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 چكیده 

  یساختن یلرزه زم  التياز ا  هايیقسمت   یالرزه  یبندو پهنه  یو احتماالت  ینیتع  ،یآمار  ی ابرآورد خطر لرزه  ،یبررس  نيدر ا

منظور،    نياست. بد  دهیانجام رسهب  ،یدرجه طول شرق  45-48و    یدرجه عرض شمال  37-39گستره    یبرا  آذربايجان-البرز

از نقشه  یكینقشه تكتون استفاده  با  ابعاد    یشناسنیزم  ی هامنطقه  توپوگراف  1:250000با  منطقه    یو در نظر گرفتن 

های  در طی سال  ی دستگاه   لرزهنیزم  2867و    یخي تار  لرزهنیزم  26شامل    ها لرزه نیاز زم  یكنواختيکاتالوگ  و    میترس

𝑀𝑤  4  یبا بزرگا  ، 2018الی    1903   4منطقه، تعداد    یشناسنیها و زم. سپس با توجه به روند گسلديگرد  هتهی  ≤

هر   یاتوان لرزه ،  یز یخلرزه  یشد و پارامترها  نییتع  یادر گستره مورد مطالعه به صورت پهنه   لرزهن یچشمه بالقوه زم

ها در گستره شهر  چشمه  یبرا ینی. بر اساس برآورد خطر تعديمحاسبه گرد  زین  و شتاب متوقع در سايت موردنظر  چشمه

استان    تبريز مرکز  گسل  آذربايجان شرقیو  تبريز،  ب  یبزرگ  نيشتریب  جاديا   يیتوانا  شمال  و   نهیشیو  داشته  را  شتاب 

 g01/0  ،مقدار آن  نهیکم  و  g57/0  ،در محدوده استان  PGA  نهیشی. لذا بباشدیموردنظر م  تيسا  یخطر برا  نيبزرگتر

  ر ي ، مقادرسید  انجامبه   Crisisافزار  که با استفاده از نرم  یدر برآورد خطر به روش احتماالت  نیبرآورد شده است. همچن

PGA  475  بازگشتدوره    یرسم شد. برا  آن  یبرا  خطر  یبند و نقشه پهنه  ن ییسال، تع  475  بازگشت  هایدوره  یبرا  

  د ياست که مو  g35/1  و حداکثر  g44/0  حداقل شتاب مورد انتظار در استان  شود، یطرح در نظر گرفته م  یسال که مبنا

 . باشدیدوره بازگشت م شيمقدار شتاب با افزا شيافزا
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Abstract 

In this study, Statistical, Deterministic  and Probabilistic Seismic Hazard Assessment and Seismic 

Zoning of parts of the Alborz-Azerbaijan state reached 37-39 degrees north latitude and 45-48 

degrees east longitude. For this purpose, the tectonic map of the region was prepared using 1: 

250000 geological maps and taking into account the topography of the area and a uniform catalog 

of earthquakes consisting of 26 historic earthquakes and 2867 earthquakes during the years 1903 

to 2018, with magnitude Mw≥4. Then, according to the faults and geology of the area, 4 potential 

earthquake sources in the studied area were zoned and seismic parameters, seismic potential of 

each sources and acceleration at the desired site were also calculated. According to the Statistical 

Seismic Hazard Assessment for sources in the Tabriz city and the capital of East Azarbaijan 

province, the north fault of Tabriz has the ability to create the greatest magnitude and maximum 

acceleration and is the greatest hazard for the site. Therefore, the maximum PGA in the province 

is 0.57g and the minimum value is 0.01g. Also in Probabilistic Seismic Hazard Assessment using 
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Crisis software, PGA values for recurrence interval of 475 years were determined and zoning 

maps drawn for them. For the 475 years recurrence interval considered as the basis of the plan, 

the minimum expected acceleration in the province is 0.44g and the maximum is 1.35g, which 

confirms the increase in acceleration with the increase in recurrence interval. 

 
Keywords: Seismic Hazard Assessment, Seismic Zoning, Recurrence Interval, Maximum 

Acceleration, Tabriz, East Azarbaijan 

 

 مقدمه      1

که هر ساله شمار   شودیمحسوب م  یعیطب  یهادهي پد  نيتراز مخرب   یكيو    نیزلزله، نشانگر حرکت مداوم پوسته زم

نظر است که به   نيا  ريانكارناپذ  قتیحق  كي.  سازدیآثار نامطلوب خود م  ریرا درگ  ایاز مردم در نقاط مختلف دن  یاديز

جهت مقابله    یموجود، راه  یهاسازه  یسازمقاوم در برابر زلزله و مقاوم  یهاسازه  یطراحبشر، جز    یبا دانش کنون  رسدینم

مطالعه جنبش نیرومند زمین    جز  یزیچ  زین  مهم   ني ا  یوجود داشته باشد. بدون شك، قدم اول برا  ی عیطب  ده ي پد  نيبا ا

از زلزله و بدست    ی خطرات ناش  ی ابيارز  ، ( و احتماالتیی)قطع   ینیتحلیل ريسك برآورد تع،  ای مرتبط با آنو خطرات لرزه 

در زمره   زیپژوهش حاضر ن  عتایطبو    (،1389،  آرين و همكاران) ستی از زلزله ن  یناش  ی روهایاز ن  یمناسب  نی آوردن تخم

مورد مطالعه    یعیای، به طور وس قاره  های یکه به لحاظ وجود دگرشكل  ی از مناطق  ی كيقرار خواهد گرفت.    قاتیتحق  نیهم

آلپ  رفتهقرار گ از دتاس  ایمالیه   - است، کمربند  ا  یبخش  ، یساختنیزم  دگاه ي.  آلپ  ن ياز  باال  یکمربند  از    يی که سطح 

فالت  .  دهدیم  لیرا تشك  رانيمنحصر به فردی است، فالت ا  یو دارای صورت دگرشكل  دهدیای را نشان ملرزه  هایتیفعال

جنوب و باختر ايران است که بخش میانی    شمال و زاگرس درايران شامل دو کمربند کوهستانی اصلی، يعنی البرز در  

( در بخش باختری)، تالش  (باختری)بايجان نیز شامل رشته کوه البرز  اند. آذرداده  هیمالیا را تشكیل  -کمربند کوهزايی آلپ

را   ی ی خاصساختنزمی   ی هایدگیچیپ ،  های درون فالت آذربايجانهدر شمال است که همراه با رشته کوو قفقاز کوچك  

زاگرس    بزرگ قفقاز در شمال و البرز در خاور و با فاصله از  یمیان کوهزادها  ،آذربايجان  اند.دهیبخش  راني از ا  پهنه  نيبه ا

در بخش    نیز  تبريز و گسل ارس  شمال  گسل  های اصلی و بزرگ از جملهلب قرار گرفته است و بسیاری از گسدر جنو

ثیر  اها نسبت به هم در آذربايجان و ت گسل  کینماتیك اين(. لذا  1999تس،  ي)بربريان و  قرار دارند    ،گسترهاين  باختری  

  آيد شمار می، از عوارض اين گستره بهزلزلهو    ثیر خود خواهد داشتا تحت ت  اين منطقه را  ، های گسلی آنهاهمتقابل پايان

 (. 2006)کوپلی و جكسون، 

آذربايجان  خطر زلزله در گستره استان    ی ابيبا استفاده از برآورد خطر زلزله، نسبت به ارز  تا   در تالش است پژوهش،    نيا

  ی هاگسل  يیبه شناسا  قدام(، اآذربايجان شرقیاستان  گستره طرح و گستره هدف )  في. لذا پس از تعرنمايد اقدام    شرقی

 نییبا تع  نیقرار دهند، شده است. همچن  ریرا تحت تاث اين استان پهنهممكن است    یموجود در گستره طرح که به نحو 

 ی اخطر لرزه  برآوردو از آنها در  ه استشد فيزا تعرلرزه یهاچشمه  یالزم برا یهاگستره طرح، مدل یزیخلرزه  تیوضع

  ، يیها نقشه   نیگردد. با استفاده از چن  دیتول  باشند،یم  بندی خطرپهنه  یهامطلوب که نقشه  ج يتا نتا  ه استد ياستفاده گرد

 شده است.  نییتع كنواختيخطر  یهافیمورد نظر جهت ساخت ط یپارامترها کمینهو   نیانگیم ،بیشینه ريمقاد
 

 روش تحقیق      2

  یالگو  نییای و تعجهت شناخت سرشت لرزه  اساسی  یازی نشیداده در گستره طرح، پ رخ  یهازلزله  تیاطالع از وضع

زما،  هالرزهنیکاتالوگ زم  نمودنفراهم  منظور جهتبدين  . باشد میمنطقه    كي  یز یخلرزه  یخيتار  یهالرزهنیطالعات 

از   از کتاب تار  میالدی(  1900)قبل  و    (1982)  ليو ملو  زینوشته آمبرس  رانيا  یهالرزه نیزم  خيمنطقه مورد مطالعه، 

موسو  یهاداده )و    یکاتالوگ  اول  یدستگاه   یهاداده  (،2015همكاران  دادهمیالدی(  1900-1963)  دوره  از    ی ها، 

  1963-2018دوم )  دوره  یدستگاه  یهادادهو    (ISC)  یالمللنیب  ینگار( و مرکز لرزه2015و همكاران )  یکاتالوگ موسو

. الزم  استخراج شده است  ،هالرزهنی( و مراکز ثبت زم2015و همكاران )  یکاتالوگ موسو  یهابا استفاده از دادهمیالدی(،  

به    رويداد دستگاهی دوره دوم   2827رويداد دستگاهی دوره نخست و    40رويداد تاريخی،    26تعداد    به ذکر است که
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خیزی منطقه آماده  تالوگ لرزههای تاريخی و دستگاهی، کااز تجمیع دادهباشد که  الزم به ذکر می.  رسیده استثبت  

است تمام گرديده  ادامه،  در  در گستره مورد    ها لرزهنیزم  ی بزرگ  یسازكساني  یبرا   که  شدند   ی سازكساني  ها ابزرگ  ی . 

   استفاده شده است. (،2015موسوی و همكاران )دست آمده توسط ب یاز روابط آمار زین یبررس

گستره مورد مطالعه،    یلذا برا  است.  لرزهن یخطر زممراحل برآورد    نيتراز مهم  نیز  لرزهنیبالقوه زم  یهاچشمه   نییتع

و بر اساس روند    یا لرزه  یهااز بانك داده  وستهیوقوع پ هب  ی هابا توجه به استخراج زلزله   یاچشمه به صورت پهنه   4تعداد  

کردن منظور همگن به در ادامه  محدوده، در نظر گرفته شد. نيها در او تجمع زلزله  یكیناميژئود ميها، رژکار گسلوزو سا

 گیری بهرهو با    Zmapافزار از نرم با استفاده ،یزیخلرزه یهاپارامتر  تیقطعو باال بردن   هالرزهنیزم یو مكان  یزمان عيتوز

بالقوه    ی هاچشمه   نییو تع  ها لرزهنیکاتالوگ زم  یسازآمادهپس از    . شدندها حذف  لرزه و پس  لرزهشیاز روش رزنبرگ، پ 

، استفاده شده است که بر  (1992)ول  وو سل  جكویاز روش ک ،  یزیخلرزه  یپارامترهاجهت محاسبه و تعیین  ،  لرزهزمین

  ن يدر ا  (.1است )جدول  دهياحتمال بنا گرد  نهیشیب  ن یتخم   یو روش آمار  شترير-دو کراندار گوتنبرگ  عيتابع توز  یمبنا

استفاده   Zmapافزار  متفاوت، از نرم  یزمان   یهامحدوده  یبرا  ،𝑀𝑐  ها،بدست آوردن آستانه کامل بودن داده  جهت  مرحله

 . شودیم

انتخاب شده   ،رخداد خاصی از زلزله بر اساس گسل مسبب و فاصله از ساختگاه ،ینیروش تعبرآورد خطر به  در همچنین 

شامل    مراحل آن  شود. گیری از يك يا چند رابطه کاهندگی انتخابی، مقدار پارامترهای جنبش زمین برآورد میو با بهره

عیین بزرگای زلزله محتمل در ای، تای در ايجاد خطر، تعیین فاصله ساختگاه از چشمه لرزه موثرترين چشمه لرزهتعیین  

ها در  چشمه  یبرا ینیلذا بر اساس برآورد خطر تع يا طیف شتاب است.  PGAساختگاه مورد نظر و محاسبه شتاب زلزله 

شتاب را داشته و    نهیشیو ب  یبزرگ  نيشتریب  جاديا  يیتوانا  شمال تبريز، گسل  آذربايجان شرقیو مرکز استان    تبريزشهر  

 g0.01  مقدار آن  نيو کمتر  g0.57  در محدوده استان،  PGA  نيشتری. لذا بد باشیمورد نظر م  تيسا  یخطر برا  نيبزرگتر

شتاب    ،ی زده شد و سپس با استفاده از رابطه کاهندگ  نیهر چشمه تخم  یاتوان لرزه  ،روش  نيدر ا  برآورد شده است.

طبیعت احتمالی توابع کاهندگی، تابع توزيع بزرگا  با در نظر داشتن    (.2)جدول  محاسبه شدنیز  نظر  مورد    تيمتوقع در سا

توان  گیری از تئوری احتمال کل، میبرای هر چشمه، توزيع احتمال فاصله نقطه آغاز گسلش زمین تا محل ساختگاه و بهره

مین  های مختلف ترتیب داد و در نهايت احتمال فراگذشت سالیانه پارامترهای جنبش زمندی از آثار گسلنهی نظامبرهم

  ه يبر پا لیتحل لرزه،ن یخطر زم یترا در هر سطح دلخواه محاسبه و به صورت منحنی خطر ترسیم نمود. در روش احتماال

شده در گستره مورد مدل  یهاچشمه   يیزاحاصل از توان لرزه  لرزهنیزم  یممكن بزرگا  رياز مقاد   ،حاالت ممكن  یتمام

  اين روش با   .پذيرد یم   صورت  یافزارنرم  یهاو به کمك بسته  ممكن از ساختگاه مورد مطالعه   ی هاصلهفا  هینظر و در کل

، نمودار سال  475  خطر برای دوره بازگشت   حنیمن  که بر اساس آن،  گرفته است  صورت  Crisisافزار  نرم   گیری ازبهره

 (. 1)شكل آيد میلرزه برای هر چشمه به دست طیف پاسخ و نمودار احتمال وقوع زمین
 

 
 . هیثان  0.05سال و دوره تناوب  475دوره بازگشت  یبرا  یخطر گستره مورد بررس  برآوردنقشه  .1شكل
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 ی.در گستره مورد بررس جكویافزار کهر چشمه با استفاده از نرم یزیخلرزه یپارامترها .1جدول 

Mmax lambda of Mc b value beta Source 
7.4 ± 0.58 37.19 ± 2.42 0.718 1.85 ± 0.06 S 1 
7.9 ± 0.58 20.12 ± 1.88 0.691 1.71 ± 0.08 S 2 
7.2 ± 0.58 6.82 ± 0.91 0.667 1.73 ± 0.11 S 3 
8.2 ± 0.58 97.09 ± 5.32 0.839 2.24 ± 0.05 S 4 

 

 با رنگ قرمز مشخص شده است.  و يگسل سنار .آذربايجان شرقیهر گسل در گستره استان  یشتاب و توان محاسبه شده برا  جينتا .2جدول 

 نوع گسل  نام گسل  چشمه 
  شاخص  طول گسل 

 )کیلومتر( 

فاصله تا سايت  

 )کیلومتر( 

توان گسل  

 Mبرحسب 
PGA Log PGA 

 - 1.34 0.04 7.05 85 48 امتداد لغز  تسوج 1

 - 1.19 0.06 6.95 60 40 معكوس  شو یشمال م 2

 - 1.14 0.07 6.88 52 35 راندگی  شویم جنوب 3

 - 0.24 0.57 7.41 6 95 راندگی  ز ي شمال تبر 4

 - 1.88 0.01 7.28 227 75 راندگی  ماسوله  5

 - 2.15 0.007 6.43 253 15 امتداد لغز  سار وزنه 6

 - 2.18 0.006 6.88 300 35 راندگی  نیارده 7

 - 1.80 0.01 7.25 200 70 امتداد لغز  زه ي 8

 - 1.90 0.01 6.80 210 30 راندگی  اه يو يز 9

 - 1.76 0.01 7.01 175 45 امتداد لغز  وه يز 10

 

 گیری نتیجه      3

انتخاب   آذربايجان شرقیاستان    یالرزه  یبندپهنه   یبرا  یاصل  یارهایموضوع، مع  ینظر یدر پژوهش حاضر با مطالعه مبان

شده از  برداشت  یها یژگيتمام و  یسربر  لرزه،نیرخداد زم  یهاپارامترها شامل گسل، فاصله از گسل، کانون  ني. اديگرد

  ت ي. در نهاباشندیم   یكيتولوژیو ساختار ل  طیمح  كيدر    لرزهن یتراکم زم  ،لرزهنیزم  یمانند بزرگا  یالرزه  ینقطه کانون  كي

 یبرا  ارهایمع  ندياز برا  یناش  لرزهن یخطر رخداد زم  زانیتعريف و م  ارهایمع  نيا  یتابع احتمال وقوع خطر زلزله بر مبنا

بر اساس   لرزهنیچشمه بالقوه زم  4در مجموع    ،یمورد بررس  ترهگس  یالرزه  یبند. لذا در پهنه ديگرد  نییتع  اين استان

ها و انتخاب  چشمه  یاتوان لرزه  نهی شیب نیی. پس از تعديگرد نییتع یساختنیو زم یشناختن یزم ،یالرزهنیزم یهاداده

دوره    یبرا  PGA  یبندانجام شد و نقشه پهنه  Crisisافزار  با استفاده از نرم  یامناسب، برآورد خطر لرزه  فیرابطه تضع

فزون  ۱۰سال معادل  ۴۷۵بازگشت   احتمال  مف  ۵۰در    یدرصد  عمر  مبناساز  دیسال  (، D.B.E  یبرداربهره  یه )سطح 

 . باشد یم  تبريزبرآورد شد که مربوط به شهر  g57/0 ،یدر محدوده مورد بررس  PGA نيشتری. بديگرد میترس
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