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چكیده
 پهنهبندی خطر زمینلرزه و تعیین بیشینه شتاب زمین به روش احتماالتی در استان فارس و بوشهر،هدف از اين پژوهش
 شامل زمینلرزههای تاريخی و دستگاهی با2020  فهرست نامه يكنواختی تا سال.به مرکزيت شهر شیراز انجام گرديد
 چشمه بالقوه زمینلرزه به3 ، با توجه به روند گسلها و زمینشناسی. در مقیاس 𝒘𝑴 تهیه شد7 – 3/1 بزرگای بین
 در روش احتماالتی با استفاده.صورت پهنهای در اين منطقه در نظر گرفته شد و پارامترهای لرزهخیزی محاسبه گرديد
50  برای دوره بازگشتهای،(PGA)  بیشینه شتاب جنبش زمینQGIS وOpen quake  نرم افزار،Zmap7 از افزونه
2475  سال و475 ، سال50  برای دوره بازگشتهای،)SA)  سال و نمودار پاسخ شتاب طیفی2475  سال و475 ،سال
 در،(PGA)  نتايج نشان میدهد که بیشترين سطح شتاب جنبش زمین. ثانیه رسم شد0/4  و0/2 سال در پريودهای
 لرزهخیزترين چشمهها در. ثانیه میباشد0/2 در پريود1/5)g( ،(SA)  و حداکثر پاسخ شتاب منحنی. /8 )g(شهر شیراز
 قیر و زاگرس مرتفع برآورد شد که سابقه زمینلرزههای بزرگ تاريخی و دستگاهی را دارا،نزديكی گسلهای کازرون
 به طورکلی میتوان گفت که اين مناطق با تراکم جمعیت باال و شهرهای مهم استان به دلیل نزديك بودن به.هستند
.گسلهای منطقه در مناطق با خطر باال قرار دارند
،Zmap7
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Abstract
The purpose of this research is to zoning the seismic hazard and determine the maximum ground
acceleration by the probabilistic method in Shiraz area.The list of Earthquakes until March 2020,
including historical and instrumental earthquakes with a magnitude between Mw= 3.1 - 7 was
prepared. According to the fault trends and geology, 3 potential seismic sources were considered
(area source) and seismic parameters were calculated. In the probabilistic method by using Zmap7
plugin, Open quake and QGIS softwares, maximum ground motion acceleration (PGA) for
probability of exceedance in 50-year, 475-year and 2475-year and hazard curve response (SA)
diagrams for probability of exceedance in 50-year, 475-year and 2475-year in a period of 0.2 and
0.4 seconds were calculated. The results show that the highest level of ground motion acceleration
(PGA) in Shiraz is 0.8 (g) and the maximum response curve acceleration (SA) is 1.5 g in a period
of 0.2 seconds. The most seismic areas near Kazerun, Qir and Zagros faults were estimated to
have a history of major historical and instrumental earthquakes. In general, it can concluded that
these areas with high population density and important cities of the province are in high seismic
hazard areas due to their proximity to the regional faults.
Keywords: Earthquake, Seismic hazard map, Seismic hazard analysis , Shiraz region, Zmap,
Open quake software.
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 .1مقدمه
موقعیت استان فارس در جنوب منطقه مرکزی ايران در ايالت لرزهزمینساخت زاگرس واقع شده است که يكی از
لرزهخیزترين نواحی اين ايالت به شمار میرود (امبرسیز و ملويل .)1982 ،استان فارس و نواحی اطراف آن شامل گسل
هايی است که هرکدام به خودی خود توان تولید زمینلرزههای بزرگی رادارند و تاکنون زمینلرزههای بزرگی را نیز شاهد
بودهاند .گسلهای مهم منطقه عبارتند از :گسل اصلی زاگرس ،گسل زاگرس مرتفع ،گسل اصلی عهد حاضر ،گسل
سروستان ،گسل کازرون ،گسل سبز پوشان ،گسل کره بس ،گسل قیر ،گسل بريز و گسل الر .در اين پژوهش سعی شده
است که دادههای لرزهای ثبت شده در منطقه شیراز در طی سالهای  1900تا  2020به روشی نوين با در نظر گرفتن
درخت منطقی تجزيه و تحلیل آماری شود ،تا بر اساس آنها پهنههای خطر لرزهای مشخص گردد.
 . 2روش تحقیق
در اين پژوهش برای تحلیل خطر و تهیه نقشههای پهنهبندی ،نخست نیاز به تهیه کاتالوگی کامل از زلزلههای
دستگاهی با عرض جغرافیايی  28تا  30و طول جغرافیايی 50تا ( 55/5ازسال  1900به بعد) ،که دادههای آن از نقشههای
زمینشناسی شهرهای شیراز ،کازرون ،نیريز ،داراب ،جهرم ،خورموج و بوشهر به مقیاس  ،1:250000کاتالوگ موسوی
وبسايتهای  IRSC ،USGSو ISCگرفته شده است .با توجه به دادههای به دست آمده حدود  5700مورد گزارش
زمینلرزه از سال 1900تا ماه مارس 2020با بزرگای  𝑀𝑊 = 3/1تا  𝑀𝑤 = 7ثبت گرديد .برای انجام اين تحقیق ،
ابتدا در نرم افزار  Excelتعداد و فراوانی و پراکندگی زمانی زمینلرزههای رخ داده منطقه ارزيابی و تحلیل شدند سپس
در محیط  QGISبه ايجاد پايگاه داده اقدام شد .بعد از تهیه کاتالوگ مربوطه با استفاده از نرم افزار  QGISنقشه
لرزهزمینساخت مورد نظر تهیه شد (شكل .)1

شكل  .1نقشه لرزهخیزی و لرزهزمینساخت منطقه مورد مطالعه.
برآورد خطر زمینلرزه به روش آماری
در زلزلهشناسی آماری کاربرد روشهای آماری بر روی مسائل زلزلهشناسی تعريف میگردد .توزيع تجربی زلزلهها از
ديدگاه مكان زلزله ،زمان زلزله و انرژی زلزله در زلزلهشناسی آماری بررسی میشود .در حقیقت هدف تعیین بزرگای
زلزلهای با دوره بازگشت مشخص ،با توجه به طول عمر مفید سازه و زلزلهای با درصد خطر مشخص ،با توجه به اهمیت
سازه میباشد تا احتمال وقوع زلزلهای بزرگتر از آن درصد مشخص ،بیشتر نباشد .مراحل تحلیل خطر احتمالی زمینلرزه
به  4روش :چشمه بندی منطقه ،برآورد بیشینه بزرگای چشمه ( ،)Mmaxبه دست اوردن بیشینه شتاب جنبش زمین
(،) PGAمحاسبه احتمال وقوع زلزله با دوره بازگشت مشخص صورت می گیرد(.)Tera, 1980در تحلیل خطر به روش
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احتماالتی ،از مدل پواسونی استفاده میشود .در مدل پواسونی دادهها مستقل از هم در نظر گرفته میشوند .بدين منظور
بايد دادهها را خوشه بندی ( )Dclusterکنیم .در اين پژوهش برای خوشه بندی زمینلرزهها از افزونه  Zmap7از روش
) (Resenbergاستفاده شده است .همان طور که در (شكل  ،)2پیداست بیشتر زمینلرزههای منطقه تا عمق بین 30
کیلومتری میباشند.

شكل  .2نقشه سه بعدی خوشه بندی منطقه مورد مطالعه.

در تحلیل خطر به روش احتماالتی اثر توان هرکدام از چشمههای لرزهای تعريف شده (برای منطقه شیراز  3چشمه
پهنهای درنظر گرفته شده است) ،در منطقه را در مجموعهای از نقاط بررسی کرديم؛ به طوری که خروجی تحلیل خطر،
به صورت يك نقشهی پهنهبندی خطر زمینلرزه ارائه خواهد شد .دادههای مربوط برای تهیه نقشه بیشینه شتاب جنبش
زمین ) )PGAو شتاب طیفی ) )SAمنطقه مورد مطالعه در دوره بازگشت  475سال و  2475سال با استفاده از از نرم
افزار  QGISو  Open Quakeتهیه شده است .و همچنین از فرآيند شبیهسازی مونت کارلو که به مفهموم استفاده از
از زلزلههای گذشته برای ارائه رفتار زلزلههای بعدی در منطقه مورد نظر میباشد ،برای تحلیل خطر احتمالی زمینلرزه
استفاده شده است.

شكل .3نقشه پهنهبندی بیشینه شتاب زمین ( )PGAمنطقه مورد مطالعه با احتمال  10%با دوره بازگشت  475سال
(عمر مفید سازه  50سال).
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شكل .4نقشه شتاب طیفی ( )SAمنطقه مورد مطالعه با احتمال  10%و پريود  0/2ثانیه) عمر مفید سازه 50سال(.
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شكل .5نمودار شتاب طیفی ( )SAمنطقه مورد مطالعه.

همان طور که مالحظه میفرمايید بیشینه شتاب جنبش زمین با احتمال  10%با دوره بازگشت  475سال و احتمال 2%
به شرطی که عمر مفید سازه  50سال باشد ،حدود ) (0/8gمیباشد (شكل ،)3که شهرهای شیراز،کازرون ،جهرم ،خورموج
و بوشهر در معرض اين شتاب خواهند بود بنابراين توصیه میشود در اين مناطق ساختمانهای مهم مثل نیروگاهها ،سد
و پلهای بزرگ ساخته نشود و نیز در اين محدوده شهرهای داراب با شتاب  0/6gو نیريز با شتابی حدود  0/4gخطر
کمتری نسبت به شهرهای ذکر شده دارند .همچنین در نمودار (شكل  ،)5مشخص است که بیشترين شتاب وارده (،)1/5g
در دوره تناوب  0/2تا  0/3ثانیه در محدوده شهرهای شیراز،کازرون ،جهرم ،خورموج و بوشهر میباشد لذا توصیه میشود
در اين محدوده پريودی ( 0/2تا  0/3ثانیه) ،ساخت و ساز صورت نگیرد.
 .3نتیجهگیری
برای برآورد خطر زمینلرزه در محدوده جغرافیايی به طول  55/5 - 50و عرض جغرافیايی  30 - 28و به مرکزيت
شهر شیراز با روش احتماالتی با استفاده از نقشههای زمینشناسی و نیز تهیه کاتالوگی از زلزلههای تاريخی و دستگاهی
و دستگاهی مدرن با استفاده از نرم افزار های  , Qgis , Openquakeو افزونه  Zmap7اقدام و تهیه گرديد .برای برآورد
خطر زمینلرزه به روش احتماالتی در منطقه مربوطه  3چشمه انتخاب شد .با توجه به نقشه ) (PGAبا احتمال 10%
و  2%و دوره بازگشت  475و  2475سال شهرهای شیراز ،کازرون ،جهرم ،خورموج و بوشهر در معرض بیشینه شتاب
) 0/8(gخواهند بود .در نقشه و نمودار ) (SAبا دوره تناوب  0/2ثانیه برای احتمال  10%و  %2مشاهده شد که بیشترين
شتاب ) 1/5 -1/1(gدر محدوده شهر داراب ،شیراز،کازرون ،جهرم ،خورموج و بوشهر میباشد .اين مناطق در نزديكی
گسلهای سبزپوشان ،کره بس،کازرون ،قیر و زاگرس مرتفع واقع شدهاند.
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