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 چكیده 

پارامترهاي،  یتخطر احتماالتحلیل در روش   انتگرال گرفتن عدمی مانند بزرگی و فاصله با در نظربر روی  گیری قطعیت، 

منطقه مورد . دست آيديك مقدار معین در يك ساختگاه ب  زمین ازشود تا میانگین ساالنه آهنگ فزونی پارامتر جنبش می

  38تا    35جغرافیايی  و عرض  درجه  60تا    5/55جغرافیايی  طول که در  ،  و نواحی اطراف  رضویخراسان پژوهش استان  

با    هاگسل.  گردآوری شد  های تاريخی و دستگاهی از مراجع معتبر لرزهاز زمین  کاتالوگ کاملی.  باشد، میقرار دارد  درجه

با  .  گرديد  انجام  ایلرزه  بندیها، چشمه و سپس با استفاده از روند گسل  شده  رقومیشناسی  های زمیناستفاده از نقشه

ثانیه به    8/0تا    2/0  اشند، طیف شتاب را برای پريودهای طبقه می ب  8تا   2های اين منطقه بین  اکثر سازه  توجه به اينكه

(  2014نیا )بزرگ-کاهندگی کمپل  ابطهها با استفاده از رخطر رخداد زلزله  همچنین.   کزيت حرم امام رضا محاسبه شدمر

درخت کمك  آمد  OpenQuakeافزار  نرم  با  منطقی  به  در  بدست  طیفنقشه  پايان.  دوره  لرزه   خطر  های  برای  ای 
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Abstract 

Probabilistic hazard assessment concepts consider some uncertainties, including size, location, 

and the rate of earthquake recurrence. These uncertainties are quantified in PSHA. The study 

region is located in Khorasan Razavi, with longitude between 55.5 ̊ and 60  ̊E, and latitude from 

35 ̊ to 38 ̊ N. Complete earthquake catalogue was collected from different agencies. Faults were 

digitized throughout geology maps; then seismic sources were delineated according to faults 

directions. Due to the fact that most buildings in this region are between 2 and 8 stories, spectral 

acceleration was calculated for structural period between 0.2 and 0.8 second in with the center of 

Imam Reza shrine. Also, seismic hazard was assessed by OpenQuake software according to 

Campel-Bozorgnia (2014) attenuation relation and logic tree. Finally, seismic hazard map were 

plotted in different returning periods.  
Keywords: PSHA, Khorasan, Logic tree, Hazard Assessment, OpenQuake. 
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 مقدمه      1

رو  ، قرار گرفته است. ازاين خیز دنیاستهای لرزهترين پهنه خیزی آلپ هیمالیا که يكی از مهمايران بر روی کمربند لرزه

پروژهکند زمینرا تهديد میها  ترين خطراتی که سازهاز مهم  توان گفتمی تنگاتنگ  ارتباط  با  لرزه است.  های عمرانی 

  ها سازی آنها و مقاومکند تا جهت دستیابی به اطالعات موردنیاز برای طراحی بهینه سازهخصوصیات زمین، ايجاب می

ها، مطالعات  ها در نگهداری از پروژهخصوص زلزله و تأثیر آن شناسی بههای مختلف زمین ناشی از پديدهدر برابر خطرات  

زا، تعیین بیشینه های لرزهترين چشمهخیزی، تعیین مهمشناسی مهندسی مختلفی از جمله بررسی بیشینه لرزهزمین

ی مهندسی و باستانی  هاهرهای اطراف که دارای سازهمنطقه مشهد و شهای محتمل در لرزهبزرگا و شتاب ناشی از زمین

خطر احتماالتی با  در تحلیلصورت پذيرد؛  باشند،  دينی و مذهبی حائز اهمیت می،  معماری اصیل ايرانیفراوان به ويژه  

ها در  زلزله های موجود در بزرگا، محل و نرخ وقوع  قطعیتعدم  خیزی منطقه، کلیه احتماالت وآوری اطالعات لرزهجمع 

خیزی، دوره بازگشت در پربودهای  ساختی، پارامترهای لرزهزمین در نهايت نقشه لرزه  . گردندخطر وارد میمحاسبات تحلیل

زا نسبت های لرزهها و چشمهها در مناطق مختلف انجام پذيرفته و به گسللرزهثانیه و احتمال رويداد زمین  8/0و    2/0

 . شودمیداده 
 

 روش تحقیق      2

دست  به  ( 2014)  بفروئی  از کاتالوگ موسوی  2006و دستگاهی تا سال    های تاريخی لرزههای زمیندادهدر اين مقاله  

داده و  زمینآمده  دستگاهی لرزههای  دوم  های  از    2006  از   دوره    USGSو    IRSCو  ISC   ی هاايتستاکنون، 

است و تهیه شده  QGIS  (2015 )افزار  ی نرمساخت هم به وسیله زمینهای لرزهنقشه .  استو مرتب شده    شدهی آورجمع 

بربريان،  )  شناسی انجام شده استسازمان زمین  250000/1های مقیاس  ها و ساير عوارض از روی نقشه سازی گسل رقوم

، برداشت شده  (GCMT)  کاتالوگ تانسور گشتاور مرکزوار جهانیها از  سازوکار زلزله .  (2014،  و همكاران؛ موسوی  1981

ها و  ساختی، تجمع زلزله زمینخیزی و نوع ايالت لرزههای منطقه، لرزهای با توجه به سازوکار گسلهای لرزهچشمه  است.

مشهود    های انتخابیو چشمه   خراسان  ساختزمین نقشه لرزه  (1)در شكل شوند.  رژيم ژئودينامیكی در منطقه انتخاب می

  قبل.  (2001)ومیر،  شودمی استفاده متلب تحت  ZMAPپالگین از منطقه خیزیلرزه پارامترهای محاسبه جهت .است

اين  .  نشود  خطا  و  تغییرات   دچار b-value برایآمده  دستبه  مقادير  تا  باشد   همگن  بايد  کاتالوگ  پارامترهای،  محاسبه از

  تصادفی   رويدادهای  وقوع  زمان  نظر  از  هم  و  بزرگا  نظر  از  هم  زلزله،  رويدادهای  .شودمی  تكرار  چشمه  هر  برای  فرآيند

  .شوداستفاده می  پواسون  مدلاز    لرزه،زمین  رويدادهای  برای بررسی  ها، داده  نمودن  مرتب  و  بندیاز دسته  ، بعدهستند

 آمده است.  (1جدول )های انتخابی، در  برای چشمه  ZMAP افزارحاصل از نرم پارامترهای

 
 خراسان. ( برای منطقه S1, S2, S3) هاساخت خراسان به همراه چشمهزمینلرزهنقشه  .1شكل



 

 

757 

 

 .ZMAPافزار پارامترهای محاسبه شده توسط نرم  . 1جدول 

 b-value a-value M-max Mc شماره چشمه

1 0.772 5.31 6.5 3 

2 0.737 5.02 7.2 3 

3 0.661 4.72 6.4 3.1 

 
شتاب ،  OpenQuakeافزار  منطقی توسط نرم(، و درخت 2014نیا )بزرگ-در نهايت با استفاده از رابطه کاهندگی کمپل

محاسبه شده است   (PGA)بیشینه شتاب زمین    و  (ه یثان  8/0و    2/0  یودهايطبقه )پر  8و  2  یهاسازه  یبرا  (SA)طیفی  
های  شتاب در شكلهای همبصورت نقشه سال محاسبه شده و نتايج  2475و  475 هایدوره بازگشتبرای  در هر دوکه 

ها و  برای شهر ، همچنین نتايج شتاب طیفی و بیشینه شتاب زمین در دوره بازگشتشده است  آورده (  4( و )3(، )2)
   .(2014نیا، ؛ کمپل و بزرگ2014پگانی، ) آورده شده است (2مشهد و حرم مطهر امام رضا، در جدول )

 

 
 سال سمت چپ  475سال سمت راست و  2475 بازگشت  دورهبرای  PGA نقشه .2شكل  

 

 
 سال سمت چپ  475و سال سمت راست  2475 بازگشت دوره طبقه، 2هایساختمان  برای SA نقشه .3شكل  

 

 
 سال سمت چپ   475سال سمت راست و  2475 بازگشت دوره طبقه، 8های  ساختمان  برای SA نقشه .4شكل  
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 های متفاوت برای شهر مشهد مقدس.نتايج شتاب طیفی و بیشینه شتاب زمین در دوره بازگشت .2جدول 

PGA SA (0.8) SA (0.2)  

0.34g 0.3g 0.95g 2475 year 
0.26g 0.37g 0.6g 475 year 

 

 گیری نتیجه      3

 شتاب  نيشتریب  ه،یثان  2/0  وديسال و پر  2475دوره بازگشت    یبرا  ،یبه روش احتماالت  خطرلیحاصل از تحل  جينتادر  

و پرخطرترين قسمت   رسدیم g55/1به  بجنوردمنطقه مورد مطالعه در اطراف شهر  یغرب در بخش شمال تقريبا  طیفی

  ش يافزا  تيانباشت تنش و در نها  شيدوره بازگشت، افزا  ش يکه به صورت قابل انتظار با افزامنطقه مورد مطالعه است  

در دوره   نتايج شتاب طیفی و بیشینه شتاب زمین  همچنین  داشت.  میرا خواه  یاحتمال  لرزهن یاز زم  حاصله شتاب  زانیم

که نشان دهنده کم خطر بودن   آورده شده است  (2در جدول )   و حرم مطهر امام رضا،   شهر مشهدبرای    ها و  بازگشت

 . منطقه است

  شتاب کمتری دارای  تقريبا  منطقه    و جنوب  جنوب شرقی،  قسمت شرق   توان به اين نتیجه رسید که،می  بررسی نتايج  با

بخصوص شهرهای   های شمالی استان خراسان رضوی و استان خراسان شمالیقسمتهرچه به سمت  ،  همچنینو    هستند

 شمال در زلزله  فراوانی همچنین و بسیار معكوس هایگسل وجودشويم  زديك مین  اين و جاجرمبجنورد، شیروان، اسفر

 شهرهای محدوده در زلزله وقوع صورت در پرخطر منطقه که باشدمی نتیجه اين تاکیدکننده مطالعه،  مورد محدوده یغرب

و    شتاب طیفی  ،زمین  از بیشینه شتاب  بدست آمده از اين رو، نتايج   دارد. قرار  )حاضر در چشمه اول(  بجنورد و جاجرم

  نمايد.پر خطر معرفی می  اين مناطق ذکر شده را،  ZMAP، محاسبه شده توسط نرم افزار  b-valueو   a-valueمقادير  
 میانی  خطر میزان دارای  سبزوار و کاشمر  شهرهای و باشندمی کمتر خطر  دارای مشهد و فريمان شهرهای محدوده

 .هستند
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