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چكیده
 در اين راستا پس از.هدف از اين مطالعه پهنه بندی خطر لرزهای در منطقه کرمانشاه به روش احتماالتی میباشد
 تعداد سه چشمه،شناسايی گسلهای موجود در منطقه و تهیه نقشههای لرزهخیزی و لرزهزمینساخت مربوطه
 سپس پارامترهای لرزه خیزی هر.ناحیهای بالقوه زمینلرزه زا برای گستره مورد مطالعه تشخیص داده شده است
چشمه محاسبه و در نهايت به همراه ساير اطالعات موجود در هر سه ناحیه از جمله عمق زون لرزهزا و يا پارامترهای
 داده شده تا برآورد خطر لرزهای صورتOpenquake  به عنوان اصلیترين پارامترهای ورودی نرمافزار،هندسه گسل
 سال برای سازههايی2475  و475 ،50  سرانجام نقشههای تحلیل خطر و محاسبات مربوط به دوره بازگشتهای.گیرد
 ثانیه انجام شده که نتايج حاصله نشان میدهد بیشترين شتاب متحمل بر اين2  و1 ،0/8 ،0/2 با دوره تناوبهای
. سال میباشد2475  و دوره بازگشت0/2  برای دوره تناوب1/53g منطقه برابر با
، پارامترهای لرزهخیزی، چشمه ناحیهای، لرزهزمینساخت، روش احتماالتی، پهنه بندی خطر لرزهای:واژههای کلیدی
دوره بازگشت
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Abstract
The purpose of this study is probabilistic seismic hazard zoning in Kermanshah region. To do
this, after identifying the faults in the area and preparing seismicity and seismotectonic maps,
three potential seismic regional sources have been recognized for the study area. Then, the seismic
parameters of each source are calculated and along with other information available in all three
areas, including the depth of the seismic zone and the parameters of the fault geometry, are given
as the main input parameters of Openquake software to assess the seismic risk. Eventually, hazard
maps and calculations related to the return periods of 50, 475 and 2475 years for structures with
periods of 0.2, 0.8, 1 and 2 seconds have been performed. The results show the maximum
acceleration in this area is equal to 1.53 g for the periodicity of 0.2 with the return period of 2475
years.
Keywords: seismic hazard zoning, probabilistic, seismotectonic, regional source, seismic
parameters, return period
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 1مقدمه
يكی از اصلیترين اهداف زلزلهشناسی اندازه گیری احتمال خطر وقوع زمینلرزههاست .بويژه اين مسئله در کشورهای
لرزهخیز جهان از جمله ايران ،از اهمیت ويژهای برخوردار است زيرا زمینلرزهها خسارتهای مالی و جانی قابل مالحظهای
در مناطق مختلف کشور بر جای میگذارند ،از اين رو لزوم ارزيابی خطر لرزهای به خصوص در مناطقی که دارای سازههای
مهم مهندسی مانند سدها ،پلها و غیره هستند ،بیش از پیش ضروری است .به طور کلی دو روش مختلف برای تحلیل
خطر وجود دارد .روش اول روش تعینی میباشد که در اين روش ،تمام پارامترها از جمله بزرگای زمینلرزه در چشمه و
فاصله از سايت به طور قطعی انتخاب میشوند .روش دوم ،روش احتماالتی است که عدم قطعیتها را در عوامل فوق
دخیل میکند .از آنجايی که زلزله و پديدههای مرتبط با آن فرايندهايی غیر قطعی میباشند انتظار میرود روش احتماالتی
نتايج منطقیتری را ارائه دهد لذا در تهیه اين پژوهش صرفا تحلیل خطر به روش احتماالتی برای چشمههای موجود در
منطقه استفاده شده است .اين مطالعه قصد دارد عالوه بر محاسبات مربوط به دوره بازگشتهای  50سال ( 63درصد
احتمال وقوع در  50سال) 475 ،سال ( 10درصد احتمال وقوع در  50سال) و  2475سال ( 2درصد احتمال وقوع در
 50سال) برای سازههايی با دوره تناوبهای  1 ،0/8 ،0/2و 2ثانیه ،منحنیهای طیف طرح را در شرايطی که عمر مفید
سازه  50سال در نظر گرفته میشود را بر حسب دوره بازگشتهای مختلف بررسی کند.
 2روش تحقیق
قدم اول پژوهش حاضر به شناسايی ويژگیهای زمینساختی محدودهای به طول جغرافیايی  45تا  49/5درجه و
عرض  34تا  36درجه به مرکزيت شهر کرمانشاه میپردازد که متشكل از دو ايالت لرزهزمینساختی مختلف زاگرس و
ايران مرکزی (میرزايی و همكاران )1998 ،میباشد .بدين منظور برای شناسايی چشمههای بالقوه زمینلرزهزا ،با استفاده
از نقشه گسلهای فعال ايران (حسامی و همكاران )2003 ،و نقشههای زمینشناسی (وبسايت سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشور) تمام گسلهای منطقه شناسايی و رسم شدهاند .پس از آن کاتالوگ زمین لرزههای رخ داده در
منطقه برای زلزلههايی با بزرگیهای بیش از  ،2/5شامل زمینلرزههای تاريخی ،دستگاهی دوره اول و دوم تا سال 2012
از کاتالوگ موسوی (موسوی و همكاران )2015 ،و ادامهی آن تا سال 2020از سايتهای مرتبط به جستوجوی زمینلرزه
(وبسايتهای موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران و  ،)ISCجمع آوری شده است .در آخرين قسمت اين بخش ،از میان
کاتالوگ موجود ،زمینلرزههايی که برای آنها سازوکار کانونی حل شده است از سايتهای مربوط به جستوجوی سازوکار
کانونی (وبسايت ،)Global CMT Catalog Searchمشخص و سرانجام نقشه لرزهزمین ساخت تهیه شده است .در
نهايت به کمك نقشههای گسلها ،لرزهخیزی و لرزهزمینساخت سه چشمه ناحیهای بالقوه زمینلرزهزا برای اين مطالعه
تشخیص داده شده است(شكل.)1

شكل  .1نقشه گسلها ،لرزهخیزی ،لرزهزمینساخت و چشمه بندی منطقه

همانطور که در شكل فوق مشاهده میکنید سعی بر آن بوده تا در هر چشمه روند گسلها ،توزيع لرزهخیزی و همچنین
سازوکار کانونی ،تقريبا مشابه باشند .به عنوان مثال ،اکثر زمینلرزههای چشمه شماره يك (چشمه سمت چپ) دارای
سازوکار معكوس با کمی مولفه امتدادلغز میباشند از طرفی توزيع لرزهخیزی در اين چشمه بیشتر در نیمه جنوبی ،و
روند گسلها به صورت شمال غربی-جنوب شرقی مشاهده میشود که تمامی موارد ذکر شده دلیلی است تا انتخاب اين
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چشمه معقول بنظر آيد.
در دومین مرحله از تهیه اين مقاله پس از شناسايی چشمهها ،نوبت به محاسبه پارامترهای لرزهخیزی مرتبط با
هرچشمه میرسد .برای اين کار بايد در ابتدا کاتالوگ مرتبط با هر چشمه جدا و سپس حذف خوشه بندی صورت گیرد.
منظور از خوشه بندی يك کاتالوگ ،فرايند مجزا کردن زلزلههای مستقل (زلزله اصلی) از زلزله های وابسته (پیشلرزه و
پسلرزه) است که در اين پژوهش برای حذف فرآيندهای وابسته ،از روش رزنبرگ استفاده شده است .در نهايت پارامترهای
لرزه خیزی ( )a, b valueو همچنین  )Magnitude of Completeness( Mcبرای هرچشمه محاسبه شده که نتايج
آن مطابق جدول زير و يك شكل نمونه از چشمهی شماره يك ارائه خواهد شد.
جدول.1پارامترهای لرزهخیزی و بزرگای حداقل و حداکثر مربوط به هرچشمه
Source number one
Source number two
Source number three
5.87
4.2
4.1
0.85
0.61
0.62
3.1
3.1
3.3
7.4
6.5
6.3

a-value
b-value
Mc
Mmax

شكل .2نمودار گوتنبرگ-ريشتر و لرزهخیزی سه بعدی زمینلرزههای اصلی چشمه شماره يك

سومین بخش از پژوهش حاضر ،مربوط به تحلیل خطر زمینلرزههای رخ داده در منطقه توسط نرمافزارOpenquake

میباشد .در اين راستا پارامترهای هندسه گسل (امتداد ،شیب و زاويه ريك) و همچنین عمق زون لرزهزای مرتبط با هر
چشمه محاسبه و به همراه مقادير بدست آمده از قسمت قبل ،به عنوان اصلی ترين پارامترهای ورودی به نرمافزار مذکور
داده میشوند تا محاسبات مربوط به دوره بازگشتهای  475 ،50و 2475سال برای سازههايی با دوره تناوب ،0/8 ،0/2
 1و 2ثانیه که غالب سازههای ساخته شده در منطقه مورد بررسی دارای اين دوره تناوبها میباشند (ساختمانهای دو،
هشت ،ده و بیست طبقه) ،انجام گیرد .در نهايت نتايج حاصله در قالب شكلهای زير برای دوره بازگشت  475سال قرار
داده شده است.

شكل .3پهنهبندی خطر لرزهای برای دوره تناوبهای  0/8 ،1 ،2و  0/2ثانیه در دوره بازگشت  475سال
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 برای يك سايت فرضی که در اينجا تقريبا در مرکز، پس از اتمام مراحل قسمت قبل،در آخرين بخش از اين مطالعه
 و برای هر دوره بازگشت منحنی شتاب طیفی بر حسب دوره تناوبهای مختلف محاسبه،گستره مورد مطالعه میباشد
.و رسم شدهاند
1.5

Spectral Acceleration

SA(g)

1
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نمودار شتاب طیفی بر حسب دوره تناوبهای مختلف.4 شكل

 نتیجهگیری3
 ارائه شد) و مقايسه3  پس از محاسبه و رسم نقشههای تحلیل خطر (مانند آنچه در شكل،با توجه به مطالعه انجام شده
 میباشد متحملMFF, MZRF, HZF آنها میتوان دريافت که چشمه ناحیهای شماره يك که شامل گسلهای اصلی
بیشترين سطح شتاب در دوره بازگشتهای مختلف است و در میان تمامی اين دوره بازگشتها بیشترين شتاب برابر با
 همچنین از نمودار شتاب. ثانیه مشاهده میشود0/2  سال و برای سازهای با دوره تناوب2475  در دوره بازگشت1/53g
) میتوان دريافت که در محل سايت مورد نظر به ساختمانهای يك طبقه تا سه طبقه شتاب4 طیفی مطرح شده (شكل
 بنابراين خسارت به ساختمان های کم ارتفاع.بسیار بیشتری نسبت به سازههای چهار طبقه تا بیست طبقه وارد میشود
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