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 چكیده  

درجه عرض     45/29  -55/31درجه طول شرقی     90/55-02/58در گستره    ای  لرزهدر اين بررسی برآورد خطر  

ساختی منطقه با استفاده از نقشه های  زمینشامل شمال شهر کرمان انجام شده است. برای اين منظور نقشه لرزه  شمالی،

با  زمین موجود  نقشه1:250،000مقیاس    شناسی  تكتونیكی،،  هوايی،نگاره های  کاتالوگ  گزارش های  موجود،  های 

استفاده  لرزهها و خرد زمینلرزه زمین با  تهیه شده است.  ژئوفیزيكی، چهار زلزله  شناسی،از اطالعات زمینها  شناسی و 

% احتمال 64و نقشه پهنه بندی برای    ایلرزه    ای تعیین شده است. در نهايت نمودار منحنی خطرچشمه بالقوه لرزه

بیشترين دهد که  ای گستره شمال شهر کرمان نشان میبندی لرزهسال رسم شده است. نقشه پهنه  50افزايش خطر در  

 . می باشد گال58/0سال معادل 50% احتمال در 64شتاب افقی بدست آمده برای 

 ایخطر لرزه  دوره بازگشت، رابطه کاهندگی.، لرزه تكتونیك، زمین های کلیدی: واژه 
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Abstract 

In this study, Seismic hazard assessment is conducted in the range of 58.02-55.09 ̊E and.45-31.55 

˚N; this range includes North of Kerman. In order to conduct this assessment, seismotectonic map 

of this area has been provided using geological 1:250000 scale maps, tectonic maps, satellite 

images, available reports as well as earthquakes and micro-earthquakes catalogues. Four potential 

seismic sources have been identified by analyzing geological, seismological and geophysical data. 

Finally,  Seismic hazard curve and Seismic zoning map with the exceedance probability of 64% 

for return period of 50 years has been plotted. North Kerman Seismic zoning map shows that the 

peak horizontal acceleration for the probability of 64% in return period of 50 years is 0.58g.  
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 مقدمه      1

با وجود پیشرفت  شود.می  احساستكان    صورت  شناختی است که در روی زمین بهلرزه، بازتاب يك رويداد زمینزمین

هايی وجود بینی زمان و مكان دقیق وقوع زلزله نیافته است، با اين همه روشدانش بشری ، انسان هنوز راهی برای پیش

، شناسايی و تعیین نمود. با استفاده از  هستندکه به طور بالقوه در معرض خطر   توان مناطقی رادارد که با کمك آنها می

  توان خسارات ناشی از زلزله را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. ها میدرست سازه هايی و با احداث اصولی وروش  چنین

خطر زمین لرزه در يك منطقه بر مبنای پارامترهای حرکت نیرومند زمین ) مانند شتاب، سرعت، تغیرمكان( و با در نظر 

در يك منطقه تعريف می شود. جهت انجام پهنه بندی بايد عوامل    گرفتن دوره بازگشت معین رويدادهای زمین لرزه

 مختلفی از جمله چشمه لرزه زا را در نظر بگیريم.  

درجه عرض    45/29 -55/31درجه طول شرقی   90/55-02/58در اين بررسی برآورد خطر زمین لرزه در گستره 

 شامل شمال شهر کرمان انجام شده است.   شمالی،
 

 روش تحقیق      2

 لرزه   زمین  یها چشمه  تعیین 

 در  زلزله وقوع قابلیت   که است هايیچشمه  يا چشمه تعیین ،ایخطرلرزه  تحلیل در گام اولین شد ذکر که طور همان

 یهازلزله  و تاريخی یهازلزله  شامل داده رخ  هایزلزله موقعیت  همراه به بررسی مورد محدوده  نقشه .دارد وجود هاآن 

 چشمه  4 نقشه  اين در .تاس شده داده نشان مطالعه  مورد محدوده در موجود  هایگسل همراه  به  1 شكل  در دستگاهی

در  شده است.  مشخص 2 شكل در که  شد داده تشخیص هازلزله   تجمع و گسلش روند اساس بر  ایناحیه  نوع   از زا لرزه

 هاچشمه  مساحت ازدياد از  البته قرارگیرند،  چشمه يك در هازلزله  تعداد بیشترين تا شده  سعی یاناحیه  یهاچشمه  انتخاب

 است. شده جلوگیری امكان حد تا
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  اند(. با ستاره مشخص شده  یخيتار   ی ها) زلزلهگستره مورد مطالعهدر  (  1963)تا    ی و دوره اول دستگاههای تاريخی  : )الف( نقشه زلزله1شكل

 . (2006-2020)محدوده مورد مطالعه   یزیخنقشه لرزه( )ب
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 ها لرزهپس از حذف پس زاهای لرزه: نقشه چشمه2شكل 

 زی ی خ پارامترهای لرزه   ی بررس 

  ی دارد. برخ  ندهيدر آ  وستهیپ   وقوع  ی بههازلزله   لیو پتانس  زییخلرزه  پارامترهای   نییبه تع  اجیای احتخطر لرزه  لیتحل

(  ی)مقدمات   هيروش پا  که.  ...    و  bو     a  ريمقاد λ   زییخلرزهآهنگ    ،محتمل  یبزرگ  نهیشی: بعبارتند از  پارامترها  نياز ا

 باشد. یم شترير-روش گوتنبرگ

 شده استفاده  سلوول – کیكو روش از پژوهش  اين  در طرح گستره در  زییخلرزه  به پارامترهای  يابیدست  منظور  به

 پارامترهای  تخمین در هاداده بودن ناکامل  و لرزهزمین بزرگی قطعیت عدم دهدمی امكان  شده ارائه هایروش  زيرا .است

 طول _بزرگا روابط به مربوط   Mmax محاسبات نتیجه مقايسه  از میانگین  دستیابی برای  .شود داده دخالت خیزی زلزله 

 از حاصل نهايی  نتايج .است شده استفاده ایمشاهده بزرگای  بیشینهو  (  کیكو برنامه)   ريشتر   _گوتنبرگ  رابطه گسل،

 جدول در ساختگاه پیرامون  فعال هایپهنه  از  هريك برای  سلوول  – کیكو  روش از استفاده با  خیزیلرزه پارامترهای برآورد

 . است شده آورده 1

 
 مورد مطالعه خیزی در گستره : پارامترهای لرزه1جدول 

zone β(kijko) λMmin Mmax(observe) Mmax(kijko) 

1 2.12 0.75 6.2 7.3 

2 2.4 1.15 5.6 - 

3 2.22 2.22 6.7 - 

4 2.8 2.25 6.9 - 

 کاهندگی  روابط 

 تحلیل نتیجه زيرا دارد،  زيادی اهمیت ای،لرزه خطر تحلیل در استفاده  برای مناسب، کاهندگی رابطه يك انتخاب

 یرابطه  خاص،  منطقه يك در استفاده برای کاهندگی رابطه  بهترين قطعاً .است متاثر آن از چشمگیری  نحو به یلرزه خطر

 تابع يك  لرزهزمین از پارامتری چنین بیان  برای .باشد  شده تهیه  منطقه همان در  موجود اطالعات  از استفاده با که  است

 محل شناسیزمین انتشار، محیط ی،چشمه لرزه  پارامترهای با زمین نیرومند جنبش  پارامترهای رابطه بیانگر که رياضی

 رابطه از زمینه، اين در موجود مراجع و منابع بررسی از بعد تحقیق، اين در.است الزم باشد، می ساختمان نوع و ساختگاه

 .است شده استفاده لرزه زمین خطر  تحلیل در استفاده جهت 1999زارع  شتاب کاهندگی
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 1999کاهندگی زارع رابطه  

ای است  رابطه رين  تهای به دست آمده از ايران تدوين گرديده است و در نتیجه منطبق رابطه کاهندگی زارع بر اساس داده

 ای استفاده کرد. فرم اصلی اين رابطه چنین است: ی لرزههاتوان از آن جهت پردازش دادهکه می
 

   iSidlog X + C –bX  –Log A= Am             ( 2رابطه)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ل سا 50با دوره بازگشت    یبند:نقشه پهنه 3شكل

 

 گیری نتیجه      3

های  توان منطقه مورد مطالعه را به پهنهلرزه میها نشان داده شده، از نظر خطر نسبی زمینهمان گونه که در نقشه

بر اساس روش    (1999زارع)  . بر اساس مطالعات حاضر و با توجه به رابطه کاهندگیبا میزان خطر باال تقسیم بندی نمود.

 .. می باشد /g 58سال، بیشینه شتاب مولفه افقی 50احتمالی با دوره بازگشت 
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