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 چكیده

روش مطالعه  .انجام شد خیزیلرزه در گسترۀ ساوه بر مبنای نرخ لرزهشتاب زمینهای همتهیۀ نقشهبه منظور  مطالعهاین 

در . ها بودهای تاریخی در تحلیللرزه، و دخیل کردن زمینخیزیبرآورد پارامترهای لرزه ،زاهای لرزهشامل شناسایی چشمه

بر صورت پذیرفت.  EZ-Friskافزار ها در محیط نرمزا، تحلیلهای لرزههای یادشده به چشمهنهایت، با نسبت دادن پارامتر

، 410های بازگشـت  برای دوره (PGA) ک به صفر ثانیهلرزه در پریود نزدیشتاب زمینهای هم، نقشهاساس این مطالعات

ها، مقدار بیشینۀ شـتاب در حـدود   طبق این نقشه .خیزی در گسترۀ ساوه تهیه شدسال و بر مبنای نرخ لرزه 2410، 310

0.94g سال، مقادیر بیشـینۀ شـتاب    310سال است. برای دورۀ بازگشت  2410ای با دورۀ بازگشت لرزهو مربوط به زمین

 است. 0.49gلرزه در حدود سال بیشینۀ شتاب زمین 410. در دورۀ بازگشت است 0.69gحدود 

 .EZ-Frisk ،شتابهای همخیزی، نقشهنرخ لرزهکلیدواژگان: 

 

 نوشتارپیش

خییز خاررمیانیه، یعنیی فی       گسترة مورد مطالعه با دارا بودن مراکز جمعیتی متعدد در یکی از مناطق بسییار فعیال لیرزه   

 Berberian & King) ای عربی ی ارراسیا قرار داردبرخورد بین صفحه زمین، راقع شده است. ف   ایران در محلرانای

 میلیون کیلومتر مربع از پوستة اقیانوس را تغیییر شیکل داده اسیت    0ای به رسعت . برخورد عربی ی ارراسیا منطقه (1981

(Berberian 2014)        اد دارد ر در راقیع بشیا اع ین رن را    . این ناحییة برخیورد از بیرر ترکییه تیا شیرن اییران امتید

دهد. بنابراین، موقعیت ایران بین در قارة قدیمی، یعنی ارراسیا در شمال ر افریقا ی  های ایران مرکزی تشکیل میکوهرشته

عربستان در جنور، به صور  پ تفرمی ترد ر شکننده، که طی چندمیلیون سال اخیر تحت تنا ناشی از حرکت صیفحة  

لرزه در ایین  . رگاهی از میزان مشاطرا  زمین(Berberian 2014) ساختی اهمیت بسیار دارد، از ن ر زمینعربستان است

 اسیت  زمین پوستة ررام به معنای گسستگی فعال ساختزمین اگرچه لرزه است.منطقه نیازمند مطالعا  تحلیل خطر زمین

 ررییدادهای  قادرنید  کیه  لیرزه، زمیین  فعال، ن یر ساختیزمین فرایندهای بزند، صدمه بشرساز یهاسازه دارد به امکان که

 رقوع از ناشی خطرهای توانمی منطقه در یک فعال ساختزمین شناخت با دارند. بنابراین، رررند، اهمیت رجود به ناگهانی

 .(Jarahi 2017a) کرد بینیپیا را لرزهزمین

                                                                 
 mahsa.abdollahi21@gmail.com رایانامة نویسندة مسئول: *
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 روش مطالعه

ایین ررش از  . (Cornell 1968) لرزه استفاده شید ( به من ور تحلیل خطر زمینPSHA) 7در این مطالعه از ررش احتمالی

هیای  قطعیتتوان عدمای حاصل شده است. با استفاده از این ررش میل ژئوتکنیک لرزهئترکیب مفاهین احتماال  با مسا

 لرزه را به نحو مناسب در محاسیاا  تیيریر  موجود در متغیرهای مشتلف را لحاظ کرد ر تغییرا  در موقعیت ر بزرگی زمین

ها را شناسایی کیرد  قطعیتتوان عدمسازد که در رن میای فراهن میزمینه PSHA. ررش (Haerifard et al 2018) داد

 .(Ni 2012) ای تيریر دادر به صور  کمیّی در خطر لرزه

لرزة رتی، جزء الینفک مطالعا  پایه در لرزه، به منزلة تنها راهکار کاررمد در مقابله با مشاطرا  زمینتحلیل خطر زمین

ررزرسانی کن به صور  سالیانه به بازنگری ر بهتر رنکه چنین مطالعاتی دستررد. مهنهر منطقة مسکونی به شمار می

لرزه صور  گرفتیه اسیت. امیا، ایین     نیاز دارد. در پهنة مورد مطالعه، مطالعا  متعددی در خصوص بررررد شتار زمین

اند. همین موضوع علت اصلی انتشار گسترة مورد مطالعه ر کنتیرل پارامترهیای   ها ابلب مربوط به یک دهه قالداده

 جناا نیررمند زمین بود.

 Nazari et)سیاختی موجیود   زمینهای لرزهزای منطقه به کمک نقشههای لرزهدر این زمینه پس از تعیین چشمه

al 2013; Hessami et al 2003) خیزی های لرزهررزرسانی ر پارامتربه 6372های منطقه تا سال لرزهفهرست زمین

 (Kijko 2012; Kijko & Sellevoll 1992) خییزی لرزه ر نرخ (tenberg and Richter 1956Gu) شامل ضرایب

بیرای محاسیاا    ( NGA) 6لرزه از ررابی  کاهنیدگی نسیل جدیید    در محاساة شتار زمینها استشراج شد. از این داده

مطالعیا    ییر ن  ،از موارد ی، به جز در اندکیدنسل جد یاز حد، رراب  کاهندگ یاب یچیدگیپ یلدل به شود.میاستفاده 

 Jarahi 2017b; Jarahi et al 2013; Jarahi et al 2015; Jarahi 2016b; Jarahi) ی ر تین تحقیقاتی ریجراح

et al 2016; Jarahi 2017a; Zamanfashami et al 2012; Honarvar et al 2014; Haerifard et al 
 ییز ن ییدگاه ن دیی اب از اسی  یناسیت. بیه همی    نشدهاستفاده  یرانکشور ا ةلرزخطر زمین یبند، تا امررز در پهنه(2018

در لیرزه بیود.   برنامة اصلی در بیررررد شیتار زمیین    Ez-Friskافزار نرم .نورررانه قلمداد کرد را حاضر یقتوان تحقیم

هیای بازگشیت   لیرزه بیر اسیاس درره   بندی شیتار زمیین  پهنه نهایت با انتشار شاکة من می از نقاط در گسترة ساره

 شده صور  پذیرفت.اشاره
 

 اخت منطقهسزمین

 شناسیزمین تقسیما  بر پایة که (Alavi 1996) جای دارد مرکزی الارز جنوبی بومپیا در حوضة مطالعاتی گسترة

 طوری ؛(Berberian & King 1981) اررمیه ی دختر، است پهنة ر مرکزی ایران شامل بر در پهنه، ایران مشتمل

دختر  اررمیه ی رتشفشانی کمربند از بششی ر است شده راقع مرکزی ایران بربی شمال در حاشیة مفررض که گسترة

 مرکیزی  ایران همانند گستره این شناختیچینه یهاریژگی. (Berberian 2014, 1976) گذردمی رن نیز از جنور

شود. گسلا فعال کواترنری در ایین  می دیده در رن اررمیه ی دختر ر پهنة جنور الارز با نیز ییهاشااهت اما است.

                                                                 
1. Probabilistic Seismic Hazard Analysis 
2. Next Generation Attenuation 
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کیلیومتر،   733گسل ایپک، به طول . (Moinfar et al 1994)های متعددی شده است لرزهپهنه ساب رریداد زمین

ررد. این گسیل مسیاب   ساختی در این گستره به شمار میزمینترین عنصر لرزهمؤرربربی،  دار شرقی یراستای خن

، بیا  7711لیرزة سیال   زمیین . (Berberian 1976) است 1.6Msزهرا با بزرگای می دی بوئین 7326رریداد مهیب 

 & Ambraseys) شیود ترین رریداد تاریشی در ن ر گرفتیه میی  ، در شرن گسترة مورد مطالعه، بزرگ1.6بزرگای 

Melville 1982)لرزة بزرگ ایین پهنیه از اییران اسیت    نیز درمین زمین 2.6می دی با بزرگای  7773لرزة . زمین 

(Ambraseys & Jackson 1998) .ترین رریداد دستگاهی ، به منزلة بزرگ1.6با بزرگای  7326لرزة رریداد زمین

لرزة درمین زمین 6.6م رد با بزرگای  6371لرزة این منطقه، در ارتااط با فعالیت گسل ایپک به رقوع پیوست. زمین

 دستگاهی مهن این منطقه است.

 

 زاهای لرزهچشمه

انید ر در نتیهیه   شدة بزرگ ایران در ارتایاط بیوده  های شناختهلرزهقین با زمینهای کواترنری ایران مستبرخی از گسل

های کواترنری دیگر، که بیه طیور مسیتقین    . گسل(Hessami et al 2003) های رینده را دارندلرزهقابلیت ایهاد زمین

 Berberian) های رینده در ن یر گرفتیه شیوند   لرزههای توانمند زمینای در ارتااط نیستند، نیز باید چشمهلرزهبا زمین

هیایی از فعالییت   شود که نشانهنری به عنوان گسل فعال شناخته می. باید توجه داشت که فق  رن گسل کواتر(2014

. با توجه به مطالعا  اخیر، (Trifonov & Karakhanian 2004) طی هولوسن یا کواترنری پسین از خود نشان دهد

هیایی همچیون   تیوان گسیل  های گسترة ایران صیور  داده اسیت، نمیی   رری گسل (Berberian 2014)که بربریان 

بیودن مقیادیر    رباد را در ردة فعال در ن ر گرفت. از طرفی بیا توجیه بیه رابیت    ررد، گمرکان، ر حاجیماهدشت، خشکه

هیایی بیا درجیة فعالییت     در یک پهنه نسات دادن سهن مساری از این پارامتر به گسیل  bخیزی ن یر های لرزهپارامتر

شود ر مقادیر شتار حاصل کمتر از راقعیت محاساه خواهند شید.  های فعال میبرای گسل bاندک ساب کاها سهن 

هیای  گسلشوند. های فعال در ن ر گرفته میخیزی هستند گسلرزههایی که دارای شواهد مستند لرر، فق  گسلازین

های اصلی گسل (Berberian 2014) بابستان، اشتهارد، الارز، ر کوشک نصر  ،، ایندس(Berberian 1971) ایپک

. در این مییان، گسیل ایپیک را، بیا دارا بیودن سیابقة       (7)شکل گیرند اند که در ردة فعال قرار میمنطقة مورد مطالعه

زمیین  رانخییزی ایین پهنیه از ایی    توان مؤررترین عنصر لیرزه شده در دررة تاریشی ر دستگاهی، میخیزی شناختهلرزه

 من ور کرد.
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ساخت گسترۀ مورد مطالعه. مدل ارتفاعی رقومی به عنوان زمینۀ نقشه استفاده شد.زمین. نقشۀ لرزه7 شكل

 لرزۀ مالردگسل مسبب زمین

هیای ایین   لرزهها ر پسلرزهدر محدردة شهرستان م رد به رقوع پیوست. پیا 6.6ای با بزرگای لرزهزمین 6371در سال 

رر، با توجه به ناود شواهد گسیشتگی در سطح زمین ر همچنین ناود یک گسیل  داد ررند شمالی ی جنوبی داشتند. ازین رری

هیای مهیارر ایین    توان این رریداد را به گسیل ساختی در سطح که بتواند مساب این رریداد در ن ر گرفته شود، نمیزمین

هنارر ربرفتی ر توسیعة کشیاررزی ر شهرسیازی، رخنمیون عیوارض      رریداد نسات داد. در این پهنه، به علت رجود دشت پ

ع ره، سطح زمین طی هزاران سال سکونت انسان در این منطقه دستشوش تغیییرا   شناسی بسیار محدرد است. بهزمین

گسترده شده است. این موضوع ساب شده نتوان شواهد گسلا فعال )در صور  رجود( را در این منطقه شناسیایی کیرد.   

العا  متعددی در این منطقه صور  گرفته است که در برخی موارد به رجود گسلی به نام ماهدشت ی کرج اشیاره دارد  مط

( ضیمن مطالعیة گسیترده رری    7031اللهی ر همکیارانا ) (. بیت7011؛ پورکرمانی ر سلیمانی 7011)سلیمانی ر حسینی 

میی دی   7323های هوایی سیال  حرایی ر مطالعة عکسشده در مطالعا  یادشده ر همچنین بازدیدهای صشواهد معرفی

( همچنیین در  7011شده در مطالعیة سیلیمانی ر حسیینی )   رجود گسلی به نام ماهدشت را رد کردند. یکی از مناطق اشاره

هیای کشیاررزی منطقیة    متری( در مرز زمینهای مشتلف به رجود اخت ف ارتفاع )پرتگاه نینهای محلی در سایتگزارش

گرفتیه  هیای صیور   لرزة م رد در نزدیکی رن راقع شده است. در بررسیکند که کانون سطحی زمینت اشاره میماهدش

سیاله کیام و راضیح اسیت کیه پدییدة یادشیده مربیوط بیه 93های هوایی این منطقه ر مقایسة بازة زمیانی  رری عکس

 (.7031اللهی ر همکاران )بیت (6های کشاررزی است ر در گذشته رجود خارجی نداشته است )شکل فعالیت

های دررسنهی، گسلی با امتداد شمالی (، ضمن مطالعا  صحرایی ر بررسی داده7031اللهی ر همکارانا )رر، بیتازین
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درجه به سوی شرن دارد ر سیازرکار   23کیلومتر ر شیب  63کن ی جنوبی به نام گسل م رد معرفی کردند که طولی دست

خوانی کاملی بیا موقعییت ر ررنید    (. گسل یادشده هن0کند )شکل ا مؤلفة ناچیز معکوس را دناال میگرد بامتدادلغز راست

 سنگ منطقه.تواند مدرکی باشد دال بر ارتااط گسل م رد با پیدهد. این مسئله مینشان می F-3رارة مغناطیسی خ 

شده در مطالعات سلیمانی و پرتگاهی اشاره لرزۀ مالرد )ستارۀ قرمزرنگ(. جایگاه. موقعیت رومرکز زمین2شكل 

میالدی نشان داده  2572برد در سال ای کوئیکمیالدی و تصویر ماهواره 7393( در عكس هوایی 7311حسینی )

 (7331اللهی و همكاران شده است. )بیت

 03سییشتگی معیادل   طیول گ  7رید. در جدرل می 7شده در جدرل های اشارهزایی گسلهای طول ر توان لرزهپارامتر

درصید نییز من یور     13طول گسل من ور شده است. در برخی مطالعا  میزان درصد گسیشتگی تا  (Zare 1995) درصد
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شیود اعیدادی بیاررنکردنی بیرای     سیاب میی   شود. این در حالی است که من ور کردن چنین اعدادی در مطالعة حاضرمی

ها به دست رید. از طرفی مرجع علمی برای چنین ضریای هنیوز در دسیترس نیسیت. دربیارة گسیل      بزرگای بیشینة گسل

درصید در ن یر گرفتیه شید.      13دارد، میزان گسیشتگی  1.6لرزة دستگاهی مربوطه بزرگای ایپک، با توجه به اینکه زمین

های فعال قرار دارند. از ارائة مششصیا  سیایر   شود در ردة گسلها اشاره میایی که در ادامه بدانهشایان ذکر است گسل

 های فعالیت خودداری شد.بندیها در دیگر ردهگسل

 

 
 (7331اللهی و همكاران لرزۀ مالرد )بیتها در گسترۀ جنوب کرج نسبت به زمین. پراکندگی خردلرزه3شكل 

 
 طول گسیختگی است. Lrطول گسل و  Lfهای گسترۀ مورد مطالعه. می گسلمشخصات عمو. 7جدول 

No. 

Fault Name 
 (Zare 1995; Wells 

and Coppersmith 

1994; Nowroozi 

1985; Ambraseys 

and Jackson 1998) 

Length 

(km) 
Magnitude (Mw) 

Lf Lr 
Zare, 

1995 

Wells & 

Coppersmith, 

1994 

Nowroozi, 

1985 

Ambraseys 

& Jackson, 

1998 

Total 

1 Ipak 103 60 7.4 7.1 7.2 7.2 7.2 
2 Indes 100 30 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 
3 Baghestan 90 27 6.7 6.7 6.8 6.7 6.7 
4 Eshtehard 63 19 6.3 6.6 6.6 6.5 6.5 
5 Alborz 45 14 6.0 6.4 6.4 6.2 6.2 
6 Kushk-e Nosrat 220 66 7.5 7.2 7.3 7.2 7.3 
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خیزیهای لرزهتعیین پارامتر

هیای  افزاری، فهرست رریدادهای نرمهای مورد نیاز در تحلیلخیزی منطقه ر محاساة پارامتربه من ور بررسی پیشینة لرزه

 ;Engdahl et al 2006)  ر دسیتگاهی  (Ambraseys & Melville 1982; Berberian & Yeats 1999)  تاریشی

Moinfar et al 1994) (ISC ) ها با استفاده از پنهرة مکانی ی لرزهها ر پسلرزه( ر پس از حذف پیا6گردررری )جدرل

هیا  لیرزه فق  به رمار زمیین  6پردازش شد. در جدرل  Zmapافزار در محی  نرم (Gardener & Knopoff 1974) زمانی

 bر  aب یضیرا در ن یر گرفتیه شید. نهایتیاو      9.0حیال، در محاسیاا ، بزرگیای رسیتانه برابیر      اشاره شده اسیت. بیا ایین    

(Gutenberg & Richter 1956)( بیرای هیر   9ر شکل  0ها )جدرل لرزهخیزی، ر دررة بازگشت بزرگای زمین، نرخ لرزه

ست:زا محاساه شد. این نتایج به قرار ذیل اهای لرزهیک از چشمه

RESULTS 
======================================= 
Beta  = 1.10 +-  .08  (b =  .48 +-  .03) 
Lambda =   .06 +-   .01  (for Mmin = 4.29) 
M_max = 7.21 +-  .10  (for SIG (Xmax) =  .10)

های زمانی تاریخی و دستگاهیهای منطقه در بازهلرزه. تعداد زمین2جدول 

Date Range
Magnitude Range Grand Total

3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-7.9 

Historical (0-1900) 3 1 1 5
1900-1959
1960-1969 6 5 1 12
1970-1979 1 3 1 5
1980-1989 1 2 2 5
1990-1999 1 1 2
2000-2009 12 6 18
2010-2018 34 5 2 41

Grand Total 48 23 10 1 1 83

لرزه به روش گوتنبرگ ـ ریشتر. نتایج آماری دورۀ بازگشت بزرگای زمین3جدول 

Magnitude year Magnitude year Magnitude year Magnitude year Magnitude Year

3.7 1 4.9 12 5.3 23 6.6 300 7.3 1200

4.0 2 5.0 13 5.3 24 6.7 400 7.3 1300

4.2 3 5.0 14 5.3 25 6.8 475 7.3 1400

4.4 4 5.0 15 5.6 50 6.8 500 7.4 1500

4.5 5 5.1 16 5.9 75 6.9 600 7.4 1600

4.6 6 5.1 17 6.0 100 7.0 700 7.4 1700

4.6 7 5.1 18 6.1 125 7.1 800 7.5 1800

4.7 8 5.2 19 6.2 145 7.1 900 7.5 1900

4.8 9 5.2 20 6.2 150 7.2 975 7.6 2475

4.8 10 5.2 21 6.3 175 7.2 1000 7.9 4000

4.9 11 5.2 22 6.4 200 7.2 1100 8.1 6000
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 کاهندگی ۀگزینش رابط

 شناسیی ر زمیین  شیرای   ر هیا ریژگی به توجه با ر (Douglas 2011) مشتلف موجود کاهندگی رراب  بررسی ر مطالعه با

ر همچنیین بیا در ن یر گیرفتن      (Shoja–Taheri et al 2010) زمیین ساختی این پهنه از ایرانزمینلرزه ساختی رزمین

ر با در ن یر گیرفتن رزن مسیاری     NGAاز پنج رابطة کاهندگی های هر یک، در نهایت، محدردیت های رراب  رریژگی

 & Campbell & Bozorgnia 2008; Idriss 2008; Boore & Atkinson 2008; Chiou) بیرای هیر ییک    

Youngs 2008; Abrahamson & Silva 2008) در ایین ررابی     .شید  اسیتفاده  منطقه این لرزةزمین طرخ تحلیل در

 من ور شد. (Engdahl et al 2006) کیلومتر 76زا عمق الیة لرزه

 

 
 با استفاده از روش کوتنبرگ ـ ریشتر یسطح بزرگای برحسب هالرزهزمین بازگشت . دورۀ4شكل 

 
 (PSHAروش احتمالی )

 ینر همچنی  Ez-FRisk (2018) ییر ن  ،لیرزه خطر زمین یلررز تحلبه یافزارهاشد با استفاده از نرم یپژرها سع ینا در

Wiemer Zmap (2001)ییل افزار در مطالعیا  تحل نرم ینمحدرد از ا ة. استفادشوند یینلرزه تعشتار زمین ی، پارامترها 

نیو   یتواند کیار یم ستهاینبهترجزء  در توع خودافزار نرم یناست ر از رنها که ا یرفتهصور  پذ یرانلرزه در اینزم خطر

 (Cornell 1968; Green & Hall 1994; McGuire 1995) های موجوددر این بشا بر اساس ررش. دشومحسور 

بنیدی  پهنه (Haerifard et al 2018; Jarahi 2016a, 2017b; Jarahi et al 2015) گرفته در کشورر تهارر صور 

سال در گسترة سیاره صیور     6916ر  316ر  916های بازگشت ( برای دررهPGA) 7لرزه در پریود صفر رانیهشتار زمین

لیرزه در ایین   تحلیل خطر زمین به من ور EZ-Friskافزار های پیشین به منزلة دادة ررردی نرممحاساا  بشاگیرد. می

کیلومتر( ر بیه تعیداد بییا از     6*6ای از نقاط با پراکندگی مناسب )فواصل ررند. به همین من ور شاکهبشا به کار می

لرزه بر مانای رراب  کاهندگی مورد اشیاره بیرای هیر ییک از ایین نقیاط       نقطه در منطقه تعریف ر شتار افقی زمین 296

ه بانک اط عا  خاک دسترسی بهمچنین عدمبا توجه به ناود اط عا  ژئوتکنیکی، (. 1ر  2ر  6های )شکل محاساه شد
                                                                 

1. Peak Ground Acceleration 
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ّن یر  امکان خرید الیسنس( مقادیر عددی سرعت موج برشی سنگ مد)به دلیل تحرین ر عدم EZ-Friskافزار ررردی نرم

 (.760m/s30Vs=قرار گرفته است )

 

 
 سال 410شتاب افقی زمین برای دورۀ بازگشت . نقشۀ هم0شكل 
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سال 310بازگشت  شتاب افقی زمین برای دورۀنقشۀ هم .9شكل 
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سال 2410شتاب افقی زمین برای دورۀ بازگشت نقشۀ هم .1شكل 
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 نتیجه

خییزی در گسیترة سیاره صیور  پیذیرفت. در ایین       های لرزهلرزه ر بررررد پارامتراین مطالعه به من ور تحلیل خطر زمین

هیای بازگشیت   شتار افقیی بیرای درره  هن هایلرزه، نقشهخیزی منطقه، ضمن تحلیل خطر زمینپژرها، با بررسی لرزه

ساختی زمینترین عامل لرزهمؤرردار شرقی ی بربی، کیلومتر ر راستای خن 733مشتلف نیز تهیه شد. گسل ایپک، به طول 

هیای اینیدس،   است. گسل 1.6زهرا با بزرگای بوئین 7326ررد. این گسل مساب رریداد مهیب در این گستره به شمار می

، با بزرگای 7711لرزة سال اند که در ردة فعال قرار دارند. زمینهای منطقهشتهارد، ر کوشک نصر  دیگر گسلبابستان، ا

، 2.6می دی، با بزرگیای   7773لرزة ترین رریداد تاریشی در ن ر گرفته شد. زمین، در شرن گسترة مورد مطالعه بزرگ1.6

تیرین ررییداد دسیتگاهی    ، بزرگ1.6با بزرگای  7326لرزة رریداد زمین لرزة بزرگ این پهنه از ایران است.نیز درمین زمین

، درمیین  6.6می رد، بیا بزرگیای     6371لیرزة  این منطقه، در ارتااط با فعالیت گسل ایپک به رقوع پیوسیته اسیت. زمیین   

زمیین از ررش   لرزة دستگاهی مهن این منطقه است. به من ور بررررد بیشیینة مقیادیر پارامترهیای جنیاا نیررمنید     زمین

احتمالی استفاده شد. از رراب  نسل جدید در محاساا  مربوط به تعیین بیشینة مقادیر پارامترهای جنیاا نیررمنید زمیین    

کیلومتر( ر به تعداد بیا  6*6ای از نقاط با پراکندگی مناسب )فواصل لرزه، شاکهاستفاده شد. جهت محاساة شتار زمین

های در قالیب  لرزه برای هر یک از این نقاط صور  گرفت. نتایج این بررسیشتار زمیننقطه تعریف ر محاساا   296از 

ها، مقدار بیشینة شتار در حدرد ( ارائه شد. طاق این نقشهPGAشتار افقی در پریود نزدیک به صفر رانیه )های هننقشه

0.94g سال، مقادیر بیشینة شتار در  316ازگشت سال است. برای دررة ب 6916ای با دررة بازگشت لرزهر مربوط به زمین

اسیت. نتیایج ایین نوشیتار بیا       0.49gلرزه در حیدرد  سال، بیشینة شتار زمین 916. در دررة بازگشت است 0.69gحدرد 

سال قابل مقایسه است. بر این اساس بیشینة  6619ر  916های بازگشت ( برای درره7021زاده )مطالعا  جمالی ر توکلی

است. علت متفار  بودن  0.57gر  0.41gترتیب های بازگشت یادشده بهشده برای دررهزه در مطالعه اشارهلرشتار زمین

ها، اسیتفاده از ررابی  کاهنیدگی قیدیمی بیا      بعدی چشمهسازی سهافزاری در مدلهای نرمتوان ناشی از ضعفنتایج را می

بندی شتار ( به من ور پهنه7033پور ر همکارانا )ست. قلیزا دانهای لرزهسازی چشمههای محدرد، ر نحوة مدلقابلیت

لرزه در این مطالعا  سال مطالعا  دیگری انهام دادند. بیشینة شتار زمین 916ر  733های بازگشت لرزه برای دررهزمین

تایج دررة بازگشت است. بر این اساس با مقایسة ن 0.50gر  0.35gترتیب، برابر شده، بههای بازگشت اشارهبر اساس درره

های ررردی، ر افزار، دادههای این مطالعه دارد؛ که به دلیل یکسان بودن نرمخوانی کاملی با دادهاعداد برررردشده هن 916

 رراب  کاهندگی نساتاو جدید است.
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