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 چكیده 

باشد. در اين راستا پس از ای در منطقه کرمانشاه به روش احتماالتی میهدف از اين مطالعه پهنه بندی خطر لرزه

و  شناسايی گسل منطقه  در  موجود  لرزهنقشه  تهیههای  لرزههای  و    سه چشمه تعداد    ،مربوطهساخت  زمینخیزی 

های لرزه خیزی هر پارامترسپس  است.    تشخیص داده شده   برای گستره مورد مطالعه  لرزه زابالقوه زمین  ایناحیه

های  زا و يا پارامترعمق زون لرزه  از جمله  به همراه ساير اطالعات موجود در هر سه ناحیه  در نهايتچشمه محاسبه و  

ای صورت داده شده تا برآورد خطر لرزه  Openquakeافزار  های ورودی نرمپارامتر  تريناصلی  به عنوان  ، هندسه گسل

هايی  برای سازه  سال   2475و    475  ،50های  دوره بازگشت  و محاسبات مربوط به  های تحلیل خطرسرانجام نقشه  گیرد.

ترين شتاب متحمل بر اين  بیش  دهدانجام شده که نتايج حاصله نشان میثانیه  2  و  1 ،8/0 ، 2/0های با دوره تناوب

 باشد. سال می  2475و دوره بازگشت  2/0 برای دوره تناوب g 53/1منطقه برابر با

 

، خیزیهای لرزهپارامتر، ایچشمه ناحیه، ساختزمینلرزه، روش احتماالتی، ایپهنه بندی خطر لرزه :های کلیدی واژه 
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Abstract 

The purpose of this study is probabilistic seismic hazard zoning in Kermanshah region. To do 

this, after identifying the faults in the area and preparing seismicity and seismotectonic maps, 

three potential seismic regional sources have been recognized for the study area. Then, the seismic 

parameters of each source are calculated and along with other information available in all three 

areas, including the depth of the seismic zone and the parameters of the fault geometry, are given 

as the main input parameters of Openquake software to assess the seismic risk. Eventually, hazard 

maps and calculations related to the return periods of 50, 475 and 2475 years for structures with 

periods of 0.2, 0.8, 1 and 2 seconds have been performed. The results show the maximum 

acceleration in this area is equal to 1.53 g for the periodicity of 0.2 with the return period of 2475 

years. 
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 مقدمه  1
بويژه اين مسئله در کشورهای هاست.  لرزه وقوع زمین  احتمال خطراندازه گیری  شناسی  ترين اهداف زلزله يكی از اصلی

 ی اقابل مالحظه  یو جان   یمال   یهاسارتها خلرزهزمین  زيرا  ای برخوردار است، از اهمیت ويژهخیز جهان از جمله ايرانلرزه
  یهاسازه  یکه دارا  ی مناطقدر    خصوصه  ب  ایارزيابی خطر لرزهلزوم  از اين رو  ،  گذارند بر جای میمناطق مختلف کشور    در

دو روش مختلف برای تحلیل   یبه طور کل  .ضروری است  شیاز پ   ش ی، بهستند  رهیو غ   ها، پلهامانند سد  یمهندس  مهم
در چشمه و    لرزهزمینها از جمله بزرگای  تمام پارامتر  ،در اين روش  باشد کهخطر وجود دارد. روش اول روش تعینی می

در عوامل فوق  را  ها  عدم قطعیت  کهشوند. روش دوم، روش احتماالتی است  میفاصله از سايت به طور قطعی انتخاب  
رود روش احتماالتی  باشند انتظار میهايی غیر قطعی می های مرتبط با آن فرايند. از آنجايی که زلزله و پديده کندمیدخیل  

های موجود در احتماالتی برای چشمهبه روش تحلیل خطر  صرفا  پژوهش اين  تهیه درذا  تری را ارائه دهد ل نتايج منطقی
درصد    63سال )  50های  محاسبات مربوط به دوره بازگشت  عالوه بر  دارد العه قصد  ط. اين م استفاده شده است  منطقه

درصد احتمال وقوع در    2)سال    2475و    سال(  50درصد احتمال وقوع در    10)سال    475،  سال(  50احتمال وقوع در  
  عمر مفید   های طیف طرح را در شرايطی کهمنحنی  ،ثانیه  2و  1،  8/0،  2/0های  هايی با دوره تناوبسال( برای سازه  50

 بررسی کند. های مختلفبر حسب دوره بازگشت شود رادر نظر گرفته میسال  50 سازه
 

 روش تحقیق   2
و  درجه    5/49تا    45ای به طول جغرافیايی  ساختی محدودههای زمینويژگیشناسايی  پژوهش حاضر به  قدم اول  

ساختی مختلف زاگرس و  زمینلرزهمتشكل از دو ايالت    پردازد کهمیدرجه به مرکزيت شهر کرمانشاه    36تا    34عرض  
با استفاده    ،زالرزههای بالقوه زمینچشمهشناسايی    برای  منظور  . بدينباشدمی  (1998  ، میرزايی و همكاران)  ايران مرکزی

)وبسايت سازمان زمین شناسی و   شناسیزمینهای  نقشه( و  2003  ،های فعال ايران )حسامی و همكاراناز نقشه گسل
در  های رخ داده  زمین لرزه  کاتالوگ  از آن. پس  اندهای منطقه شناسايی و رسم شدهگسلتمام    اکتشافات معدنی کشور(

  2012تا سال  و دوم  دستگاهی دوره اول    ، های تاريخیلرزهشامل زمین  ،5/2از    های بیش گیربا بز  يیهازلزلهبرای    منطقه
  لرزه جوی زمینهای مرتبط به جستواز سايت  2020سال  تا  ی آن( و ادامه2015  ،)موسوی و همكاران  از کاتالوگ موسوی

از میان    ، ين قسمت اين بخش. در آخرشده است  جمع آوری  ، (ISC  دانشگاه تهران و موسسه ژئوفیزيك  های  )وبسايت
های مربوط به جستوجوی سازوکار ها سازوکار کانونی حل شده است از سايتهايی که برای آنلرزهزمین  ،کاتالوگ موجود

در    زمین ساخت تهیه شده است.نقشه لرزه  سرانجام  مشخص و  ،( Global CMT Catalog Searchوبسايت)  کانونی 
زا برای اين مطالعه  لرزهبالقوه زمین  ایچشمه ناحیهسه    ساختزمینخیزی و لرزهلرزه  ، هاهای گسلنهايت به کمك نقشه

 . (1)شكلتشخیص داده شده است
 

 

 و چشمه بندی منطقه  ساختزمینلرزه ،خیزیلرزه   ،هانقشه گسل. 1شكل  

خیزی و همچنین توزيع لرزه ، هاکنید سعی بر آن بوده تا در هر چشمه روند گسلهمانطور که در شكل فوق مشاهده می 

های چشمه شماره يك )چشمه سمت چپ( دارای  لرزهاکثر زمین  ،به عنوان مثال  د.نتقريبا مشابه باش  ،سازوکار کانونی 

و   ،تر در نیمه جنوبیخیزی در اين چشمه بیشاز طرفی توزيع لرزه  باشندتدادلغز میسازوکار معكوس با کمی مولفه ام

شود که تمامی موارد ذکر شده دلیلی است تا انتخاب اين جنوب شرقی مشاهده می-ها به صورت شمال غربیروند گسل
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 چشمه معقول بنظر آيد. 

خیزی مرتبط با های لرزهنوبت به محاسبه پارامتر  ،هاپس از شناسايی چشمهدر دومین مرحله از تهیه اين مقاله  

صورت گیرد.  حذف خوشه بندیکاتالوگ مرتبط با هر چشمه جدا و سپس برای اين کار بايد در ابتدا . رسدهرچشمه می

لرزه و شیوابسته )پ  ی( از زلزله های)زلزله اصل  مستقل  یهاهمجزا کردن زلزل   نديکاتالوگ، فرا  كي  یاز خوشه بندمنظور  

های  پارامتردر نهايت  است.    استفاده شده  از روش رزنبرگ  ،های وابستهکه در اين پژوهش برای حذف فرآيند  لرزه( استپس

محاسبه شده که نتايج    ( برای هرچشمهMagnitude of Completeness)  Mcهمچنین  و    (a, b valueلرزه خیزی )

 . ی شماره يك ارائه خواهد شدن مطابق جدول زير و يك شكل نمونه از چشمه آ

 خیزی و بزرگای حداقل و حداکثر مربوط به هرچشمه های لرزهپارامتر. 1جدول 

 

 
 های اصلی چشمه شماره يك لرزهخیزی سه بعدی زمینريشتر و لرزه-نمودار گوتنبرگ.2شكل  

  Openquake افزارهای رخ داده در منطقه توسط نرملرزهبه تحلیل خطر زمینمربوط    ،پژوهش حاضرسومین بخش از  

هر  ط با  بزای مرتشیب و زاويه ريك( و همچنین عمق زون لرزه  ،های هندسه گسل )امتدادباشد. در اين راستا پارامترمی

افزار مذکور  های ورودی به نرمبه عنوان اصلی ترين پارامتر  ، چشمه محاسبه و به همراه مقادير بدست آمده از قسمت قبل

  ، 8/0،  2/0هايی با دوره تناوب  سال برای سازه   2475و  475  ، 50های  شوند تا محاسبات مربوط به دوره بازگشتداده می

  ، های دو اختمانباشند )سها میهای ساخته شده در منطقه مورد بررسی دارای اين دوره تناوبثانیه که غالب سازه  2و 1

سال قرار   475های زير برای دوره بازگشت  انجام گیرد. در نهايت نتايج حاصله در قالب شكل  ،ده و بیست طبقه(  ،هشت

 داده شده است.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال  475ثانیه در دوره بازگشت  2/0و  8/0 ،1 ،2های ای برای دوره تناوببندی خطر لرزهپهنه. 3شكل  

Source number one Source number two Source number three

a-value 5.87 4.2 4.1

b-value 0.85 0.61 0.62

Mc 3.1 3.1 3.3

Mmax 7.4 6.5 6.3
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مرکز  تقريبا در برای يك سايت فرضی که در اينجا   ، پس از اتمام مراحل قسمت قبل  ،در آخرين بخش از اين مطالعه

های مختلف محاسبه و برای هر دوره بازگشت منحنی شتاب طیفی بر حسب دوره تناوب ،باشد گستره مورد مطالعه می 

 . اندو رسم شده

 
 های مختلف نمودار شتاب طیفی بر حسب دوره تناوب.4شكل  

 گیری نتیجه  3

ارائه شد( و مقايسه    3)مانند آنچه در شكل    های تحلیل خطرمحاسبه و رسم نقشهپس از    ،انجام شده   به مطالعهبا توجه  

متحمل باشد می  ,HZF  MFF, MZRF  اصلی   هایشامل گسل  ره يك کهای شماتوان دريافت که چشمه ناحیهها می آن

با  برابر    ترين شتاببیش  ها های مختلف است و در میان تمامی اين دوره بازگشتترين سطح شتاب در دوره بازگشتبیش

g 53/1    شتاب   همچنین از نمودار .شودثانیه مشاهده می  2/0ای با دوره تناوب برای سازه  و  سال  2475دوره بازگشت  در

های يك طبقه تا سه طبقه شتاب توان دريافت که در محل سايت مورد نظر به ساختمان( می4طیفی مطرح شده )شكل  

شود. بنابراين خسارت به ساختمان های کم ارتفاع  میطبقه وارد    بیستهای چهار طبقه تا  تری نسبت به سازهبسیار بیش
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