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 چکیده

 تواند می لرزه زمینو درک چگونگی واکنش شیب به  شود میخرابی شیب ناشی از زلزله اغلب منجر به تلفات جانی و مالی 

را  ای لرزهامواج  نیسطح زم یتوپوگراف .گذارد می تأثیر لرزه زمین یمحل عیبر توز نیسطح زم یتوپوگراف مکانیسم را آشکار کند.

مشخص صورت گرفته  های بررسی. با توجه به شود می ای لرزهدر پاسخ  یمکان راتییتغ ، که باعثکند مینده و منعکس پراک

 .در هر دو زمان و فرکانس شد زمان هم ای پیچیده ای لرزهپاسخ  های ویژگیمنجر به  یتوپوگراف طیشرا و شناسی زمینشد که 

 به یشتریتوجه ب دی، باای لرزه زمینخطر لغزش  ازنظر .لب استغا نیبر لرزه زم شناسی زمین طیشرا و بیش پاسخ

تند و  های شیب، ها ناهمواری ،(لومتریک 20-0با عمق کم ) هایی لرزه زمین .شود و ساختار توده سنگ یرسطحیز شناسی سنگ

اوج شتاب و  نشده بینی پیشدر هنگام زلزله  تیتقو باعث تواند می آب اشباع شده های زیرساختعدم توجه به و حوضه  یانحنا

در هنگام زلزله است  ها آسیبمهم در طراحی و علت اصلی  معیارهای( از PGAاوج شتاب زمین ) شود. (PGA) نیحرت زم

 دیتهد درنتیجهو  نیزم زشیناهموار باعث ر نیزم . زلزله درشود می( سنجیده gبه بر اساس ضریبی از شتاب جاذبه زمین)

عمق کم، ضخامت  یزیکانون، لرزه خ عی، توزیکیتکتون های سازه یخط روند . مجاورت وشود می نیدر هنگام لرزش زم یزندگ

یکی از مناطق مورد بررسی حوضه  نامطلوب است. تیو جمع ها زیرساخت یمنیا یبرا کیرسوبات سطح نزد خواص و مواد

خسارات زیادی را به این  2115و   0885و   0555 های سال های زلزلهقرار دارد و   V ای لرزهکشمیر هند که در منطقه 

که  باشد میدیگر مورد بررسی شیب لنچژوگوان در استان سینچوان در جنوب غربی چین  ی منطقهمناطق وارد کرده است. 

. طبق بررسی صورت گرفته در آن ثبت شده است km71و  km40با فاصله کانونی  2105و  2100اصلی در سال  های لرزه

 .یابد میدر اثر واکنش زمین تقویت یا کاهش  ای لرزهاست. امواج  تأثیرگذارزتاب زلزله توپوگرافی در با

 

 ماکزیمم شتاب زمین، ای لرزهپاسخ  تی، تقوای لرزه های گسل، اثرات ساختگاهیهای کلیدی:  واژه
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