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 به روش آماری در منطقه کوه کورخود )شمال شرق ایران( لرزهبررسی خطر زمین
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
: چكیده  

 
ل از نظر لرزه خيزي به شمار مي رود. ايران با توجه به وقوع زلزله هاي متعدد ويرانگر، فالت ايران يكي از مناطق فعا

هيماليا است. بنابراين مطالعه و بررسي زلزله خيزي مناطق مختلف ايران امري الزم  -بخشي از كمربند زلزله خيز آلپ
زمين شناسی کوه کورخود  مرکز نقشهخطر زلزله در  يزیو بديهي به نظر مي رسد. در مطالعه حاضر، لرزه خ

به این  شده است. یابیارز احتمالی - یآمار یبا استفاده از روش هاشمالی(   05°تا  03°خاوری و  55°تا  03°55)´
-كيلومتري روي داده 053كه در گستره اي به شعاع  هاییلرزهزمينبا استفاده از آمار  در منطقهتعيين زلزله ترتيب که 

م مي شود. هدف از اين روش برآورد احتمال وقوع اند، نسبت به احتمال وقوع زلزله با بزرگي مشخص در آينده اقدا
 ريشتر( در يك منطقه مي باشد.  0با بزرگي مشخص )بزرگتر از های زلزله

درصد از  45/6( معادل M:3-3/9های در بازه )لرزهزمين، لرزه ها در منطقه ينزم یو فراوان یرابطه بزرگاستفاده از با 
-درصد از زمين لرزه 41/7 ،لرزهتوجه به نمودار درصد فراوانی سال وقوع زميندهد. با فراوانی را به خود اختصاص می

يكي از مهمترين روابطي كه امروزه در تحليل خطر زلزله رخ داده است.  0300-0333های های این منطقه در بين سال
رابطه  این بر طبق. د ريشتر تعيين مي گرد -گيرد رابطه اي است كه براساس قانون گوتنبرگ  مورد استفاده قرارمي

باشد. بر این اساس دوره می b=0.71و  a=2.9ای برابر مقادیر پارامترهای لرزهاست که خيزی حاصل شده فرمول لرزه
 .سال بدست آمده است 117/49برابر با  ،5سال و زمين لرزه با بزرگی  0/17برابر با  0ها با بزرگی بازگشت زمين لرزه

سال با درصد احتمال وقوع مشخص  033و  55، 53، 05برای عمر مفيد سازه در بازه  لرزههمچنين بزرگی زمين
بيشترین بزرگی زمين لرزه با مقدار  ،سال 033درصد و عمر مفيد سازه  5محاسبه گردید که طبق آن برای احتمال 

(=7/53MAXM)،  لرزه کمترین بزرگی زمين ،سال 05درصد و عمر مفيد سازه  36و برای احتمال( 4/86=با مقدارMINM )

 بدست آمد.
 
 

 ایرانریشتر، نقشه کوه کورخود، شمال شرق -احتمالی، خطر زمين لرزه، تابع توزیع گوتنبرگ -روش آماری كليد واژه ها:

 
 

Abstract: 

 
In this paper, seismic earthquakes in the center of the geological map of Kuh-E-Kurkhud is evaluated using 
Statistical – Possible methods. This method estimates the probability of an earthquake with a certain 
magnitude (greater than 3 on the Richter scale) in this area.. One of the main functions that are used in 
seismic hazard analysis function based on the Gutenberg - Richter is determined. According to this 
equation, the result is a formula for the area of seismicity that the seismic parameters are a = 2.9 and b = 
0.71. Accordingly, obtained return period of earthquakes with a magnitude of 3 is equal to 0/17, and 
earthquakes with the magnitude of 7 is equal to 117/49 years. 
 

Keywords : Statistical – Possible methods, Seismic hazard, Gutemberg – Richter distribution 
function, Map of Kuh-E-Kurkhud, North-East of Iran 
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 مقدمه :

 
هاای قبلای در باشند و اساس کار چنين است که با استفاده از آمار زلزلهرآورد خطر زلزله میروش های آماری الزمه ب

شود. پدیده زلزلاه یک منطقه و انتخاب یک مدل ریاضی، احتمال وقوع زلزله های با بزرگای مشخص در آینده برآورد می
های بانک اطالعاتی هت تجزیه و تحليل دادههم از نظر بزرگی و هم از نظر زمان وقوع آن فرآیندی تصادفی است، لذا ج

ها، برای بزرگاای زلزلاه و همچناين بارای و پيش بينی وضعيت آینده الزم است پس از دسته بندی و مرتب نمودن داده
ای یکای از کاربردهاای زماين آماار در تحليال لارزه(.0030فار، شاادابزمان وقوع آن توابع توزیع مناساب انتخااب گاردد )

های لرزه خيز، آسيب پذیری تونيکی است که در حال حاضر با گسترش و توسعه روز افزون شهرها در پهنهمطالعات تک
-های بزرگ رو به فزونی است. با توجه به موقعيت تکتونيکی شهر آشخانه در ایالت زمينلرزهاین شهرها در برابر زمين

ا توجه به تاریخچه لارزه خيازی در ایان بخاش از فاالت داغ، وقوع زمين لرزه در این منطقه امری محتمل و بساختی کپه
ایران، شاید بتوان آن را امری قطعی دانست. با توجه به وجود تعداد زیادی از مراکز جمعيتی روستایی در ایان بخاش، 

ای قوی باعث خسارات جانی فراوان برای مردم این مناطق خواهد بود. بر همين اساس با همه این تفاصيل وقوع زلزله
های ای به روش آماری در این گستره امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با بکارگيری روشبررسی پارامترهای لرزه

 Exelهای توسط نرم افزار ریشتر و جمع آوری زلزله های گذشته در یک دوره زمانی -تنبرگگواستفاده از رابطه آماری و 

، باا چهارگوش کوه کورخود در استان خراسان شامالی احتمالی در منطقهيزی و حداکثر بزرگی لرزه خفرمول  ،، GISو 
 گردیده است. مشخص شمالی( 05°تا  03°خاوری و  55°تا  55°03)´موقعيت جغرافيایی 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 بحث :

 
 لرزه در ایرانبندی خطر نسبی زمین پهنه -1

-ا باید پيشاپيش نواحی مختلف از نظر خطر زماينهها و فعاليتیابی سکونت گاهلرزه در مکانجهت ارزیابی خطر زمين

لارزه بنادی خطار نسابی زماينبه تهيه نقشه مقادماتی پهناه (، موفق0053پورکرمانی )گسلش مشخص شوند. -لرزه
ساخت، سه پهنه خطر نسابی های لرزه زمينهای کواترنر و نقشهخيزی، گسلگردید که در آن با توجه به سابقه لرزه

 Tavakoli & Ghafory-Ashtiany (1999)های بااال، متوساط و پاایين، مشاخص گردیاد. ساپس با شتابلرزه؛ پهنه زمين
 (.0شکل لرزه ترسيم نمودند )نقشه ای با چهار پهنه خطر زمين

 
ی ایران ابرش شمال شرقی از نقشه پهنه بندی خطر لرزه -0شکل  Tavakoli & Ghafory-Ashtiany (1999) کادر سبز رنگ چهارچوب نقشه کوه .

دهد.کورخود را نشان می  

های لرزه ایالتساختی و -زمينهای لرزهتوان به دو نوع ساختارساختی را میهای زمينلرزهمکان و طبيعت وقوع زمين
 (.0011)یزدان پناه، ساختی تقسيم نمود زمين

 به ایان منظاورساختی ایران باشد. های لرزه زمينتواند مؤید ایالتی تکتونيکی فالت ایران تا حد زیادی میتقسيم بند
را باه  از جمله نوروزی، بربریان، نوگل سادات، پورکرمانی، ميرزایی، توکلی و آقانبااتی، ایارانتعدادی از زمين شناسان 

( 0010بنادی تکتاونيکی فاالت ایاران را آقانبااتی )آخرین تقسيم .(0011، )یزدان پناه کردندهای مختلفی تقسيم ایالت

 ایالت زمين ساختی تقسيم شده است. 00انجام داده است که طی آن ایران به 
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 ساختی منطقه مطالعاتیزمینجایگاه لرزه -2
ر موقعيات زمين ساختی منطقه مطالعاتی در بخش شمال شرقی فالت ایاران قارار دارد. جهات دره بهتااز دیدگاه لرزه

سادات ساختی نوگلزمينهای لرزهبندی ایالتتکتونيکی منطقه مطالعاتی، در ذیل موقعيت منطقه مطالعاتی در تقسيم
داغ واقاع شاده اسات زمين سااختی کپاه( آورده شده است. بر این اساس، منطقه مورد مطالعه در استان لرزه0050)

 (.0شکل )

 
(.0050) سادات¬نوگل یبند ميتقس در داغ کپه یساخت¬نيزم لرزه التیا شینما  -0شکل   

 خیزی منطقه مطالعاتیبررسی پارامترهای لرزه -3
بزرگای  -لارزه در منطقاه، آهناگ فعاليات سااليانه و مقادار فراوانایخيزی شامل بيشينه بزرگای زماينپارامترهای لرزه

. در راساتای بارآورد پتانسايل (Kijko,1992)دهناد ای یک گستره را نشان میادها است که الگوی رخدادهای لرزهرخد
هاای رویاداده در گساتره مطالعااتی ماورد لرزههای اشاره شده، الزم است تا زمينخيزی گستره و محاسبه پارامترلرزه

هاا، نقاش بسازایی در ها و اطمينان از صاحت دادهدقت داده آماری-های ریاضیپردازش آماری قرار بگيرد. در کليه مدل
نتایج به دست آمده دارد. بطوریکه اگر منابع مورد استفاده منابع مطمئنی نباشد، نتایج به دست آمده نيز مورد اطمينان 

شود تا نتایج  ترین منابع و مراجع استفادهو قابل بحث نخواهد بود. در این تحقيق سعی بر آن بوده است که از مطمئن
 به واقعيت نزدیکتر باشد.

های تاریخی و دستگاهی در گستره مورد مطالعه ای شامل زلزلهبرای ارزیابی این پارامترها الزم است تا اطالعات لرزه 
 آوری و به دقت تصحيح گردد.جمع

 های تاریخیزمین لرزه -3-1
هاای تااریخی از لرزههای دستگاهی، بررسی زميناز داده خيزی ناحيه، عالوه بر کاربریجهت شناخت بهتر الگوی لرزه

ای برخوردار است، چرا کاه اینگوناه لرزه از اهميت ویژهای و برآورد احتمال خطر بروز رخداد زميندیدگاه تحليل خطر لرزه
 ,Ambraseys & Melville)دهنااد خياازی بلنااد مادت گسااتره مااورد مطالعااه را بدسات ماایهااا الگااویی از لارزهتحليال
هاای های رخ داده )باساتانی، تااریخی و قارن بيساتم( در یاک منطقاه، یکای از دادهلرزه.بررسی تاریخچه زمين(1982

ساختی هار منطقاه اسات. زمينخيزی و سيمای لرزهاساسی جهت ارزیابی خطر زمين لرزه و آشنایی با پيشينه لرزه
هاا در فاصاله زماانی زیاادی ی باید تاریخچه زمين لارزههای لرزه زمين ساختبدیهی است که برای دستيابی به ویژگی

-های تاریخی ثبت شده در منطقه و خراسانین زمين لرزه. بزرگتر (.0050گردآوری و بررسی شود )بربریان و همکاران، 

 يروانشا یشامال بااختر يلاومتریک63(يالدیما 0303مه  0) یشمس یهجر 0031 یبهشتارد00لرزه  ينزم شمالی
لارزه هاا در  ينزما ینمهم تر ين( است. همچنMS)یامواج سطح ياسدر مق0/5یلرزه کپه داغ با بزرگا نيمعروف به زم

 0300ساپتامبر  05) یشمس یهجر 0030یورشهر 05لرزه  ينآشخانه و راز زم یشهرستان بجنورد و شهرها يرامونپ
 6)یشمسا یهجار0055بهمان  03لارزه  ين( و زمMS)یامواج سطح ياسدر مق 0/3ی( شمال بجنورد با بزرگايالدیم

 اساالمی و همکااران،) باشاد ی( ماMS)یاماواج ساطح يااسدر مق 1/3ی( شمال بجنورد با بزرگاايالدیم 0335 یهفور

0013.) 
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 های دستگاهیلرزهزمین -3-2
-0300هاای ثبت شاده )باين ساالهای دستگاهی لرزهخيزی منطقه مطالعاتی، بررسی زمينجهت تعيين فرمول لرزه

کيلومتر و باا مرکزیات آشاخانه را از  053ای به شعاع در مقياس محلی را در دایره 0از  ميالدی( با بزرگی بيشتر 0333
 ایم.نگاری کشوری و پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهيه دیدههای مرکز لرزهلرزهای زمينبانک داده

فخر، ها )جاویدلرزهبه همراه سازوکار کانونی زمين رياخ سال چهل در یباختر داغ کپه -یخاور البرز منطقه در داده رخ بزرگ یها لرزه نيزم -0جدول 
 M: Mostriouk & Petrov (1994); JF: Jackson & Fitch (0353): باشدمی مرجع زلزله ها. آخرین ستون (0030

N° 
Date Time Lat. Long. 

Mb 
Plane 1   Plane 2 Depth 

R 
(yyyymmdd) (hhmm) (°N) (°E) Azimuth Dip Rake   Azimuth Dip Rake (km) 

1 19770502 1517 37.06 55.33 5.1 246 70 -24 
 

345 67 -157 19 M 

2 19840615 1850 37.21 55.39 4.4 277 29 40 
 

150 71 113 _ M 

3 19740307 1136 37.60 55.83 5.1 23 89 -1 
 

113 89 -179 21 JF 

4 19740307 1136 37.65 55.95 5.2 190 59 -30 
 

297 64 -144 _ M 

5 19880311 0738 37.27 56.26 4.5 277 43 13 
 

177 81 132 33 M 

6 19900818 0951 37.06 56.21 4.9 211 77 -4 
 

302 86 -166 13 M 

7 19790224 1356 37.22 56.66 4.7 278 41 56 
 

140 57 116 33 M 

8 19730802 2028 37.32 56.60 4.9 297 10 86 
 

121 80 91 34 M 

9 19851201 2031 37.63 56.62 4.6 281 54 69 
 

134 41 116 _ M 

               
  

 های¬ی)چند ضلع یمخرب منطقه خراسان شمال یو دستگاه یخیتار های¬لرزه¬ينزم یمکان یعتوز - 0شکل 

 های¬لرزه¬ينرنگ زم یآب های¬یو چند ضلع يالدیم 0333از  يشپ یخیتار های¬لرزه¬ينرنگ زم یا¬قهوه
(. 0013 ی،( )اسالمدهد¬یرا نشان م 3بزرگتر از  یدستگاه b در  را کوه کورخود قشهن يت. کادر سبز رنگ موقع

.نماید¬یمشخص م یرتصو ینا  
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. تهيه شده توسط نرم های فعال و واحدهای کواترنریای نقشه کوه کورخود بر اساس بزرگی به همراه گسلهلرزهزمين نقشه پراکندگی  -6شکل 

 (www.iiees.ac.ir :ها. )منبع زمين لرزهGISافزار 

 آماری -لرزه به روش تجربیارزیابی خطر زمین -4

بينای احتماال وقاوع لرزه و پيشمنطقه، جهت برآورد خطر زمينخيزی اسبه فرمول لرزهو محدر این روش از آناليز آماری 
-لارزه، دوره بازگشت زماينهاها و فراوانی آنلرزهگردد. به این منظور، با استفاده از بزرگی زمينمجدد آن استفاده می

جمع آوری است که با ریشتر  -تنبرگگواستفاده از رابطه  ،روشترین متداول  شود.های با بزرگی مختلف محاسبه می
 .کردمشخص  را احتمالیلرزه زمينلرزه خيزی و حداکثر بزرگی توان میزلزله های گذشته در یک دوره زمانی،

لارزه زماين 655 های تاریخی و دستگاهی شاامللرزهکاتالوگ زمينخيزی منطقه مطالعاتی،تعيين فرمول لرزه به منظور

ای باه در مقياس محلی را در دایره( M>3ریشتر ) 0ميالدی( با بزرگی بزرگتر از  0333-0300های ثبت شده )بين سال
هاای مرکاز لارزهای زمايناز باناک داده، کوه کورخود 0:053،333نقشه زمين شناسی کيلومتر و با مرکزیت  053شعاع 

ها پيش از استفاده از کاتالوگ، پسلرزه م.اینگاری کشوری و پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهيه دیدهلرزه
 های آن یکسان شده است.اند و مقياس بزرگی زلزلههای آن حذف شدهو پيشلرزه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 رابطه بزرگی و فراوانی زمین لرزه ها در منطقه: -5

هاای در باازه لارزه( تهيه گردید که بر طبق آن زماينb- 5شکل ها نمودار )لرزهجهت بررسی درصد فراوانی بزرگی زمين
(M:3-3/9 معادل )هاا، باا لارزهدهد. متاسفانه از نظر فراوانی رخداد زميندرصد از فراوانی را به خود اختصاص می 45/6

 0353ل زمين لرزه دستگاهی به ثبت رسايده و تاا ساا 0تنها  0303تا  0333ای که از فقر داده مواجه هستيم به گونه
 !Errorلرزه )باشد که با توجه به نمودار درصد فراوانی سال وقوع زمينلرزه ها در این بازه میدرصد از زمين 00.50تنها 

Reference source not found.-d )41/7 رخ داده  0300-0333های های این منطقه در بين سالدرصد از زمين لرزه
هاای کاوچکتر توساط نصاب لرزهرشد ناگهانی آماری به علت فراهم شدن امکان ثبت زميناست. بدیهی است که این 

یی که ( بيشتر زمين لرزه هاa-6شکل زمان ) -باشد. با توجه به نمودار بزرگینگاری محلی در ایران میهای لرزهشبکه
می باشند که می تواند دليل رشد فراوانی زمين لارزه هاا را اثباات  6بزرگی کمتر از  رخ داده اند دارایدر دو دهه اخير 

از حالت لگاریتمی تبعيت  ML( تنها فراوانی زمين لرزه های با بزرگی c-6شکل بزرگی ) -کند. با توجه به نمودار فراوانی
 کند.می

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

. a کورخود¬کوه منطقه یالديم 0300-0333 یها¬سال نيب یدستگاه یها¬لرزه¬نيزم از شده هيته یآمار ینمودارها - 5شکل 

ی سال فراوان درصد یا¬لهيم نمودار. c ها¬لرزه¬نيزم یبزرگ یفراوان درصد نمودار. b( 0 جدول) از حاصل یتجمع یفراوان تمیلگار نمودار

 وقوع زمين لرزه.
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 ریشتر: –تابع توزیع گوتنبرگ 

باشاد. ایان روش ها در برآورد پارامترهای لرزه خيزی مایترین روشاین روش یکی از قدیمی ترین و در عين حال ساده
( و 0معادله ریشتر ) -ساس رابطه گوتنبرگبر افراوانی در دسترس باشد، قابل استفاده است.  -شهر کجا که آمار بزرگا

 آید:( به دست میbو  aخيزی منطقه )، پارامترهای لرزهMو ترسيم آن بر حسب  Log Nبا محاسبه 

-0معادله   M= (a-LogN)/b  

های با بزرگی بيشتر از لرزهضریب تعيين کننده زمين aو  Mهای با بزرگی لرزهفراوانی تجمعی زمين Nدر این رابطه 
(. با توجه به 0011پناه، بيانگر تکتونيک منطقه است )یزدان bخيزی منطقه و ضریب صفر، به عبارت دیگر زمينه لرزه

 ( رسم گردید. -5aشکل ( منحنی نيمه لگاریتمی )0جدول های )داده

 کورخود کوه منطقه یها¬لرزه نيزم( N) یتجمع یفراوان و( M) یبزرگ ریمقاد -0جدول 

M N LOGN 

3 475 267/6694 

3/5 365 256/2293 

4 258 241/162 

4/5 126 210/0371 

5 46 166/2758 

5/5 17 123/0449 

6 7 84/5098 

6/5 2 30/103 

 نواع بزرگی زمين لرزه ها: نمودار فراوانی برای اcزمان  -: نمودار فراوانیbزمان  -: نمودار بزرگی a - 6شکل 
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 باشد.می b=0.71و  a=2.9ای برابر (، مقادیر پارامترهای لرزه2معادله ) خيزی حاصل شدهبا توجه به فرمول لرزه

  LogN= 2.9 – 0.71M -2معادله 

 ریشتر: -ه دوره بازگشت زلزله به روش گوتنبرگمحاسب

دوره بازگشت گویند. را دوره بازگشت آن زلزله می Mميانگين فاطله زمانی بين دو بار وقوع متوالی زمين لرزه با بزرگای 
(Tیعنی زمان مورد انتظار برای وقوع یک زمين ،) لرزه با بزرگی بزرگتر یا مساویM گردد  که از رابطه زیر محاسبه می

 (:0011)یزدان پناه، 

0معادله   

 

اند، لذا دوره از آنجا که تمام توابع احتماالتی برآورد خطر زلزله، فقط برای فراوانی تجمعی تعداد زلزله نوشته شده

و بيش از آن  Mبزرگی  بازگشت و احتمال ساليانه در تعریف فوق نيز بایستی بر اساس فراوانی تجمعی تعداد زلزله با
 محاسبه گردند.

 ها به صورت زیر خواهد بود، لذا ميانگين دور بازگشت0معادله با توجه به 

6معادله    

برابر با  0باشد که طبق آن دوره بازگشت برای زمين لرزه با بزرگی ( می3 جدولها به صورت )دوره بازگشت زمين لرزه
سال می باشد. اعداد مميز در جدول تنها جنبه مقایسه دارد و  117/49برابر با  5سال و زمين لرزه با بزرگی  0/17

 معنی فيزیکی و زلزله شناسی ندارد.

 ( برای بزرگی های مختلفTزمين لرزه ها ) دوره بازگشت - 3 جدول

M دوره بازگشت (T) 

3 0/17 

3/5 0/38 

4 0/87 

4/5 1/97 

5 4/47 

5/5 10/11 

6 22/90 

6/5 51/88 

7 117/49 

7/1 138/36 

7/2 162/93 

7/3 191/87 

 تحلیل خطر زمین لرزه:

نقاط لرزه خيز و سيمای لارزه خيازی آن گساتره را تاا بررسی زمين لرزه های رویداده در یک گستره، الگوی پراکندگی 
حدی نمایان می سازد. ارزیابی بزرگترین زمين لرزه محتمل وقوع و زمين لرزه های مبنای سازه هاای منطقاه و بارآورد 

را زماين لارزه محتمال یاا  %03انجاام گرفتاه کاه حاد  %36، و %05، %03، %5شتاب و حرکت افقی زمين در حادود 
زمين لرزه مبنای طرح، زمين لرزه ای است که در زمان عمر مفياد ساازه،  %36نامند. حد لرزه ممکن می حداکثر زمين

نماید. این پارامتر نشاان دهناده احتمال رویداد آن قابل انتظار است. این زمين لرزه بيشترین نيروها را بر سازه وارد می
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محاسابه  درصاد احتماال ویرانای را دارد. 36دهاد، مای این اسات کاه ساازه، در برابار مااکزیمم زماين لارزه ای کاه رخ
 پارامترهای فوق از طریق رابطه زیر انجام می گيرد:

 
 5معادله 

  

 باشد.درصد احتمال وقوع می pRپارامتر لرزه خيزی منطقه مطالعاتی و  bM-aکه در آن 

 زمين لرزه برای درصد احتمال و عمر سازه مشخص برآورد بزرگی -4 جدول

 

 

 

 

 

 

سال با  033و  55، 53، 05بزرگی زمين لرزه برای عمر مفيد سازه در بازه 4 جدولبا توجه به داده های بدست آمده در 
 گویند. DBEرا  %36و احتمال  MCEرا  %03الزم به ذکر است که احتمال  درصد احتمال وقوع مشخص محاسبه گردید.

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 

 نتیجه گیري :

 
درصاد از  45/6( معاادل M:3-3/9هاای در باازه )لارزهزماين لارزه هاا در منطقاه ينزما یفراوان و یرابطه بزرگبا توجه به 

ای ها، با فقر داده مواجه هستيم به گونهلرزهدهد. متاسفانه از نظر فراوانی رخداد زمينفراوانی را به خود اختصاص می
ه با توجه به نمودار درصد فراوانی سال وقاوع زمين لرزه دستگاهی به ثبت رسيده است ک 0تنها  0303تا  0333که از 
هاای های این منطقاه در باين ساالدرصد از زمين لرزه 41/7( Error! Reference source not found.-dلرزه )زمين

از  ML( تنها فراوانی زمين لرزه های با بزرگی c-6شکل بزرگی ) -رخ داده است. با توجه به نمودار فراوانی 0333-0300
 کند.حالت لگاریتمی تبعيت می

 a=2.9ای برابر (، مقادیر پارامترهای لرزه2معادله خيزی حاصل شده )و فرمول لرزهریشتر  -رابطه توزیع گوتنبرگ بر طبق
 5سال و زمين لرزه با بزرگی  0/17برابر با  0ها با بزرگی اساس دوره بازگشت زمين لرزهباشد. بر این می b=0.71و 

-بزرگی زمين4 جدول(. همچنين با توجه به داده های بدست آمده در 3 جدولسال بدست آمده است ) 117/49برابر با 

سال با درصد احتمال وقوع مشخص محاسبه گردید که طبق آن  033و  55، 53، 05لرزه برای عمر مفيد سازه در بازه 
سال و کمترین بزرگی با  033درصد و عمر مفيد سازه  5برای احتمال  7/53MAXM= با مقدار بيشترین بزرگی زمين لرزه

 سال بدست آمد. 05مر مفيد سازه درصد و ع 36برای احتمال  4/86MINM=مقدار 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

 منابع فارسي :

 
 ، زمين شناسی ایران، سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور.0010آقانباتی، ع.، 

ی، راز، خراسان شامال یجنوب باختر 03/5/0013گزارش زمين لرزه ، 0013 اشعری، ع.، ،، دولویی، غ. ج..اسالمی، ا
 زلزله شناسی و مهندسی زلزله.پژوهشگاه بين المللی 

  درصد احتمال  

عمر مفيد 
 سازه

64% 37% 10% 5% 

25 4/86 5/34 6/24 6/68 
بزرگاااااای 

 لرزهزمين
50 5/28 5/76 6/67 7/11 

75 5/53 6/01 6/92 7/36 

100 5/7 6/19 7/09 7/53 
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-، پاژوهش و بررسای نوزمينسااخت، لارزه زماين0050بربریان، م.، قرشی، م.، ارژنگ روش، ب.، مهاجر اشاجعی، ا.، 

شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گسلش در گستره قزوین بزرگ و پيرامون. سازمان زمين-لرزهساخت و خطر زمين
 .30گزارش شماره 

 
 ساخت. انتشارات شرکت مهندسی مشاور دز آب.، لرزه زمين0053آرین، م.، پورکرمانی، م.، 
داغ )شامال ، تحليل ساختاری گسل شوقان در منطقه کپه0030، ، احمدیان، س.، شبانيان، ا.، بليه، ا.جاوید فخر، ب.

 خاور ایران(، سی و یکمين همایش علوم زمين.
 دانشگاه تهران.، ژئواستاتيستيک)زمين آمار(، 0055حسنی پاه.ع.ا.

شاهيد )تحليال خطار زلزلاه، گاروه ساازه و ژئوتکنياک دانشاگاه صانعت آب و بارق  جزوه درسای ،0030فر، م.، شاداب
 .(عباسپور

های آماری ریز با استفاده از روش، ارزیابی خطر زلزله خيزی شهرستان نی0013یی، ع.، عباس نژاد، ا.، عربعلی ساوه
 ایی علوم زمين.و تحليلی، بيست و ششمين گردهم

 ، نقشه تکتونيک ایران، سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور.0050نوگل سادات، م. ع. ا.، 
، پایاان ناماه GISساختی منطقه آرین شهر در محايط های پنهان در تحليل لرزه زمين، نقش گسل0011پناه، ح.، یزدان

 کارشناسی ارشد، دانشگاه بيرجند.
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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