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 چكیده  

بندی انجام شد و پس از  ساخت، چشمهزمینو لرزه خیزی در اين مقاله پس از بررسی منطقه مورد نظر از لحاظ نرخ لرزه

ای بندی خطر لرزههای پهنهاحتماالتی و تهیه نقشه   خطر با روش  برای هر چشمه، تحلیل  خیزیهای لرزهتعیین پارامتر 

های دو طبقه( و احتمال وقوع ثانیه )سازه  0.2برای پريود    .شدسال منظور    2475و    475،  50های  برای دوره بازگشت

پس   .دست آمدهبه عنوان بیشترين شتاب از روش احتماالتی ب   1.1gسال شتابی برابر با    2475يعنی دوره بازگشت    %2

دست ه ب  ،خیزیپارامترهای لرزه Z-Map افزارنرمبندی، بوسیله  ها و انجام چشمهخیزی و گسللرزهاز جمع کردن اطاالعات  

 . ه استشدشتاب طیفی تهیه  هاینقشه QGISو  OpenQuake هایفزاراآمد و پس از آن با کمك نرم

 تحلیل خطر احتماالتی خیزی،پارامترهای لرزه  ،بندیر، ساوه، حداکثر شتاب، چشمه تحلیل خطهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

In this paper, following a study on the seismotectonic and seismic rate in the area of interest, we 

define source zone model and estimate seismicity parameters in each zone utilizing Z-map 

software. We estimate seismic hazard using probabilistic approach and generate seismic hazard 

maps for 50, 475 and 2475 years return period. Spectral acceleration maps were prepared with 

the help of OpenQuake and QGIS software.   

Our findings show that using the probabilistic method, for a period of 0.2 second 

(approximation for two-store structures) and 2% probability of exceeding in 50 years, meaning 

return period of 2475 years, the maximum estimated acceleration in this area is 1.1g. 
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 مقدمه      1

  یزیخترين مناطق لرزهشهر تهران(، در يكی از فعالکالن  ریمتعدد )نظ  تییگستره مورد مطالعه با دارا بودن مراکز جمع

واقع شده    ایاوراس -عربی  یاهصفحه نیواقع شده است. فالت ايران در محل برخورد ب نیيعنی فالت ايران زم  انه،یخاورم

 نيا  .شكل داده است  رییرا تغ  انوسیمربع از پوسته اق  لومتریک  ونیلیم  3به وسعت    یامنطقه   ایاوراس-یاست. برخورد عرب

 لیتشك  یايران مرکز  یهاامتداد دارد و در واقع بخش اعظم آن را رشته کوهتا شرق ايران    هیاز غرب ترک  ،برخورد  هیناح

موقعمی بنابراين  ب   تیدهد.  اوراس  نیايران  يعنی  قديمی  قاره  آفريقا  ایدو  و  به صورت   - در شمال  جنوب  در  عربستان 

  ت یباشد، از اهماز حرکت صفحه عربستان می  تحت تنش ناشی  ریسال اخ  ونیلیپالتفرمی ترد و شكننده که طی چند م

پهم  ی هاخطر و نقشه  لیتحل  گر يد  یسو  ازبرخوردار است.    ساختی نیاز نظر زم  یزياد خطرات   یریشگیشتاب جهت 

  .ردیگیها مورد استفاده قرار مسازه یسازو مقاوم لرزهنیزم

 روش تحقیق      2

  ی هاسال یبراIRSC و  ISCمعتبر ی هاتيدر منطقه مورد نظر، از سا  دادهيرو ی هالرزه نیزم ی هاپروژه ابتدا داده  نيدر ا

شد.    افتي( در2014)و همكاران  یاز کاتالوگ موسو  2012تا آخر سال    ی خيتار  یهالرزهنیزم  یو برا  2020تا    2013

که   يی هاداده نیب ی فرمول رابطه خط قينداشتند از طر یگشتاور یکه بزرگ  يیهاهداد  یپس از مرتب شدن کاتالوگ، برا

به ذکر است   الزم  . شد نییها تعداده ی تمام wM بی ترت نيو به ا دست آمدهب یگشتاور  یبودند بزرگ ی هر دو بزرگ یدارا

  ی هاالتيبر حسب ا  یبندپس از چشمه   است.  هشدها منظور  در داده  زیگسل مشاء در تهران ن  1399  بهشتيارد  19زلزله  

از  Z-Mapافزارنرم  قياز طر  ی کانون  ی هاو سازوکار  یزیخلرزه  ها،لرزه نیها، عمق زمروند گسل  ،یساختن یزملرزه ، پس 

)عدم    value-a و  value-bکردن( با استفاده از روش رزنبرگ،    decluster)  cMکوچكتر از    یبا بزرگا  یي هاحذف داده

از    ،ثیح  ن يو از ا  ردیگیدر نظر م   یرا سه بعد  ی مكان  عيروش تابع توز  نيهر چشمه مشخص شد. ا  ( -+/0.04  تیطعق

  ی. همه پارامترها به عنوان ورودبردیبهره م یپوآسون عيتابع توز ستمیس كياز  نیبرخوردار است و همچن یشتریدقت ب

  ی كیتكتون تینشود )موقبه اشتباه حذف  یاصل لرزهنیزم کهیبه طور  شودیها حذف ملرزهو پس شوندیدر نظر گرفته م 

 . (ردیگیرا در نظر م

 ی خطر به روش احتماالت لیتحل  2-1

چند    ، ه استدش  نیی که تع  یشتاب نسبت به سطوح شياحتمال افزا  مشخص شوداست که    نيا  یاز روش احتماالت  هدف 

  ی فیهر چشمه را محاسبه و شتاب ط  یبرا  یبزرگ  نهیشیب  ،یزیخلرزه  یپارامترها  نییو تع  یبنددرصد است. پس از چشمه 

احتمال وقوع   كيهر قسمت    یکرده و برا  میتقسکوچك    یيها است که چشمه را به قسمت   ني. اصول کار اديآیدست مهب

مهم صورت گرفته است. محاسبات دوره بازگشت و    نيا  OpenQuakeافزار  نرم   لهیپروژه بوس  ني. که در اشودحساب  

   محاسبه شده است. شترري –گوتنبرگ  یااحتمال وقوع از تابع دو کرانه

 . ه استشداست استفاده  رانيکه مناسب خاک انیا  کمپل و بزرگ  active shallow crustافزار رابطه نرم نيا در

 مختلف خطر:   سطوح

 طرح( یمبنا لرزهنیساله سازه )زم 50دوره بازگشت برابر با طول عمر  ا ي %64احتمال وقوع -1

 قابل انتظار(  لرزه نیسال )حداکثر زم 475دوره بازگشت  اي %10احتمال وقوع -2

 سال 1000دوره بازگشت   اي %5احتمال وقوع -3

 سال 2475دوره بازگشت   اي %2احتمال وقوع -4

حائز    ها روگاهیسدها و ن  سات،یمهم مثل تاس  ی هاسازه  یدارند و فقط برا  ی نيیپا  اریاحتمال وقوع بس  4و    3سطوح    که

سال در نظر گرفته شده    50در ضمن طول عمر سازه    صرف نظر شده است.  3مقاله از سطح    ن ي. که در اهستند  تیاهم

 است.

+( وجود دارد که به روش  0.3مقاله  ني)در اتیعدم قطع ،یخطر به روش قطع لیخطر بر خالف تحل ل یروش تحل نيا در

 اند. از روش مونته کارلو جمع شده یمندبه بهره یدرخت منطق
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 گیری نتیجه      3
 . صورت پذيرفت یزیخلرزه یلرزه و برآورد پارامترها نیخطر زم ل یبه منظور انجام تحل قیاين تحق

،  به عنوان نمونه دست آمد، ه هر چشمه ب   ی برا   Z-Mapافزار  که توسط نرم   b-value, a-value  ی ز ی خ لرزه   ی پارامترها    -

افزار در نشان دادن  نرم   ن ي ا   ی سه بعد   ت ی نشان داده شده و با توجه به قابل نتايج مربوط به چشمه اول    5- 1در شكل  

  ی ها و زلزله   بوده است   ی لومتر ی ک   15تا    10چشمه در عمق    ی فراوان   ن ي شتر ی مشاهده شد که ب   لرزه، ن ی محل کانون زم 

 بودن منطقه است.   ر ي از خطر پذ   ی ا اند که نشانه کم رخ داده   ی ها بزرگ در عمق 

-  

 
 متعلق به چشمه اول Z-Map افزارمونه خروجی سه بعدی نرمن  1- 3شكل 

 
 

 
 Z-Map افزار دست آمده از نرمهخیزی بلرزهپارامترهای   2- 3شكل 

 
 

  ز ی مختلف ن   ی ها دوره بازگشت   ی برا   شتاب طیفی   ی ها نقشه   لرزه، ن ی خطر زم   ل ی منطقه، ضمن تحل   ی ز ی با بررسی لرزه خ  -

،  1،  0.8،  0.5،  0.2  ی ودها ي پر   ی ها برا نقشه   ، گستره   ن ي در ا   ت ی بزرگ و پر جمع   ی وجود شهرها   ل ی . به دل ه است شد   ه ی ته 

 . دهد ی م   ش ي طبقه نما   50و    20،  10،  8،  5،  2  ی ها سازه   ی را برا   ر شد که خط   ده ی کش    ه ی ثان   5،  2
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 سال  475دوره بازگشت  اي درصد  10با احتمال   هیثان  0.2  ودي در پرطیفی نقشه شتاب   3- 3شكل 

 

دوره    3  ی برا   و در مختصات وسط محدوده مورد مطالعه است    ها شتاب   دست آمده از ه ب که    4- 3شكل    با توجه به نمودار  -

  ی ها سازه   ی عن ي شدن هستند    جاد ي قابل ا   ه ی ثان   0.2  ود ي ها در پر شتاب   ن ي شتر ی که ب   شد مشاهده    ، است   شده بازگشت رسم  

 دارند. در منطقه مورد نظر    ی شتر ی ب   ب ي دو طبقه احتمال تخر 

 

 
 نمودار شتاب بر حسب پريود   4- 3شكل  
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