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 خالصه

ور رشد ناهماهنگ و غير اصولي شهر قم بویژه طي چند دهه اخير، به افزایش آسيب پذیری آن در برابر زلزله ای شدید منجر گردیده است. به منظ 

شهر بررسي گردد تا بر اساس آن بتوان نسبت به انجام  كاهش صدمات و تلفات ناشي از زلزله در استان قم، الزم است خطرپذیری لرزه ای این

جام مطالعات تکميلي و كارهای اجرایي اقدام نمود. در این مقاله، ضمن مرور و مقایسه خطر پذیری لرزه ای شهر قم كه از دیدگاه های مختلف ان

این استان بر اساس روابط احتماالتي مشخص  و مکان های بحراني درموجود در هر بخش بررسي و تحليل شده گسل های شده است، وضعيت 

 گردیده اند.

 . گسلخطرپذیری لرزه ای، زلزله، قم، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
است و یکي از استان های  مهم از لحاظ مساحت ، موقعيت اقتصادی ، صنعتي و توریستي مي باشد و استان قم در قلمرو كویر مركزی ایران واقع شده  این

 قرار دارددقيقه پهنای شمالي  11درجه و  03دقيقه تا  ۳درجه و  03دقيقه درازای خاوری و  05درجه و  01دقيقه تا  6درجه و  03غرافيایي بين از نظر ج

ی از استان مركز 1030استان قم با دربرگرفتن كم تر از یک درصد از مساحت كل كشور؛ عنوان كوچک ترین استان ایران را دارد كه در سال . است

استان قم؛ از طرف شمال به استان تهران، از خاور به استان سمنان، از جنوب به استان اصفهان و از طرف  .جدا و یک استان مستقل به مركزیت شهر قم شد

استان  03  نی بيست و یکم را در ميا نفری رتبه 143364303جمعيت   استان قم با .جنوب باختری تا شمال باختری به استان مركزی محدود مي شود

دارای گسل های فعال زیادی مانند گسل اندیس ، گسل كوشک نصرت ،  این استان . ]1[كشوراز لحاظ تعداد جمعيت به خود اختصاص داده است

 گسل كاشان ، گسل سياه كوه و سایر گسل های بزرگ و مهم مي باشد.

قررات ملي ساختمان رعایت نمي شود، رویداد زمين لرزه به طور چشمگيری از آنجائي كه در ساخت بيشتر سازه های جدید و قدیم استان ضوابط و م

و با عنایت به  مخاطره آميز است. با توجه به اثرات ناشي از زلزله مانند آتش سوزی احتمالي در اثر وقوع انفجار در لوله های گاز شهری و پمپ بنزین ها

شهر ، امکان امداد رساني كار بس دشواری مي باشد بنابراین احتمال تلفات جاني وسيع در سستي ساختمان و معابر تنگ و باریک در محله های قدیمي 

احتماالتي این استان ضروری به  -بررسي در مورد خطر لرزه ای این استان در اثر وقوع حتي یک زمين لرزه نه چندان شدید دور از ذهن نمي باشد. لذا

واسطه ی موقعيت جغرافيایي و زمين ساختي، وجود گسل های فعال متعدد در اطراف آن، وقوع زلزله های نظر مي رسد. خطر زمين لرزه در استان قم به 

های  مخرب تاریخي در محدوده آن و سایر شواهد زمين ساختي و زمين شناختي، بسيار محتمل مي باشد. با انجام مطالعات برآورد خطر زلزله با روش

                                                
 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان1
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی موسسه روزبهان ساری2
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لرزه ای مخرب در این شهر در آینده ای نه چندان دور محتمل مي باشد. با وجود این، اقدامات اساسي و كافي  مختلف تعييني یا احتماالتي وقوع زمين

بویژه به منظور كاهش تلفات و خسارات ناشي از زلزله در این شهر در طول ساليان گذشته صورت نپذیرفته است. رشد ناهماهنگ و غير اصولي شهر قم 

ز در حریم گسل ها و مناطق مستعد ناپایداری های زمين شناختي، طراحي و اجرای ساختمان ها و تاسيسات حياتي در چند دهه اخير، ساخت و سا

وجود بافت های نامتناسب با شدت لرزه خيزی در قم، نبود توانمندی ها عملياتي كافي برای مدیریت بحران در مرحله پاسخ و مقابله با تبعات وقوع زلزله، 

متعدد و پراكنده در سطح شهر و بسياری موارد دیگر نشان مي دهند كه در صورت وقوع زلزله ای شدید در قم، تلفات و صدمات  آسيب پذیر و فرسوده

 . ]۱[جبران ناپذیری به این شهر وارد خواهد گردید
 

 

 آسیب پذیری شهر قم .2

 
خطر زلزله صورت نپذیرفته است. شواهد نشان مي دهد كه بسياری از توسعه ی شهر قم و ساخت و سازه ها در چندین دهه گذشته غالبا سازگار با ميزان 

ر شده ساختمان های موجود در قم در برابر زلزله های قوی آسيب پذیر هستند. از جمله تنگناها و محدودیت های توسعه كه باعث پيشرفت كند این شه

 است را مي توان چنين نام برد.

  زميني، كاهش منابع آب و خاک از نظر كمي و كيفي و كمبود اب های سطحي( و كمبود كمبود جدی آب)كاهش سطوح سفره های زیر

 آب آشاميدني سالم

 فقدان بافت كالبدی منظم و ضعف زیر ساخت های خدماتي و حاشيه نشيني در شهر قم 

 صنعتي آالینده محيط زیست در سطوح شهر قم و حاشيه شهر-استقرار ناموزون و نامناسب واحد های صنفي 

 رایط سخت محيطي، وسعت اراضي بياباني و پيشروی كویرش 

 واقع شدن شهر قم بر روی گسل زلزله 

 )كمبود زیر ساخت های بازرگاني نوین)كمبود انبارهای ذخيره ی مواد غذایي 

عيت تکان دهنده ای از ميزان برآوردهایي كه توسط مراكز پژوهشي و سازمان های اجرایي در رابطه با آسيب پذیری لرزه ای قم انجام شده است نيز وض

منابع عظيم و تلفات و خسارات ناشي از زلزله ی احتمالي در قم را نشان مي دهند كه تنها جبران خسارات و ضایعات مادی ناشي از چنين رویدادی نياز به 

م است برنامه های مدوني برای بهسازی و مقاوم زمان طوالني خواهد داشت. به منظور كاهش خسارات و در نتيجه تلفات ناشي از چنين زلزله محتملي الز

 .]۱[سازی ساختمان ها و تاسيسات حياتي تدوین و اجرا گردند و در ابتدا باید وضعيت آسيب پذیری در شهر قم مورد بررسي قرار گيرد
 

 

  وضعیت خطرپذیری لرزه ای استان قم .3

 
 

 گسل های فعال منطقه 1.3

 

جنوب خاوری دارند و اصلي ترین این گسلها در محدوده استان -ال و گسلهای لرزه زا در منطقه امتداد شمال باختریبه طور كلي روندهای ساختاری فع

 : ]0[باشند قم به شرح ذیل مي

 

 گسل ایندس 1.1.3
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بيستم ميالدی چندین  سده 53و  63های  كيلومتر از شمال سلفچگان تا فراسوی سد ساوه، گسترش دارد. در دهه 133گسل ایندس با درازای حدود 

ميالدی سلفچگان با  1۳31ام آوریل سال  لرزه سي ، زمينmb=5.1 ميالدی سلفچگان با بزرگای 1۳63لرزه بيست و سوم ژوئيه  لرزه از جمله زمين زمين

های  لرزه زمين .باشد در پيرامون بخش جنوب خاوری این گسل روی داده است كه به احتمال در پيوند با این گسل مي,mb= 5.5  Ms=5.2 بزرگي

اند و در صورت  ميالدی نيز در محدوده انتهای این گسل و گسلهای بيدهند و كهک قرار گرفته و احتماالً در پيوند با یکي از این گسلها بوده 1۳53دهه 

 .را داشت  Ms=7.6 های با بزرگای حدود لرزه توان انتظار رویداد زمين جنبش دوباره گسل ایندس مي

 

 سل کوشک نصرتگ 2.1.3

 
كيلومتری شمال شهر قم  00این گسل یک گسل فعال با سازوكار راستالغز فشاری است. بخش خاوری این گسل در استان قم و از فاصله حدود 

 ، باشد.mb=4.5 ميالدی شمال دریاچه حوض سلطان با بزرگای 1۳33لرزه بيست و هفتم ژوئن سال  گذرد و ممکن است مسبب زمين مي
 

 

 گسل کاشان 3.1.3

 

كيلومتر درازا داشته و مسبب  30. این گسل حدود  گذرد و از طرف شمال تا حاشيه جنوبي استان قم گسترش دارد. این گسل از نزدیکي شهر كاشان مي

ها  لرزه هر دوی این زمين، است. شهر كاشان در ۱/6ميالدی كاشان با بزرگای  1335دسامبر سال  10، ۳/0با بزرگای  1300های پنجم ژوئيه سال  لرزه زمين

 .نفر كشته شدند 5333خانه ویران شد حدود  0333ای كه در كاشان و حومه حدود  گزند اساسي دید، به گونه

 

 گسل سیاه کوه 4.1.3

 103ین راندگي جنوب خاور و شيب به سمت شمال خاور در شمال خاور قم قرار دارد. طول تقریبي ا -این راندگي با راستای تقریبي شمال باختر كليه

 .كيلومتر است

 

 گسل قم 5.1.3

 
جنوب خاور در خاور شهر قم قرار دارد و به سمت باختری احتماالً تا مركز شهر قم ادامه دارد. درازای تقریبي  -این گسل احتمالي با راستای شمال باختر

 .كيلومتر است ۱3این گسل برابر با 

. 

 گسل های فعال منطقهمشخصات  2.3

 
 گسل های فعال اطراف قم و همچنين محدوده ی شعاع مورد مطالعه دیده مي شود. 1در شکل 

ا تا با توجه به اهميت فاصله ی گسل ها از ساختگاه در مقدار و قدرت تخریب و همچنين با توجه به طول گسل در تخمين شدت بزرگای زلزله، گسل ه

 در محدوده ی شعاع مورد نظر قرار دارد  در تخمين بزرگای در نظر گرفته مي شود.كيلومتری شهر قم شناسایي و مقدار طولي از گسل كه  103شعاع 

 كيلومتری قرار دارد و همچنين نزدیک ترین فاصله ی گسل از شهر قم آورده شده است. 103مقدار طولي از گسل كه در محدوده ی شعاع  1در جدول 
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کیلومتر 151العه به طول گسل های فعال منطقه و شعاع محدوده ی مورد مط – 1شکل   

 
 طول گسل ها در محدوده ی مورد مطالعه و نزدیک ترین فاصله ی آن ها از شهر قم  -1 جدول

 نام گسل
نزدیک ترین فاصله ی گسل از شهر 

 (kmقم)
 (kmکیلومتری) 151طول گسل تا شعاع 

 133 0/0۱ گسل ایندس

 16۱ 0/۱۳ گسل كوشک نصرت

 0/35 0/0۳ گسل كاشان

 135 6۱ اه كوهگسل سي

 

 

 تخمین شدت زلزله  براساس طول گسل 3.3

 
در مهندسي زلزله مقياس های متنوعي برای اندازه گيری بزرگای زلزله چون بزرگای محلي، بزرگای موج حجمي، بزرگای سطحي و بزرگای گشاوری 

ع شدن در آن مطرح نيست مطلوب تر مي باشد چرا كه بر پایه ی وجود دارد. اما از تمام مقياس های فوق تنها بزرگای گشتاوری بدليل اینکه بحث اشبا

اده شده گشتاور زلزله مي باشد كه یک معيار مستقيم از عوامل ایجاد گسختگي در امتداد گسل مي باشد. لذا در این مطالعه از بزرگای گشتاوری استف

 .]3[است

له افزایش مي یابد. بزرگترین زلزله ای كه یک گسل پتانسيل توليد آنرا دارد، با معموال با افزایش طول فعال )طول شکست( گسل، مقدار بزرگای زلز 

پيشنهاد داده طول فعال آن ارتباط مستقيم دارد. ولز و كوپراسميت رابطه ی زیر را برای مقدار ميانگين )ميانه ( بزرگای گشتاور بر حسب طول فعال گسل 

 : ]0 [در محدوده ی مورد مطالعه فعال باشد(اند)در این تحقيق فرض شده است كه كل طول گسل 

 

 روابط تجربی در توان لرزه زایی گسل های فعال  -2جدول
 نوع بزرگا a b L رابطه ی مورد نظر محقق

loga ولز و كوپراسميت b L 0 ۱۱/1 گشتاوری كيلومتر 
مهاجراشجعي و 

5.4 (1۳35نوروزی) logL - - سطحي متر 
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 مي باشد. ۱5/3% ،  50مقدار انحراف معيار بزرگا  در زلزله های مختلف برای گسل معکوس در سطح اطمينان 

 

 7مقدار بزرگای گسل ها و درصد احتمال تجاوز زلزله با بزرگای بیش از   -3جدول

 (kmطول فعال گسل) نام گسل
مقدار بزرگای 

 گشتاوری
 مقدار بزرگای سطحی

وقوع درصد احتمال 

زلزل ای با بزرگای 

 7گشتاوری 

 03/۳ 3/3 33/3 133 گسل ایندس

 ۳۱/1 6/3 3/3 16۱ گسل كوشک نصرت

 0/03 13/3 13/3 0/0۳ گسل كاشان

 1/۱5 1۳/3 1۳/3 6۱ گسل سياه كوه

 

 

 محاسبه ی حداکثر شتاب زمین در محدوده ی مورد مطالعه .4
 

 نیتر بزرگحركتي زلزله،  مؤلفهدر حركت زمين، حداكثر شتاب زلزله است. شتاب حداكثر برای یک  معيار دامنه نیتر متداولدر مطالعات مهندسي، 

ی احتماالتي حداكثر شتاب زمين از چند  محاسبهشتاب نگاشت است. در این مطالعه به منظور  مؤلفهمقدار )قدر مطلق( شتاب افقي بدست آمده از آن 

، چيو و ]۳[(۱335، بور و اتکينسون)]5[(۱335، كمپل و بزرگ نيا)]3[(۱335، آبراهامسون و سيلوا )]6[(۱335رابطه ی كاهندگي مانند چيو و یانگ )

با هم مقایسه گردیده  ها آناستفاده و نتایج  ]۳[( ۱336و كمپل  و بزرگ نيا)]۳[( 1۳۳3، فيومال و همکاران)]۳[(۱336، بورواتکينسون )]۳[(۱336یانگ)

، سرعت اوج حداكثر PGAبا بزرگای یکسان دارای ویژگي ها و مشخصه های متفاوتي از قبيل شتاب پایه ی حداكثر  آنکه زلزله های ليبه دلاست. 

PGV و جابجایي بيشينه ،PGD  و مدت زمان تکان قوی و غيره هستند، الزم است از دسته بندی مجزایي برخوردار گردند. ميزان كاهندگي پارامتری

را به فاصله ی رخ دادن زلزله، بزرگا و شرایط زمين ساختي آن  مرتبط مي سازد. یک رابطه كاهندگي تابعي ميان است كه ميزان پارامترهای فوق 

در  باشد.مشخصات اصلي زلزله و دیگر پارامترها مانند، شرایط خاک ساختگاه، فاصله ی ميان سایت تا مركز زلزله و سایر پدیده های تصادفي دیگر مي 

 0با توجه به جدول انجام شده است.  ]6[(۱335ن شتاب بيشينه ی گسل های فعال منطقه با استفاده از رابطه ی چيو و یانگ )مقایسه ای مابي 0جدول 

، به مشاهده مي شود كه گسل كوشک نصرت پتانسيل بيشتری برای ایجاد شتاب لرزه ای در استان قم دارد. بعد از تعيين گسل تعيين كننده در منطقه

( و از مقادیر بدست آمده از 0و ۱)شکل  شود يمدار شتاب ایجاد شده در این گسل از سایر روابط كاهندگي برای این گسل استفاده منظور مقایسه مق

 هشت رابطه ی كاهندگي معرفي شده، ميانگين گيری شده و مقایسه مي گردد.

 

مقایسه ی فراگذشت گسل های فعال در منطقه مورد نظر -4جدول  
 (g) مقدار شتاب نام گسل

74/0 گسل ایندس  

6/0 گسل کوشک نصرت  

12/0 گسل کاشان  

1/0 گسل سیاه کوه  
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رابطه ی کاهندگی بر حسب شتاب زمین 4مقایسه ی احتمال فراگذشت  - 2شکل    

 
 (gمقایسه ی فراگذشت گسل های فعال بر حسب شتاب زمین) -3شکل

 

 ای کاهندگی مختلفبرای رابطه ه   1121/1مقادیر شتاب با فراگذشت  -5جدول

رابطه 

 کاهندگی

Chiou & 

Youngs 

(2008 ) 

Ambrahamso

n & Silva 

(2008 ) 

Campbell & 

Bozorgnia  

(2008) 

Boore & 

Atkinson  

(2008) 

Chiou & 

youngs 

(2006) 

Boore , Joyner 

& fumal  

(1997) 

Boore & 

Atkinson  

(2006 ) 

Campbell & 

Bozorgnia  

(2006) 

مقدار 
 شتاب 

g6/0 g44/0 g12/0 g16/0 g64/0 g1/0 g11/0 g12/0 

 
مي باشد، مقادیر بدست آمده از نمودارهای  g306/3برای رابطه های كاهندگي مختلف برابر  33۱1/3ميانگين مقادیر شتاب های لرزه ای با فراگذشت 

بدیهي است با  باال بودن سختي خاک شهر قم، حاصل شده است.كيلومتری و  13 باًیتقركاهندگي، با فرضياتي مانند لحاظ كردن عمق كانوني در عمق 

باید محاسبه گردد تا تعيين شود كه این  حتماًكمتر شدن سرعت موج برشي حداكثر شتاب زمين از مقدار تعيين شده فراتر خواهد رفت اما مقدار افزایش 

اشت. سرعت موج برشي در خاک منطقه مورد نظر با توجه به سخت بودن افزایش چه مقدار خواهد بود. افزایش عمق كانوني نيز اثری مشابه خواهد د

متر بر ثانيه  363آن، زیاد مي باشد، لذا فرض باال بودن سرعت موج برشي دور واقعيت نيست، به همين منظور در محاسبات انجام شده سرعت موج برشي 

 مي باشد. inter-eventنوع گسل معکوس و انحراف استاندارد از نوع  درجه، ۳3فرض شد. شيب گسل نسبت به سطح زمين قائم و دارای زاویه ی 

 

 پهنه بندی خطر لرزه خیزی احتماالتی محدوده ی مورد مطالعه            . 4
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در این ، اختند.با استفاده از شبکه های عصبي مصنوعي پرد نقشه پهنه بندی خطر زلزله احتماليی تهيه به ، در تحقيق خود ]13[( 10۳1گرامي و همکاران)

 قم از پایگاه های مختلف لرزه ای جمع آوری گردید.در پژوهشدر استان  ۱31۱تا  1۳30ل های مشخصات زلزله های رخداده در بين ساتحقيق آن ها 

عصبي مصنوعي انتخاب  مکان های احتمال رخداد زلزله آتي، پيشبيني شد. شبکه های، با استفاده از شبکه های عصبي مصنوعي خود سازمان یافته  آن ها

خروجي ها( به گونه ای تغيير دهد كه پاسخ مناسب را توليد كند. -این ویژگي را دارد كه رفتار خود را با توجه به محيط )ورودی های تحقيق آن ها شده 

ن و به صورت موازی دسته بندی این شبکه های عصبي مصنوعي قادرند حجم زیادی از اطالعات ورودی )مانند كاتالوگ زمين لرزه( را بطور هم زما

 ست آمدهكنند و پاسخ واقعي حتي به داده های ناقص ، مغشوش و پراكنده بدهند و الگو های لرزه ای را بخوبي تشخيص دهند. با توجه به نقشه های بد

 درصد پيشبيني شده است. 6/01، بيشترین احتمال وقوع زلزله در استان قم، در منطقه مركزی این استان با احتمال از تحقيق آن ها

 

 
 نقشه پهنه بندی درصد لرزه خیزی پیش بینی شده برای  استان قم -4شکل

 

 گیرینتیجه .5

 
سال گذشته زلزله ی قابل توجهي در استان قم اتفاق نيافتاده است اما بایستي توجه داشت كه زمين غير قابل  53هرچند طبق داده های موجود در طول 

توجه به عدم رخداد زلزله ای بزرگ در استان به مدت طوالني بایستي هر لحظه احتمال وقوع زلزله ای را داد. با مرور اجمالي مطالب پيش بيني است و با 

ت انساني مطروحه ، با توجه به آسيب پذیری بسياری از ساختمان ها و تاسيسات در قسمت های مختلف استان قم وقوع زلزله ای احتمالي مي تواند خسارا

ر قم اقتصادی جبران ناپذیری را بر جای گذارد. بدین منظور انجام اقدامات جدی و اساسي در راستای پيشگيری و كاهش خطرپذیری ناشي از زلزله دو 

با  هرچه سریعتر باید در دستور كار شهرداری و سازمان های ذی ربط قرار گيردو این امر بدون حركت در قالب یک برنامه جامع كاهش خطرپذیری و

اجمالي اولویت حفظ جان انسان ها ميسر نيست. در این تحقيق به بررسي و تحليل خطرپذیری لرزه ای استان قم پرداخته شده است در ابتدا به بررسي 

ود، گسل های فعال منطقه پرداخته شد و به كمک شناخت گسل های فعال محدوده ی مورد مطالعه در منطقه و با استفاده از روابط كاهندگي موج

پتانسيل ایجاد ماكزیمم شتاب در محدوده و توسط گسل های فعال انجام شد و مشخص گردید كه گسل كوشک نصرت از پتانسيل بيشتری نسبت به 

( مي باشد و لذا بایستي از ایجاد ساخت و ساز در مجاورت و نزدیکي این گسل اجتناب كرد و در صورت g6/3سایر گسل ها در ایجاد ماكزیمم شتاب )

شده توسط  اجبار در ایجاد سازه، ضریب اطمينان الزم در صورت مقابله با شتاب ماكزیمم لحاظ گردد. همچنين از مطالعه ی پهنه بندی احتماالتي انجام

 .درصد پيشبيني شده است 6/01بيشترین احتمال وقوع زلزله در استان قم، در منطقه مركزی این استان با احتمال سایرمحققين مشخص شد كه 
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