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خالصه
گستره  84- 25/۱2درجه طول شرقي و ۱۳-02درجه عرض شمالي كه شامل استان اصفهان و نواحي پيرامون مي باشد ،برای برآورد خطر زمين
لرزه به روش احتماالتي برای مطالعه انتخاب شده است .كاتالوگ یکنواختي از زمين لرزه ها شامل  11زمين لرزه تاریخي و  154۱زمينلرزه
دستگاهي ،از سال  ،۱31۱-1۳33با بزرگای  Ms<3تهيه شده است .مجموعاً  0چشمه بالقوه زمينلرزه در گستره مورد مطالعه تعيين شده است .در
مطالعه خطر زمينلرزه بر اساس روش احتماالتي ،پارامتر جنبش نيرومند زمين برای چهار احتمال افزایش  %13 ،%01 ،%58و  %۱درعمر مفيد 23
سال محاسبه و رسم شده است .مطابق نقشه خمهای همشتاب در گستره مورد نظر مالحظه مي گردد برای دوره بازگشت  23سال و احتمال فزوني
 %58حداكثرشتاب  ،3/3۳gدوره بازگشت  ۱23واحتمال وقوع  %01حداكثرشتاب ،3/11gدوره بازگشت 812سال و احتمال وقوع %13
حداكثرشتاب ،3/15gو برای دوره بازگشت  ۱812سال احتمال وقوع  %۱حداكثرشتاب3/۱8gميباشد.
کلمات کلیدی :سایزریسک ،IIIبیشینه شتاب ،احتمال فزونی

مقدمه
سرزمين ایران در بخش مياني كوهزایي نوار آلپ  -هيماليا ،قرار گرفته است و سطح باالیي از فعاليتهای لرزه ای را نشان مي دهد .گرچه ایران زمين
بر روی كمربند لرزه خيز دنيا قرارگرفته است اما ميزان لرزه خيزی در سراسر آن یکسان نيست و مي توان آن را براین اساس به گستره های
كوچکتری تقسيم نمود .از نظر لرزه زمين ساختي ایران را مي توان به نوار چين خورده زاگرس ،البرز ،كپه داغ و ایران مركزی و دشت لوت تقسيم
نمود .همين مسئله را مي توان به استان های ایران نيز گسترش داد .استان اصفهان از جمله استانهایي است كه به دليل قرار گرفتن در شرایط ویژه ی
لرزه زمين ساختي محدوده هایي با خطر نسبي زمين لرزه ی متفاوت را در بر مي گيرد .برای شناسایي این محدوده ها وبررسي دقيق تر مناطق پر
خطر نياز است كه مطالعات ویژه لرزه خيزی و لرزه زمين ساختي در این محدوده انجام مي شود .برآورد خطر زمينلرزه در گستره 84- 25/۱2درجه
طول شرقي و ۱۳-02درجه عرض شمالي ،كه عمدتاً شامل استان اصفهان مي باشد ،انجام شده است و با استفاده از نقشه های زمين شناسي موجود با
مقياس ، 10۱23333نقشه های تکتونيکي ،نگاره های هوایي ،گزارش های موجود ،كاتالوگ زمين لرزه ها و خرد زمين لرزه ها نقشه لرزه زمين
ساختي منطقه تهيه شده است .
گسلش ،زمین ساخت و لرزه زمین ساخت
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ازدیدگاه ساختاری ،استان اصفهان گستره ای است كه از خاور به باختر مشتمل بر پهنه های ساختاری ایران مركزی ،اروميه  -دختر ،سنندج  -سيرجان
و بخش هایي از بلندی های زاگرس است .استان اصفهان از سمت غرب به شرق دارای زون های مختلف بوده كه همين محدوده ها دارای پتانسيل
های متفاوت خطرزایي هستند .در غرب استان زون زاگرس مرتفع قرار گرفته است .این قسمت از ایران حاصل عملکرد حركت صفحه ی عربي به
طرف ایران مركزی بوده و به همين دليل ضخامت این قسمت از پوسته زمين از بقيه نقاط بيشتر و از مجموعه ای از گسل های مختلف تشکيل شده
است كه از نظر سني تفاوت های زیادی با هم دارند .قدیمي ترین گسل معروف به تراست اصلي زاگرس ،كه بيشتر حالت روراندگي دارد و از یک
دسته گسل بزرگ و كوچک كه نسبت به همدیگر جابجایي زیادی دارند واصطالحاً دارای هورست و گرابن ناميده مي شود .گسل دوم زاگرس كه
به نام گسل جوان زاگرس معروف است به موازات گسل اصلي قرار گرفته دارای همان طول و روند مي باشد و بسيار فعال بوده و در طول سال،
تعداد زلزله های زیادی در امتداد آن رخ مي دهد .عالوه بر گسل های ذكر شده گسل های متعدد دیگری وجود دارد كه دارای توان لرزه زایي
باالیي بوده و اثرات آن در سکونتگاه ها مؤثر است .از جمله گسل های سفيدكوه در جنوب فریدونشهر ،داران در شمال شهر داران ،رخ در جنوب
شهر چرمهين و دنا در دامنه های شمالي كوه دنا در جنوب شهرستان سميرم كه از توان لرزه زایي باالیي برخوردار مي باشد .زون سنندج – سيرجان
نيز دارای گسل های متعددی بوده كه دارای روند شمال غرب– جنوب شرق داشته و در گذشته زلزله های مختلف را از خود بروز داده است .از
جمله گسل های این قسمت گسل های رخ و گسل ایران كوه را مي توان نام برد .ناحيه مياني استان اصفهان ،از نظر ساختار زمين شناسي از دو زون
تشکيل یافته كه زون بالفاصله بعد از زاگرس ،زون سنندج– سيرجان بوده و یک كمربند و یا محور دگرگوني محسوب مي شود .این فاصله ،از نظر
تاریخ زمين شناسي فازهای كوهزایي متعددی را پشت سر گذاشته است كه حداقل سه فاز آن در كنار پل نوغان درشهرستان فریدن است و این
فعاليت های كوهزایي ،درسطح زمين رخنمون دارد .بيشتر بيرون زدگي های سنگي این محدوده قسمت هایي از شهرستان های گلپایگان ،خوانسار،
فریدن ،تيران و كرون ،لنجان ،مباركه و شهرضا را در بر مي گيرد .در استان ،دو ناحيه از رانش زمين وجود دارد ،یکي از این دو ،كه از دیدگاه
زمين شناسي جوان بوده ،در بلندی های پشتکوه و پيشکوه ،شهرستان فریدون شهر قرار دارد و ناحيه ی دیگر در شهرستان سميرم  ،به ویژه در ناحيه
ی پادانا و پيرامون رود ماربر قرار دارد .زمين لرزه در استان به ندرت رخ مي دهد ،ليکن در گستره شمال ،شمال شرقي و شرق استان به دليل وجود
گسلهای بي شمار زمين لرزه هایي در گذشته روی داده است،كه گاه شدید گزارش شده است .بارزترین این گسل ها را مي توان گسل كاشان ،فين،
یخاب و گسل های خور وبيابانک برشمرد .گسل كاشان از جنوب فين در راستاى شمال باخترى– جنوب خاورى كشيده شده است .نقشه زمينلرزه
های گستره استان اصفهان نشان مي دهد كه تمركز زلزله ها با بزرگي زیاد در بخشهای شمال یا جنوب این استان (درپهنه های گسل های بنيادی
كاشان ،قم ،زفره و گسل رانده اصلي زاگرس) واقع شده است .گستره ی پيرامون زاگرس را نيز ،مي توان زلزله خيز برشمرد .این گستره ،با توجه به

ویژگي های زمين ساختي زاگرس ،گاه زلزله هایي با بزرگي  4تا  5ریشتر را شاهد بوده است.
تئوری بر آورد خطر زمین لرزه
بر آورد خطر زمين لرزه تخمين پارامترهای جنبش زمين در یک ساختگاه مي باشد كه از فعاليت چشمه های با پتانسيل لرزه ای در یک دوره زماني
مشخص نتيجه ميشود .این كار به روش های مختلف انجام مي شود .روش اول ،روش تجربي-آماری مي باشد این روش ساده ترین راه برای
ارزیابي خطر زمين لرزه است و مبتني بر آمار زمين لرزه های روی داده در منطقه مورد مطالعه مي باشد .روش دوم روش قطعي است كه انجام بر
آورد خطر زمين لرزه با استفاده از این روش شامل چهار مرحله مي باشد .نخست تعيين چشمه های بالقوه زمين لرزه ،سپس تعيين بيشينه بزرگي كه
ميتوان از هر چشمه انتظار داشت و مرحله بعدی تعيين رابطه تصعيف مناسب برای منطقه مورد انتظار و در نهایت تعيين ميزان خطر یا بيشينه شتاب
زمين مي باشد .در این روش جنبش زمين بدست آمده برای ساختگاه مورد نظر تنها بوسيله زمين لرزه ای با بزرگي مشخص در یک چشمه به فاصله
مشخص از ساختگاه بيان مي شود .صرف نظر از اینکه احتمال وقوع زمين لرزه ای باخصوصيات متفاوت وجود داشته باشد .به همين دليل برای
ساختگاههای مهم ،انجام برآورد خطر زمين لرزه بااین روش قابل اطمينان نيست و روش سوم ،روش احتماالتي كه بر خالف روش قطعي در
برآورد خطر زمين لرزه به روش احتمالي ،تمام بزرگي های ممکن(معموأل بيش از بزرگي معين) حاصل از چشمه های مهم كه در فواصل مختلفي از
ساختگاه قرار گرفته اند ،با در نظر گرفتن درصد احتمال وقوع بيان مي شود .بنا براین در این روش تعيين جنبش زمين با یک احتمال مشخص ،برای
ساختگاه امکان پذیر است .مراحل انجام برآورد خطر زمين لرزه به روش احتمالي در چهار مرحله انجام مي شود .مرحله نخست تعيين چشمه های
بالقوه زمين لرزه مي باشد .مرحله دوم تعيين رابطه دوره باز گشت ،توزیع بزرگي و نرخ ميانگين بارز رخدادها مي باشد .مرحله سوم به كار گيری
رابطه تضعيف مناسب و باالخره در مرحله چهارم منحني خطر برای ساختگاه محاسبه مي شود .تعيين چشمه های لرزه ای و رابطه تضعيف جنبش
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كامأل مشابه روش قطعي است ،در روش احتماالتي اثر تمام زمين لرزه های دارای اندازه های متفاوت كه در مکان های مختلف از چشمه های
متفاوت با احتمال رویدادهای متفاوت اتفاق مي افتند ،روی یک منحني جمع زده مي شوند كه احتمال افزایش سطوح مختلف جنبش زمين (به
عنوان نمونه ،بيشينه شتاب) در یک ساختگاه در طول دوره زماني مشخصي را نشان مي دهد .مراحل فوق در فرمول زیر خالصه مي شود0
()1
به طوری كه )E(zتعداد دفعات افزایش از سطح جنبش زمين Zدرطول دوره زماني  tاست .نرخ متوسط رویداد زمينلرزه بين محدوده های پایين و
باالی بزرگي) (mu, moاست كه در چشمه iام درنظر گرفته شده اند fi(m)،توزیع چگالي احتمال بزرگي (رابطه بازگشتي) درون چشمه iام است،
) fi(rتوزیع چگالي احتمال فاصله رومركزها (یا چشمه ها) بين مکان های مختلف داخل چشمه iام و ساختگاهي كه برآورد خطر در آن انجام مي
شود ،مي باشد و ) P(Z>z|m,rاحتمال افزایش زمينلرزه ای با بزرگي  mو فاصله رومركزی rسطح جنبش زمين Zاست .اگر هدف تحليل خطر
زمينلرزه تخمين احتمال افزایش برخي سطوح جنبش زمين درطول مدت زمان معين( Tمثالً ،طول عمر سازه) باشد ،مي توان نشان داد ،دوره بازگشت
معادل با آن احتمال از رابطه زیر بدست مي آید:
()۱
در این حالت) p(Z >zاحتمال افزایش درطول زمان Tاست؛ برای دوره های بازگشت خيلي بزرگتر از دوره موردنظر ) p(Z >zتقریباً با تقسيم
دوره موردنظر ،بر دوره بازگشت بدست مي آید نرخ لرزه خيزی زمين لرزه های با بزرگي بين Mmin، Mmaxرا با  αنشان مي دهيم .با درنظر
گرفتن مدل گوتنبرگ -ریشتر ،نرخ لرزه خيزی را به شکل زیر مي توان نوشت:
()0

α = 10a−bMmin −10a−bMmax

بطوركلي در چشمه های لرزه ای چندگانه ،با فرض مستقل بودن چشم ههای ازنظر آماری ميتوان خطر كل را به آساني محاسبه نمود .در این حالت
خطركل را مي توان از رابطه زیر بدست آورد:
)8(t
رابطه  8را مي توان چنين نوشت:
()2

زیرنویس iاشاره به iامين چشمه در مدل برآورد خطردارد.برای مدت یک سال

مي توان رابطه  2رابه صورت زیر نوشت:

()5
با رسم مقادیر Ptotalحاصل از رابطه ) (5برحسب پارامتر جنبش  gمنحني خطربدست مي آید .این نتيجه اصلي تحليل خطر است .درصورتي كه
هدف از مطالعه تعيين خطر برحسب طيف پاسخ مهندسي باشد ،چندین منحني خطر به ازاء هر فركانس نوسانگر بدست ميا ید .این نتيجه اصلي تحليل
خطر است .درصورتي كه هدف از مطالعه تعيين خطر برحسب طيف پاسخ مهندسي باشد ،چندین منحني خطر به ازاء هر فركانس نوسانگر بدست
مياید.
چشمه های بالقوه زمین لرزه
اولين گام در تحليل خطرزمين لرزه ،تعيين چشمه یا چشمه های زمين لرزه ای است .چشمه های لرزه زمين ساختي یا چشمه های زمين لرزه ای محل
تجلي فعاليت نيروهای زمين ساختي منطقه است .تعيين و شناخت چشمه های لرزه زمين ساختي ،غالباً بخش عمده یک تحليل خطر زمين لرزه را
تشکيل مي دهد كه محتاج دانش زمين شناختي ،لرزه شناختي و زمين ساخت ناحيه ای ومحلي مي باشد .بدین منظوركاتالوگ یکنواختي از زمينلرزه
ها در گستره 84- 25/۱2درجه طول شرقي و ۱۳-02درجه عرض شمالي ،شامل  11زمين لرزه تاریخي و  154۱زمين لرزه دستگاهي ،از سال - 1۳33
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 ۱31۱با بزرگای  Ms<3تهيه شده است.با توجه به لرزه زمين ساخت منطقه و گسلهای موجود سه چشمه لرزه زا طبق شکل ( )1انتخاب گردید .بدليل
عدم وجود اطالعات كافي از بخش لرزه زای پوسته ،چشمه ها به صورت سطحي در نظر گرفته شدند.

شکل( :)1نقشه شکلها ،رومركز زمين لرزه های رخداده(زمينلرزه های تاریخي و دستگاهي)و چشمه های لرزه ای در گستره مورد مطالعه

برآورد خطرزمین لرزه در گستره استان اصفهان
اولين گام در تحليل خطر لرزه ای به روش احتماالتي مرسوم توسط كرنل برداشته شده كه توسط ریتر توصيف شده است .پس از انتخاب یک رابطه
تضعيف مناسب نوبت به انجام برآورد خطر در گستره مورد مطالعه مي رسد .منحني خطر ،تركيبي است از نمودار تمامي اطالعاتي كه در باال شرح
داده شد .توزیع فاصله ،بزرگي و تابع احتمال جنبش زمين برای چشمه مورد نظر تركيب مي شوند تا مکان احتمالي یک حادثه لرزه ای با بزرگي
مشخص در هر كجای چشمه بيان شود ( شکلهای 8،0 ،۱و  .)2مطابق این شکلها در گستره مورد مطالعه منحني خطر لرزه ای ترسيم شده است  .برای
انجام برآورد خطر در گستره استان اصفهان الزم است برای شبکه ای از نقاط ،شتاب افقي ناشي از رویداد زمين لرزه در چشمه بالقوه محاسبه و برای
گستره مورد نظر نقشه پهنه بندی زمين لرزه ترسيم شود .این كار نياز به محاسبات بسياری دارد و جهت انجام آن مي توان از برنامه های كامپيوتری
استفاده كرد .در این پژوهش از برنامه  SeisriskIIIاستفاده شده است .در محاسبات روش احتمالي پارامتر جنبش نيرومند زمين  ،برای چهار
احتمال افزایش  %13 ،%01 ،%58و  %۱در عمر مفيد 23سال محاسبه شده است  .قابل ذكر است كه محاسبات فوق برای شتاب افقي بر روی سنگ
كف با استفاده از رابطه كاهندگي دانوان انجام شد و نتایج در شکل 5قابل مشاهده مي باشد.
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شکل .2نتایج روش احتمالي برای شتاب افقي،دوره بازگشت  23سال

شکل .3نتایج روش احتمالي برای شتاب افقي،دوره بازگشت  23سال

(%58احتمال فزوني در عمر مفيد  133سال ،برای استان اصفهان)

(%01احتمال فزوني در عمر مفيد  23سال ،برای استان اصفهان)
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( %۱احتمال فزوني در عمر مفيد  23سال ،برای استان اصفهان)

(%13احتمال فزوني در عمر مفيد  133سال ،برای استان اصفهان)

بحث و نتیجه گیری:
در پهنه بندی خطر زمينلرزه ای استان اصفهان و نواحي اطراف بر اساس روش احتماالتي ،پس از بررسي مجمو عه اطالعات قابل دسترس زمين
شناسي و زلزله شناسي ،چشمه های بالقوه لرزه زا و بيشينه توان لرزه زایي هر چشمه در قالب  ،Mmaxمشخص و سپس جنبش نيرومند زمين برآورد
شده است؛ در برآورد خطر زمين لرزه ای گستره مورد مطالعه با رعایت مواردی از قبيل ناكامل بودن داده ها و دخالت ان در محاسبات برآورد
پارامترهای زلزله خيزی از نرم افزار SeisriskIIIاستفاده شده است .از جمله داده هایي كه برای ورودی این برنامه الزم است تعداد زمين لرزه های
رویداده در سال برای هر یک از بازه های بزرگي مي باشد .بنابراین هر قدر كاتالوگ زمين لرزه ها و خرد زمين لرزه های رویداده در منطقه كاملتر
باشد جواب حاصل از این برنامه قابل اطمينان تر است .منطقه به 1۱53سایت مشبک شده و در هر سایت با استفاده از رابطه كاهندگي دانوان  ،پارامتر
جنبش نيرومند زمين ،PGA،برای چهار احتمال افزایش  %13 ،%01 ،%58و  %۱درعمر مفيد  23سال محاسبه شده است  .نقشه خمهای همشتاب برای
این در شکل  5آورده شده است  .مالحظه مي گردد در استان اصفهان و نواحي اطراف ،برای دوره بازگشت  23سال و احتمال فزوني  %58حداقل
شتاب  3/30۳ gو حداكثر  ،3/۳4gدوره بازگشت  ۱23واحتمال وقوع  %01حداقل شتاب 3/32gو حداكثر  ،3/11 gدوره بازگشت 812سال و احتمال
وقوع  %13حداقل شتاب 3/34 gو حداكثر  ،3/15gو برای دوره بازگشت  ۱812سال احتمال وقوع  %۱حداقل شتاب3/12 gو حداكثر 3/۱8gميباشد.
همانگونه كه در نقشه ها نشان داده شده ،از نظر خطر نسبي زمين لرزه مي توان استان اصفهان را به پهنه های با ميزان خطر نسبي متفاوت تقسيم بندی
نمود .مطابق نقشه خمهای همشتاب آرام ترین پهنه در بخش شرقي استان قرار گرفته كه محدوده ی همسایه استان یزد است .از سوی دیگر محدوده
هایي در جنوب باختر استان ،كه پيرامون گسل رانده زاگرس قرار دارند خطر نسبي در آنها باال است  .همين وضعيت برای محدوده كوچکي از شمال
–شمال باختری استان كه در شمال خاوری گسل درود قرار مي گيرد وجود دارد.
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