح يکنواخت با در نظر گرفتن    باشد. بزرگترين خطر برای سايت مورد نظر می  g76/0زمین  مقدار بیشینه شتاب
لرزه تعیین شده است. نتايج حاصل از  سطحی در گستره طرح و با استفاده از تحلیل احتماالتی زمین  زایهای لرزهچشمه

 ناوب مختلف ارائه شده است.های تاين روش در قالب شتاب طیفی در زمان
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Abstract 

This paper was present a seismic hazard analysis and uniform hazard spectra for different 
regions of main Zagros. A collected catalogue containing both historical and instrumental events 
and covering the period from 8th century AD until now were used and Seismic sources are 
modeled. In this study, two seismic hazard assessment methods, deterministic and probabilistic, 
are used to determine the most prone fault and the occurrence of most major earthquakes in the 
main Zagros. The result extracted using the deterministic method show that SoltanEbrahim most 
prone fault which could produce 0.76g as peak ground acceleration in our site. Uniform hazard 
spectrum is determined considering the area seismic sources in the design area using the 
probabilistic analysis for seismic hazard. The result gained by this method is presented in the form 
of spectrul acceleration maps in defferents period.                                                                                                
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   مقدمه  (1
زمین است که اثرات زيانبار و ويرانگری بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و    های طبیعی کره لرزه يکی از پديدهزمین

هیمالیا، که از جنوب اروپا تا شرق و جنوب    – خیز آلپ  گذارد. کشور ايران در نوار لرزهحتی سیاسی جامعه انسانی می
لرزه کشورهای  رديف  در  و  گرديده  واقع  دارد،  ادامه  آسیا  دارد.شرق  قرار  جهان  زمینتحلیل    خیز  ه رزلخطر 

(MacroSeimicHazard)   مربوط زلزله در يك منطقه  توسط  ايجاد شده  اثر شتاب  در  زمین  به تخمین کمّی خطرات 
باشد. تحلیل خطر به روش تعیّنی بیشتر بر اساس کارها و تحقیقات شود و شامل دو روش عمده تعیّنی و احتماالتی میمی

ترين زلزله شود. بزرگهای مجزا استفاده میلرزه از رخدادها و چشمهزمین زمینتجربی استوار بوده و برای توصیف خطر  
گیری از يك يا چند رابطه کاهندگی  رخ داده بر اساس گسل میبب و فاصله از ساختگاه با اهمیت باال انتخاب شده و با بهره 

های احتمالی  در روش احتماالتی مدل  (.2003نیا،  د )کمپبل و بزرگشوانتخابی مقدار پارامترهای جنبش زمین برآورد می
ها را در يك واقعه ناخواسته )معموالً يك جنبش شديد زمین( در يك محل ها و اثرات زلزلهها، زمانها، اندازهاز مکان

ای از تمام های روش احتماالتی، اين است که مجموعهکند. يکی از مزيّتخاص و در يك دوره زمانی خاص را محاسبه می
لرزهروي پارامترهای  قطعیت  عدم  گرفتن  نظر  در  با  يك سطح خاص  برای  فزونی  احتمال  برای  محتمل  خیزی  دادهای 

ی اصلی برای تحلیل خطر انگیزه  1933تر است. اولین بار در سال  شود و نتايج اين روش به واقعیت نزديكمحاسبه می
بیچ در کالیفرنیا با خرابی  ی النگلرزهآمد که زمین  ای توسط مهندسین آمريکايی برای کدهای ساختمانی به وجودلرزه

مهندسین زلزله مقررات    1950و    1940های مهم علت اين انگیزه بود. در سال  خصوص مدارس و مکانبسیار زياد و به
احتماالتی  ای بر اساس تحلیل  های خطر لرزه. سپس نقشه(1384)زارع،   ای در کدهای ساختمانی را قرار دادندطراحی لرزه

  ( 1995)  های ملی ريسك احتماالتی طراحی شدند. فرانکلبرای اولین بار نقشه  1970معرفی شدند که در کانادا در سال 
صورت هموار شده  صورت متفاوت نسبت به روش مرسوم و بهها را بهخیزی چشمهراهکارهايی را ارائه داد که در آن، لرزه

زمین، به کار گرفته شد. در    در مناطق مختلف کره   PGAهای  برای تهیه نقشه  پس از آن اين روش  مکانی معرفی کرد.
های فعال،  شناسی و اطلعات مربوط به گسلشناسی، ديرينهساختی، زمینزمیناين روش امکان استفاده از اطلعات لرزه

روش احتماالتی اصلح شده را برای برآورد خطر   (1992)  لرزه وجود نداشت. شی و همکاراندر محاسبات خطر زمین
پذير بود. از آنجايی که برآورد خطر در يك منطقه  لرزه پیشنهاد دادند، که در آن استفاده از اطلعات ذکر شده امکانزمین

پايه همین افزارهای جديد بر  بر پايه مدل تضعیف مورد استفاده و نحوه محاسبات رياضی آن استوار است امروزه غالب نرم
ها دخالت  لرزهتر به دلیل حجم باالی پردازش اثرات عمقی زمیناند. پیش تغییرات و اثرات حجمی چشمه استوار شده

های پردازشی اين مهم در  بعدی در برآورد خطر بسیار مشکل بود. ولی امروزه به لطف توسعه روشهای سهدادن تحلیل
زمین خطر  میبرآورد  گرفته  کار  به  بهشلرزه  میود.  نمونه  نرمعنوان  به  OpenQuakeافزار  توان  از  يکی  و  را  روزترين 

استفاده قرار گرفته است.افزارهای تحلیل خطر بهجديدترين نرم اين مطالعه مورد  آورد که در  رابطه   حساب  در مورد 
اراتضعیف جنبش زمین در سال رابطه تضعیف  نیز چندين  اخیر  نورزاد و همکاران 2005نوروزی،  ئه شده است)های  ؛ 

(. در اين روابط اثر گسلش در نظر گرفته نشده است. از آنجايی که در اين مطالعه لحاظ 2009قاسمی و همکاران،    ؛2008
سب  های تضعیف ارائه شده برای ايران مناکردن اثر سازوکار گسلش در رابطه تضعیف مورد نظر بوده، استفاده از رابطه

های تضعیف بور و  های تضعیف نسل جديد )از جمله مدل( میزان کارايی مدل2010اهری و همکاران )نبود. شجاع ط
نگاری ايران به کار بردند و در  های شتاب( را برای داده2008؛ چیو و يانگ، 2008نیا، ؛ کمپبل و بزرگ2008اتکینسون، 

رابطه رويدادهايی که سازوکار گسلش و سطح گسیارزيابی  برای  فاصله  ها،  و  نوع گسلش  بود،  تعیین شده  آنها  ختگی 
 . تواند در ايران به کار رودساختگاه از سطح گسیختگی را نیز در نظر گرفتند و نشان دادند که هر سه مدل بدون شك می

 

   روش تحقیق  (2
 گستره مطالعاتی:   ساختیو زمین  موقعیت جغرافیايی  (  1  -  2

 (: 1ساختی تقسیم شده است )شکل زمین( ايران به پنج ايالت لرزه1998همکاران )بندی میرزايی و  با توجه به تقسیم
 (. 1383(مکران )میرزايی، 5مرکزی و شرقِ ايران، (ايران4(زاگرس، 3داغ، (کپه2آذربايجان،  –(البرز 1
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 ( 1998ايران )میرزايی و همکاران،  ساختیزمینه های لرزايالت. 1شکل 

 
ايران بین مدارهای    خورده در جنوب غربشناسی در کمربند زاگرس چینموقعیت گستره مورد مطالعه ار ديدگاه زمین

خیزترين نواحی واقع شده است که يکی ار لرزهدرجه طول شرقی    51درجه تا    48درجه عرض شمالی و    34درجه تا    31
 رود. شمار میبه

 
 :   هالرزه نامه زمین تهیه فهرست (  2- 2

را آماده و از کامل بودن   wMدر مقیاس  5/2ها با بزرگای بیشتر از مقیاس لرزهنامه زمیندر اين مطالعه ابتدا فهرست
از سال  )های تاريخی  لرزهآن اطمینان حاصل شده است. برای اين منظور، اطلعات زمین اين اطلعات مربوط به قبل 

از کتاب   (است  1963تا    1900های  سالاين اطلعات مربوط به  )  منطقه مورد مطالعه( و دوره اول دستگاهی  است  1900
( استخراج  2014نامه موسوی و همکاران )های فهرستهای ايران نوشته آمبرسیز و ملويل و همچنین دادهلرزهتاريخ زمین
مورد ثبت شده    614ت که برای منطقه مورد مطالعه  اس  2013تا    1900اين اطلعات مربوط به قبل از سال    شده است. 

از    (است  2020تا ماه می    1963اين اطلعات مربوط به سال  دوم دستگاهی )های دستگاهی دوره  است. سپس داده
تعداد  نامه اضافه شده است.  تهیه و در فهرست  IRSCو    ISC( و مراکز  2014نامه موسوی و همکاران )های فهرستداده

ها، با  نامه اضافه شده است. سپس با توجه به متفاوت بودن و تنوع واحد بزرگیرخداد نیز گردآوری و به فهرست  3204
م روابط  از  بزبهره گیری  تبديل  به  رگا  ناسب  پارامترها  تمامی  و  است  برای حذف    . اندتبديل شده    WMاستفاده شده 

( و 1980بروک و همکاران )  –(، کیلیس  1974های مختلفی از جمله گاردنر و نوپوف )ها، مدللرزهها و پیشلرزهپس
استفاده    (2001)ويمر،    Zmap( با استفاده از پکیج  1985( وجود دارد. در اين پژوهش از مدل ريزنبرگ )1985ريزنبرگ )
 شده است. 

 
 لرزه های بالقوه زمین  تعیین چشمه   ( 3- 2

عنوان راهنما مورد استفاده قرار ها بهلرزههای تکتونیکی و نقشه رومرکز زمینها، نقشهدر عمل جهت تعیین چشمه
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ها و تجربیات  لرزه بر اساس مدارک علمی موجود و بر پايه ديدگاههای زمینگرفته و تصمیم نهايی در مورد هندسه چشمه
های ترين شیوه تعیین چشمههای موجود مناسبوجه به کمیت و کیفیت دادهگیرد. در ايران، با تپژوهشگران صورت می

نامه يکنواخت ، استفاده از فهرست1:250000شناسی  ای است. با استفاده از نقشه زمینصورت پهنهلرزه بهبالقوه زمین
   گرفته شده Global CMTدعتبر ماننهای مها، در نظر گرفتن سازوکار کانونی آنها که از سايتلرزهزمین

،  (5و    4)شکل    انجام گرفت  ZMAPخیزی منطقه مورد مطالعه که با استفاده از برنامه  و تعیین وضعیت لرزه    (2)شکل  

( با 3)شکل  ایصورت پهنهچشمه به  2زا تعريف شدند و برای گستره مورد مطالعه  های لرزههای الزم برای چشمهمدل

 ها در نظر گرفته شد. توجه به روند و سازوکار گسل

 CMPزاگرس میانی برگرفته از سايت    از  5/4با بزرگی بزرگتر   هایلرزهسازوکار کانونی زمین. 2شکل 
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 ZMAP   خیزی استفاده ازپارامترهای چشمه معکوس با لرزه. 4شکل      

 
 های محدوده با توجه به روند و سازوکار گسل ها چشمه. 3شکل 

    

                                                                                                          

              ZMAPخیزی چشمه نرمال با استفاده از پارامترهای لرزه. 5شکل 

 جنبش نیرومند زمین : رابطه تضغیف  (  4- 2
مثال عنوانضعیف است که تغییرات حداکثر جنبش نیرومند زمین )بهيکی از عناصر مهم در ارزيابی خطر لرزه، روابط ت

باشند که فرم تابع با توجه کند. اين روابط به صورت تابعی با ضرايب مجهول میشتاب( را با تغییر فاصله و بزرگا بیان می 
شود که ضرايب از اطلعات  های فیزيکی کاهیدگی امواج زلزله در پوسته زمین مشخص میبه مطالعات پیشین و يا مدل

آيد. برای تحلیل خطر منطقه بايد بتوانیم پارامترهای حرکت زمین را دست میهای زلزله پیشین بهای منطقه و دادهلرزه
گیرد. اين روابط عموماً توسط ها توسط يك سری روابط مرسوم به رابطه تضعیف صورت میتخمین بزنیم که اين تخمین

( و در  2008نیا )بزرگ  –رابطه تضعیف کمپبل    اين مطالعه ازتحلیل خطر احتماالتی  شوند در  روش تجربی محاسبه می
که از روابط    ( 1981جوينر و بور )( و  1991آمبراسیز و بومر )  ، (1992آمبراسیز و همکاران )تحلیل خطر قطعی از روابط  

 ، استفاده شده است. جهانی هست
 
 

 روش قطعی: لرزه به  برآورد خطر زمین ( 2-6
تحلیل خطر زمین به چشمهدر  به روش قطعی  لرزهلرزه  توان های  يعنی  با هر چشمه  مرتبط  پارامتر مهم  و دو  زا 

از گستره مطالعاتی توجه میلرزه گردد. به طور کلی در روش قطعی چهار مرحله  زايی و نزديکترين فاصله آن چشمه 
 ( که عبارتند از:1376رفته شود )پور کرمانی و آرين،اساسی جهت تحلیل خطر زمین لرزه بايستی در نظر گ

 زا در گستره طرح. های لرزه زايی چشمه شناسايی و تعیین توان لرزه  (1

 لرزه حاصل از چشمه با استفاده از روابط مناسب. تخمین بزرگترين زمین  (2

 انتخاب رابطه جنبشی زمین.  (3

)بیشینه سرعت، سرعت، تغییر مکان( در رابطه با هر يك از  محاسبه بیشینه مقادير پارامترهای جنبش نیرومند زمین   (4

 ها. چشمه 
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در تحلیل خطر به روش قطعی ابتدا طول گسل و فاصله تا ساختگاه مورد نظر محاسبه شد و بر اساس روابط آمبراسیز و  

احتمالی به دست  ، بزرگی بیشینه 3( رابطه 1994و ولزو کوپراسمیت )  2( رابطه 1985، نوروزی ) 1( رابطه 1982ملويل ) 

 ها برای ادامه مورد استفاده قرار گرفت. آمد و میانگین آن 
(1)                                                                                                                                   = 5.4 + Log(Length(km))s M 

(2)                                                                                                                     = 1.259 + 1.244 * Log(Length(m)s M 

 Log(Length(km)) sM * 1.12 + 5.16 =                                                                                                                             راستالغز              (3)

  M = 5 + 1.22* Log (Length(km))                                                                                 معکوس         

، آمبراسیز و بومر 4رابطه  (  1992در نهايت با استفاده از روابط تضعیف شتاب جنبش زمین، آمبراسیز و همکاران )
، پارامترهای بیشینه شتاب برای ساختگاه مورد مطالعه مطابق با روابط  6( رابطه  1981، جوينر و بور )5( رابطه  1991)

 آورده شده است.  2چشمه در منطقه مورد نظر در جدول  3شود. نتايج برای هر زير محاسبه می
(4)                                                              Log (PGA) = -1.038 + (0.22) M – (0.00149) r – (0.895) 

Log(r)  

(5)                                                                                              Log (PGA) = -1.34 + 0.23 (M) – Log(r)                

(6)                                                                           Log (PGA) = -1.02 + 0.249 (M) – Log(r) – 0.00255     

 بیشینه بزرگی و شتاب حاصل از هر گسل در ساختگاه . 1جدول                                                      
Fault Name D(km) Mechanism Magnitude PGA Fault Name D(km) Mechanism Magnitude PGA 

SoltanEbrahim 2.1 Strike - Slip 7.0 0.76 Khersanak 57 Strike - Slip 7.1 0.13 

Lalar 13.8 Strike - Slip 7.2 0.38 Sefiddasht 58 Strike - Slip 7.5 0.16 

KuheSalen 15 Thrust 7.1 0.34 Asmari 60 Thrust 7.5 0.14 

KoohShengi 17.5 Strike - Slip 7.3 0.33 Ahmadabad 61 Thrust 6.8 0.10 

Kuhshengi 17.5 Strike - Slip 7.3 0.33 Gotvand 61 Thrust 6.9 0.10 

Chid 20 Strike - Slip 6.3 0.18 KoohSefid 65 Strike - Slip 7.1 0.11 

Karoon 29.3 Strike - Slip 6.5 0.15 Lahbari 67 Thrust 6.3 0.07 

Alum 31 Thrust 6.7 0.16 M.I.S 68 Thrust 7.3 0.11 

Ravisgoon 32.8 Strike - Slip 7.0 0.17 Sakhoon 84 Thrust 7.4 0.11 

Koohrang 33 Thrust 7.6 0.24 NaftSefid 94 Thrust 6.4 0.07 

Koohvang 36 Strike - Slip 6.7 0.14 Abdolabbas1 94 Thrust 7.2 0.08 

Chaleshe 40 Strike - Slip 6.8 0.13 KoohBidi 95 Strike - Slip 7.2 0.07 

KoohVenizan 41 Thrust 7.5 0.19 Paribikas 98 Thrust 6.7 0.05 

Esfandiari 42 Thrust 6.8 0.12 Zayanderood 105 Strike - Slip 6.0 0.04 

Dorak 44 Strike - Slip 7.0 0.14 Dehdez 110 Strike - Slip 6.6 0.05 

Gandab 45 Strike - Slip 6.7 0.11 KoohSefid 110 Thrust 7.0 0.06 

Andakan 45 Thrust 7.2 0.15 Doroud 116 Strike - Slip 6.5 0.04 

 

 روش احتمالی : (  7- 2
های پرکاربرد در اين زمینه، روش دارد که يکی از روشلرزه وجود  های زيادی برای انجام تحلیل احتمالی خطر زمینروش

لرزه به روش احتماالتی، تحلیل بر پايه تمامی حاالت ممکن از در برآورد خطر زمین باشد.( می1944ريشتر ) –گتنبرگ 
ه مورد های ممکن از ساختگاستره مورد نظر و در تمامی فاصلهزا در گهای لرزهلرزه چشمهمقادير ممکن بزرگای زمین

به اين ترتین شتاب    استفاده شده است.  Open Quakeافزار  گیرد. در اين تحقیق از آخرين نسخه نرممطالعه انجام می 
درصد    63سال )  50( و  دوره بازگشت  2008نیا )بزرگ  –ی کمپبل  طیفی بر روی ساختگاه سنگی و با استفاده از رابطه

سال عمر مفید    50درصد احتمال فزونی در    10)معادل    475سازه( و دوره بازگشت  سال عمر مفید    50احتمال فزونی در  
سال عمر مفید سازه(، محاسبه شد و بر اساس نتايج،    50درصد احتمال فزونی در  2سال ) 2475سازه( و دوره بازگشت 

 (. 6و   5ديد )شکل رسم گر در دو پريود مختلف بعنوان نمونه %64برای احتمال  لرزهبندی خطر زمیننقشه پهنه
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سال عمر مفید    50درصد در طول  64و احتمال وقوع  0/ 4و  بیشینه شتاب زمین برای سازه هايی با پريود طبیعی صفر  های نقشه. 6شکل 

 سنگ بستر  سازه، شرايط ساختگاهی

 
  سال 50و    سال475، سال2475های  عبارتی دوره بازگشتيا به  %64و  %10،  %2های  ما در اين پژوهش برای احتمال وقوع

يا شرايط ساختگاهی سنگ بستر محاسبه کرديم. برای بدست آوردن طیف شتاب، مقدار   1شتاب طیفی را برای خاک نوع  
 . (7)شکل  ثانیه بدست آورديم  2ب را در پريودهای زمانی صفر تا بیشینه شتا

 

 

                                    

 مختلف های طیف شتاب بدست آمده برای احتمال وقوع. 7شکل 

 

  Acceleration (g) 

Period(s) 2% 10% 64% 

0 0.71 0.5 0.24 

0.1 1.4 1.02 0.58 

0.2 1.53 1.17 0.53 

0.4 1.09 0.83 0.31 

0.8 0.64 0.44 0.13 

1 0.5 0.34 0.1 

1.2 0.39 0.29 0.07 

1.5 0.28 0.21 0.05 

2 0.2 0.13 0.03 

PGA = 0.71

Sa(0.2) = 1.53

PGA = 0.5

Sa(0.2) = 1.17

PGA = 0.24

Sa(0.1) = 0.58
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 گیری نتیجه 3
1 )PGA  سال از  50در  %2با احتمال رويدادg2/0  تاg71/0 باشد. متغیر می 
2 )PGA  سال از  50در   %10با احتمال رويدادg19/0  تاg5/0 باشد. متغیر می 
3 )PGA   سال از  50در   %64با احتمال رويدادg006/0 تاg 24/0  باشد. متغیر می 
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