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 چکیده 

برای برآورد خطر    شدهاستفاده  ایلرزهتحلیل خطر    هایروشيکی از    ،  ( PFDHAگسل احتماالتی )  جابجايی تحلیل خطر  
  1960( که از اوايل سال  PSHA)  ایلرزه تحلیل خطر    هایروش( نسبت به  PFDHAروش )  . باشدمی  هاگسلگسیختگی  

تبريز    گسلجابجايی  . در اين مطالعه برای برآورد  باشدمی  هايی تفاوتو   هاشباهت و دارای    باشدمیتوسعه يافتند جديدتر 
يك ساختار پیچیده با راستای  ،  گسل شمال تبريز.است  شدهاستفاده 2019و جینگ شو    2011از رابطه کاهندگی پیترسن  

  دارای     ،کیلومتر  150  نزديك به  طولیگسل شمال تبريز با  .غربی ايران است در ناحیه شمال،  ـ جنوب شرقی  غربی  شمال
کیلومتر گسیختگی   60و  50  حداقل   4/7و    3/7بزرگای    با   به ترتیب  Msبزرگای   با میالدی    1780و    1721  هایلرزه زمین
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Abstract 

Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis (PFDHA) is a seismic hazard analysis used to 

evaluate the fault rupture hazard. PFDHA is relatively new approach comparing to well-known 

Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) which was developed in the late 1960s and it has 

differences and similarities.in this paper we used Petersen 2011 and Jing xu 2019 to compute rate 

of exceedance of north Tabriz fault.  NTF with a complex structure with NW-SE direction is in 

northwest of Iran. NTF with length near to 150 km has 1780 and 1721 events created 50 and 60 

km surface ruptures with Ms 7.3 and Ms  7.4 respectively.  
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 دمه ق م  1
ی  هاگسل هنوز برای  تحلیل خطر نوينی است که    هایروش از جمله      ،( PFDHA)  گسلجابجايی    یخطر احتماالتتحلیل  

که   ی کوهستان يوکاهاگسلجابجايی    برای برآورد مقدار  2001اين روش ابتدا در سال    .اصلی در کشور انجام نشده است
ستفاده  با ايانگز  2003. پس از آن در سال (2001، همکاران )استپ واتمی بود مطرح شد  هایزبالهبرای دفن  یامنطقه 

( موفق به برآورد نرخ فزونی برای 1971و1968رنل )توسط ک   ایلرزهنرخ فزونی مطالعات خطر    آوردن  به دستاز روش  
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اصلی و  جابجايی  دو نوع    در مطالعات مذکور  .(2003،  همکاران  )يانگز و  گسلش نرمال شدجابجايی گسیختگی سطحی  
چند متری از آن روی    در   در امتداد گسل اصلی و يا   يیها يیجاجاباصلی    ی هاگسلنويه( در نظر گرفته شد. )ثا   شده ع يتوز
  درزها ی فرعی و يا  ها گسل  یرو  بردر محدوده دور از گسل اصلی    هايیجايیجابگسلش توزيع شده    کهیدرحال  دهندمی
تا    چند  فاصله  درپوسته ضعیف زمین    یرو  بر  هاشکافو   ،   همکاران  )يانگز و  دهد یماز آن رخ    یلومتریک  چندمتری 

)جابجايی  معرفی  جابجايی  هردو    .(2003 قائم  1فواصلخالص  و  همکاران)يانگز    باشدمی  (افقی  روش    ود.  (2003،  و 
پس از آن . (2003، و همکاران)يانگز   نرخ فزونی گسل معرفی شد  آوردن به دست برای  رزهزمینلو  ( جايیجابهمستقیم )
با از    پیترسن  اندازه     (2008  ،و همکاران  سکی)وسن  لرزهزمین   13  هایدادهاستفاده  به  بزرگای  و کامل کردن    9/7تا 
  ،ژاپن  ، ترکیه  ،  ايران  ، از جمله آمريکا  يی کشورهادر  6/7تا    5/6بزرگای بین    با    امتدادلغزگسلش    9جابجايی  داده کاتالوگ  

)پیترسن   شد  ایدر دنی امتدادلغز  هاگسلجابجايی  کانادا و گواتماال موفق به معرفی رابطه کاهندگی برای    ،فیلیپین  ،  چین
 لرزهزمیندو    های دادهو    ~6Mw  با بزرگای  2014سال   Napa  لرزهزمین  هایدادهبا اضافه کردن    .(2011،  و همکاران

موفق     ،در غرب چین  ~3/7Msبا بزرگای    2014سال    در  يوشن  یلرزهن یزمو    ~7Ms/ 1  با بزرگای  2010يوشو در سال  
استبرای گسلش   یترقیدقرابطه کاهندگی    آوردن  دستب  هب دنیا شده  امتدادلغز در  گسل .  (2019،  )جینگ شوهای 

به نزديك  طولی  با  تبريز  بزرگایمیالدی    1780و    1721  های لرزه زمیندارای    ،کیلومتر  150شمال    و   ~7.3Ms  با 
7.4Ms~  با در نظر  . (2003، )حسامی و همکاران اندبودهکیلومتر گسیختگی سطحی همراه  60و  50با حداقل ترتیببه

در اين   ،کیلومتر متغیر است  60تا    50گرفتن مطالعات پیشین در مورد گسیختگی های ناشی از گسل تبريز که بین  
رابطه کاهندگی    استفاده ازبا    کیلومتر در مجاورت شهر تبريز و  60قطعه ای از گسل تبريز به طول  مطالعه با درنظر گرفتن  

شو2011  پیترسن جینگ  از  برای    خیزیلرزهپارامترهای    برآورد  به  2019  و  ناشی  خطر  منحنی  تولید  و  گسل  اين 
شد همراه  سطحی  تبريز    احتمالی  جابجايیمقدار    .گسیختگی  گسل  از  مقدار    شناسیديرينهمطالعات  ناشی  حسامی 

4افقی و قائم گسل تبريز به ترتیب  جابجايی   ± 9.8و    0.05 ± با  (.  2003،  )حسامی و همکارانگزارش شده است  0.03
برای گسل تبريز پرداخته شده    2019  و جینگ شو  2011آمده از دو رابطه کاهندگی پیترسن    به دستمقايسه نتايج  

  .است
 یق روش تحق   2

(  x,yو سايتی با مختصات )  Lشکل هندسی يك گسل امتدادلغز با گسیختگی سطحی به طول    طبق مطالعات پیترسن

  به دستبرای    . (  2011و همکاران،  )پیترسن    گیريممی  در نظراز گسل مورد مطالعه قرارگرفته است را    rکه در فاصله  

)جینگ   آيد می  به دسترا خواهیم داشت که اين رابطه از توابع چگالی احتمال مختلفی    1ونی گسل رابطه  نرخ فز  آوردن

𝑃∗(𝐷   عبارت  .(2019،  شو ≥ 𝑑|𝑚. 𝑟)    سطح زمین و يا در نزديکی    بر رویگسل  جابجايی  يك تابع تضعیف برای

نسبت به توابع تضعیف    هايیتفاوتدارای  جابجايی  زيرا تابع تضعیف    شده استفاده  *Pاز عبارت    . باشدمیسطح زمین  

احتمال شرطی    P (Slipm,r)عبارت    . باشدمی  دو عبارتدارای    2طبق رابطه    در حقیقتکه    باشدمیجنبش زمین  

چشمه  بر روی ()لغزش گسل در عمق لرزهزمیناز يك  اینتیجه  عنوانبه kدر سايت جابجايی است که بعضی از مقادير 

n  با بزرگی  m     به همراه گسیختگی در فاصلهr  امتدادلغزهای  مقدار اين احتمال شرطی برای گسلش  از سايت اتفاق بیفتد  

𝑃(𝐷  ، . عبارت دوم(1994،  )ولز و کوپرسمیت  آيدمی  به دست  3به صورت رابطه   ≥ 𝑑|𝑚. 𝑟. 𝑠𝑙𝑖𝑝)    معرف توزيع

اين احتمال با استفاده از توزيع پیوسته به    .باشدمیگسل داده شده است که لغزش اتفاق بیفتد  جابجايی  شرطی مقدار  

  mبا بزرگای    ایلرزه زمیناحتمال رخداد    P(m,r)عبارت    .شودمیهستند محاسبه    rو    mهمراه پارامترهايی که تابعی از  

باعث ايجاد سطحی    لرزهزمینکه هر    شودمیفرض    PSHAدر روش    .باشدمیاز سايت مورد نظر    rبه اندازه    ایفاصلهدر  

خیلی ضعیف    تواندیمکه اين لرزش  طوری ه  ب  P (shakingm,r) = 1  شودمی   kاز لرزش زمین درسايت مورد نظر  

  به  ازیناين نرخ فزونی  آوردن به دستبرای  .شودنمی یتيهر ساباعث ايجاد آفست در  ای لرزهزمینبا اين وجود هر   .باشد

از اين رو   .برای گسل تبريز هستیم  b-valueبع توزيع مکانی و مقدار  از جمله تا  خیزیلرزهپارامترهای  آوردن    به دست

 یاه یناحو با در نظر گرفتن يك چشمه    (1998،  میرزايی و همکاران)   میرزايی  یساختنیزملرزهبا در نظر گرفتن ايالت  

برای   zmap  افزارنرماز    با استفاده   را   b-valueمقدار    کندمیآذربايجان که گسل تبريز را احاطه    ساختزمین لرزهدر  

 
1 Offset 
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  2تابع توزيع مکانی     ،لرزهزمینبرای ايجاد کردن    ایچشمه اندازه زون    یراتتأثگرفتن    نظر  برای در  .آورديم  55/0،  اين گسل

ناحیه   7تابع توزيع مکانی برای    . (2013،  رام تهاپا )  شودمیدر مطالعات تحلیل خطر انجام    ایلرزه  ایچشمه برای هر زون  

گسل تبريز طبق مطالعات    3مسیر   بر رویسايت    عنوانبهنقطه    68با تعريف    .آمد  به دست  1بزرگای مختلف مطابق جدول  

   .بدست آمده استبرای گسل تبريز  یخطر های منحنی  2019 جینگ شوو  2011 نپیترس
 

 

 2011در معادله پیش بین پیترسن  شدهاستفادهتعريف متغیرهای   . 1شکل  

(1 ) 𝑣𝑘(𝑑) = ∬𝑃(𝑚. 𝑟)𝑃∗(𝐷 ≥ 𝑑|𝑚. 𝑟)𝑑𝑚𝑑𝑟 

(2 ) 𝑃∗(𝐷 ≥ 𝑑|𝑚. 𝑟) = 𝑃(𝑠𝑙𝑖𝑝|𝑚. 𝑟). 𝑃(𝐷 ≥ 𝑑|𝑚. 𝑟. 𝑠𝑙𝑖𝑝) 

(3 ) 𝑃𝑟(𝑠𝑟 ≠ 0|𝑚𝑗) =
𝑒𝑎+𝑏𝑚

1+𝑒𝑎+𝑏𝑚
  a=-12.51 b=2.53 

 
 

 گسل تبريز  خیزیلرزهپارامترهای  . 1جدول  

5/4تا4 فواصل بزرگا  5تا5/4  5/5تا5  6تا5/5  5/6تا  6  7تا5/6  7/7تا7   

 0.42 0.10 0.07 0.15 0.06 0.05 0.28 تابع توزيع مکانی 

 0.95 0.90 0.85 0.80 0.20 0.20 0.20 ضرايب توزيع بزرگا 

 
 

 

 
 

 فزونی احتمالی سالیانه گسل تبريز   گسلش اصلی ب(جابجايی   )الف 2019طبق رابطه کاهندگی جینگ شو  .2شکل  

 

 
2 Spatial distribution function 
3 Trace 
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 سالیانه گسل تبريز گسلش اصلی ب(فزونی احتمالی  جابجايی  )الف2011طبق رابطه کاهندگی پیترسن    -3شکل  

 

 گیری نتیجه  3
متر برآورد    14اواسط گسل و در حدود    تقريباًگسل مربوط  جابجايی  بیشینه    2019  طبق رابطه کاهندگی جینگ شو 

  50نرخ فزونی سالیانه در  متر است.    23حدود  جابجايی  بیشترين مقدار    2011طبق رابطه پیترسن    کهدرحالیشده است  
  4−10متر در حدود تقريبا  4و برای جابجايی    2−10در حدود    ،متر2رابطه کاهندگی برای جابجايی  سال در هر دو  

 میباشد.  
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