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 ده  یکچ
برای   تواندی م  ردیگی مرا نسبت به زمان در نظر  ارزیابی خطر لرزه ای احتماالتی بهنگام از آنجایی که نرخ لرزه خیزی  

هنگامی  25Real Time PSHAارزیابی خطر لرزه ای احتماالتی بهنگاممناطق لرزه خیز ایران مورد استفاده قرار بگیرد.  
ارزیابی  "قابلیت اجرایی دارد که ارزیابی خطر لرزه ای با لحاظ نرخ فعالیت لرزه خیزی نسبت به زمان  در نظر گرفته شود.

بهنگام احتماالتی  ای  لرزه  قرار  در   " خطر  رایج  احتماالتی  ای  لرزه  ارزیابی خطر  احتمال  ردیگیمچارچوب همان  امّا   ،
 (PI)26 ی گذشته، روش الگوی ی لرزه ای وابسته به زمان با میزان وقوع آماری جایگزین شده است. در طول دههچشمه

ی در این روش، چشمه کرده است.ای  وابسته به زمان بسط وگسترش پیدا  ی لرزهبه عنوان یک مدل احتماالتی چشمه
 . شودی مای احتماالتی را به عنوان یک تابع وابسته به  زمان بکار گرفته لرزه

  ، بهنگام   یاحتماالت  ی خطر لرزه ا   یابیارز  ،یاحتماالت  یخطر لرزه ا  یابیارز  ،ی خطر لرزه ا  یابیارز:  ی دیلک  ی هاواژه
 بهنگام  یاحتماالت ی خطر لرزه ال یتحل ،یاحتماالت ی ل خطر لرزه ایتحل ،بهنگام

 

Real-time probabilistic seismic hazard assessment based on seismicity 

anomaly in Kermanshah region 
Abstract 

Real-time probabilistic seismic hazard assessment (PSHA) was developed in this study in 

consideration of its practicability for daily life and the rate of seismic activity with time. Real-

time PSHA follows the traditional PSHA framework, but the statistic occurrence rate is 

substituted by time-dependent seismic source probability. Over the last decade, the pattern 

informatics (PI) method has been developed as a time-dependent probability model of seismic 

source 

Keywords: probabilistic seismic hazard analysis Real-time probabilistic seismic hazard analysis 

Real-time, Real-time probabilistic seismic hazard assessment 

 مقدمه    1
منطقااه غاارب کشااور ایااران و مناااطقی همچااون ازگلااه کرمانشاااه در منطقااه لاارزه خیاازی واقااع شااده انااد و ارزیااابی 

از فجاایع ناشای از زلزلاه در آیناده جلاوگیری نمایاد.  باا ارزیاابی خطار لارزه   توانادیمخطر لرزه ای در این منطقاه  
تاا باا ایان اطالعاات  خاود را بارای    میآوریماو ماردم باه دسات    هاساازمانای  اطالعات مفیدی برای آماده ساازی  

ه جلاوگیری در آیناد  1396آباان ساال    21حوادث زمین لارزه در آیناده آمااده نمااییم تاا از خسااراتی مانناد زلزلاه  
شااود. لااذا روش معرفاای شااده در ایاان پااژوهش یعناای ارزیااابی خطاار لاارزه ای احتماااالتی بهنگااام روشاای بساایار 

 باشد. تواندیمکاربردی 
 :مطرح کرد به شرح زیر است توانیمسواالتی که در این منطقه 

 ؟شودیمارزیابی خطر لرزه ای احتماالتی در این منطقه به چه نتایجی منجر  – 1
اگر به جاای ارزیاابی خطار لارزه ای احتمااالتی ارزیاابی احتمااالتی بهنگاام اساتفاده شاود چاه نتاایجی باه   –  2

______________________________________________________________________________

_______ 
25 Real Time Probabilistic Hazard assessment 

26 pattern informatics 
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 ؟دیآیمدست 
رایااج همخااوانی آیااا نتااایج بااه دساات آمااده از ارزیااابی خطاار لاارزه ای احتماااالتی بهنگااام بااا تحلیاال خطاار  – 3

 ؟دارد یا خیر
  ؟در صورت عدم همخوانی نتایج علت چیست – 4

هدف از ایان پاژوهش ایان اسات کاه روش ارزیاابی خطار لارزه ای احتمااالتی رایاج باا روش جدیاد ارائاه شاده 
 )ارزیابی خطر لرزه ای احتماالتی بهنگام( مقایسه شود.

 ی هاااتیفعالروی دو جنبااه اصاالی کاااربرد آن باار در حااال حاضاار، تحقیقااات باار روی آنااالیز خطاار لاارزه ای و 
 .از زمین لرزه متمرکز شده است و بعد فازهای قبل درلرزه ای  

 (EEW)27وقاوع زماین لارزه باه طاور عماده در سیساتم هشادار اولیاه زماین لارزه  هنگاامارزیابی خطر لارزه ای 
جادی   ی هابیآسافاراهم خواهاد کارد کاه بتوانناد در مقابال    را  ، کاه بارای ماردم زماان حیااتیشودیمبکار گرفته  

بنااابر ایاان ارزیااابی خطاار لاارزه ای بهنگااام و تغییاارات در آساایب پااذیری بایااد هنگااام ارزیااابی  .بگیرناادپناااه زلزلااه 
 ریسک لرزه ای براساس تغییرات زمان در نظر گرفته شوند و پارامتر زمان را در ارزیابی دخیل کرد.

 قی روش تحق    2

هنگااامی قابلیاات اجرایاای دارد کااه ارزیااابی  PSHA28 Real-time  ارزیااابی خطاار لاارزه ای احتماااالتی بهنگااام

 .خطر لرزه ای با لحاظ نرخ فعالیت لرزه خیزی نسبت به زمان  در نظر گرفته شود

 ی رویاادادهایی کااه دارای و توزیااع عمااق کااانونی همااه (Mc) بزرگااای کاماال بااودن بااه دلیاال وجااوددر ایاان روش، 

ML>2  در محاساابات انتخاااب شااوند توانناادیمباشااند کیلااومتر  30و عمااق کمتاار از .PI مقااادیرt1   وt2  بااه

 .ی تغییرات هستندی شروع و پایان بازهترتیب نشان دهنده

 

ی بازگشت و دوره  کندی مدر چارچوب ارزیابی خطر لرزه ای رایج احتمال رخداد یک زلزله از فرآیند پواسونی پیروی  

 ی زیر به دست آید. توسط رابطه  تواندی ممیانگین برای فراوانی 

 

بااه ترتیااب تااابع چگااالی احتمااال بزرگااا و فاصااله هسااتند. عبااارت  fRi(r)و  fmi(m)کااه در ایاان رابطااه 

P(Z>z|m,r)  شرط احتمال حرکت زمین اسات باا مقادارZ  کاه از یاک مقادار مشاخص شاده باا مقادارz  بیشاتر

ناارخ وقااوع   Ṅi . مقاادارباشاادیمرا دارا  rمقاادار  را دارد و فاصااله  mشااده اساات و مقاادار بزرگااا مقاادار مشااخص 

ی شااخص در منطقاه توصایف همچناین توساط مادل زلزلاه  شاودیمست و باا مادل نماایی توصایف  سالیانه زلزله ا

ی  هااالرزهپااذیر اساات. در نهایاات باارای اینکااه تمااام سااناریوهای ممکاان در نظاار گرفتااه شااود احتمااال کاال زمااین 

Ns ین در ارزیااابی خطاار لاارزه ای احتماااالتی بهنگااام ناارخ رخااداد زماا .شااوندیمی معااین خالصااه در یااک منطقااه

بااا احتمااال پاایش بیناای  شاادیمکااه در چااارچوب ارزیااابی خطاار لاارزه ای احتماااالتی رایااج در نظاار گرفتااه  هااالرزه

______________________________________________________________________________

_______ 
27 Eartquake Early Warning 

28 Real-time probabilistic seismic hazard 
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کااه باارای تنااوع در روابااط فضااا زمااانی در ارزیااابی خطاار ایاان گونااه در نظاار گرفتااه  شااودیمجااایگزین  لاارزه ای 

. سپس با در نظر گارفتن فضاایی کاه شابکه بنادی شاده اسات ارزیاابی خطار لارزه ای احتمااالتی بصاورت شودیم

 بیان شود: تواندیمزیر  

 

 realtimeبهنگام   یهاداده با استفاده از  zmapنرم افزار  یها ی خروج. 1شکل 

 

 
 غیر بهنگام  یهاداده با استفاده از  zmapنرم افزار  یهای خروج. 2شکل

در تحلیاال خطاار  هااادادهایاان از ایاان  میتااوانیم  zmapبااه دساات آمااده از ناارم افاازار  ی هااایخروجبااا اسااتفاده از 
 .لرزه ای احتماالتی بهنگام استفاده نماییم

 یر یگجه ینت    3

شدت   ی نقشه که    دید  توانی مو استفاده از آنها در تحلیل خطر    zmapبه دست آمده از نرم افزار    ی هایخروجبا توجه به  

تولید شده است پیش بینی  ی خاص  یک زلزلهزه ای احتماالتی بهنگام برای  لرزه ای که توسط روش ارزیابی خطر لر

که حقیقی حرکت زمین    ی هادادهنموده است. در مقایسه با    تر آسانروز را    90بیشینه شدت لرزه ای مورد انتظار در طی  

و ی این است که ارزیابی خطر لرزه ای احتماالتی بهنگام کاربردی است  این نتیجه نشان دهنده   با دستگاه ثبت شده اند 

 خواهد بود.  ترسادهو تفسیرش  داری دقت بیشتر است
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