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  چکیده 

هاي حوزه نزدیک گسل از هاي فعال به دلیل مشخصات خاص زلزلهواقع در مجاورت گسل برآورد آسیب پذیري در شهر هاي

ویژگیهاي خاص زلزله هاي نزدیک گسل تحت اثر دو پدیده پله و در مناطق نزدیک گسل، بدلیل . اهمیت خاصی برخوردار است

تواندافزایش قابل مالحظه در مقادیر حرکات توانمند زمین نماید که میجهت یافتگی، پالسهاي با پریود بلند و دامنه باال  ایجاد می

پذیري ساختمانی براي مناطق ورد آسیبتحقیق، عدم قطعیت در برآ این در. نظیر بیشنه شتاب، سرعت و تغییر مکان ایجاد نماید

 7، 1مناطق (هاي ساختمانی براي سه منطقه از شهر کرج واقع در حوزه نزدیک گسل تحت اثر عامل بیشینه شتاب به کمک داده

به در این راستا، بیشینه شتاب در این مناطق . اند، مورد بررسی قرار گرفته استکه در مجاورت گسل شمال کرج واقع شده) 8و 

سپس  اسبه شده است،ها در حوزه نزدیک گسل محدو روش  احتماالتی و بدترین زلزله سناریو بر پایه شبیه سازي نگاشت زلزله

آسیب پذیري ساختمانی در سه منطقه با ترکیب حالتهاي مختلف در برآورد بیشینه شتاب شامل استفاده از شتاب به روش 

درصدي را براي مقادیر خسارات  48نتایج حاصل از این مقایسه، افزایش . ایسه شده استاحتماالتی و بدترین سناریو برآورد و مق

  .دهدساختمانی در سطح خسارت شدید نشان می
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Abstract 

Estimation of vulnerability in cities situated closed to active fault needs to be carefully treated. 
In the near-fault area, two special features referred to as forward directivity and static 
deformation cause the directivity and fling pulses with long period and high amplitude, which 
can increase the value of strong ground motion such as peak ground acceleration, velocity and 
displacement. In this article, the uncertainty in seismic risk estimation of the building for the 
areas located in the vicinity of the active faults caused by peak ground acceleration was 
investigated. To this end, the building inventory of three areas (areas 1, 7 and 8) in Karaj city 
that are located very close to the north Karaj fault was employed. In this regard, the peak ground 
acceleration in these areas is calculated in two PSHA (Probabilistic Seismic Hazard 



  

 

Assessment) and worst scenario. Then, the risk of building damage was calculated for two cases 
assuming different sets of ground motions. The comparison among the estimated collapse risks 
shows an increase of %48 at the extensive damage state, respectively. 
Keywords: Vulnerability, Near Fault Earthquake, Peak Ground Acceleration, PSHA method, 
Scenario Base Method 

  

  مقدمه    1

رسد کـه  اي در یک منطقه میباشد، معموال به روش احتماالتی به انجام میمطالعات تحلیل خطر که نتایج آن بیانگر خطر لرزه

صورت بسیار ضـعیف در قالـب یـک جملـه در روابـط تضـعیف بـه آن        نزدیک گسل در آنها در نظر گرفته نشده و یا به اثرات زلزله

باشـد در  هـا مـی  پـذیري سـاختمان  هاي اصلی در برآورد آسـیب اي که از جمله وروديبه همین خاطر خطر لرزه. پرداخته میشود 

در ایـن  لذا  .باشد اي بر پایه سناریو گسل مسبب میبه روش  مدلسازي لرزهها نیازمند برآورد دقیق مناطق واقع در مجاورت گسل

  .تحقیق به برآورد دقیق آسیب پذیري در سه منطقه از شهر کرج واقع در مجاورت گسل شمال کرج پرداخته شده است

 

  روش تحقیق    2

اریو گسلش در شهر کرج و گسل مسـبب آن  به منظور برآورد بیشینه شتاب به روش گسل سناریو، ابتدا الزم است بدترین سن

ي گسل شمال تهران که ادامه(ي گسل شمال شهر کرج هاي منطقه و فاصلهدر این راستا، با توجه به مشخصات گسل. تعیین شود

درنظـر  توان به عنوان بدترین سناریو گسلش براي این شـهر  خیزي باالي آن، این گسل  را میتا شهر کرج و فعالیت لرزه) باشدمی

 81در شـهر کـرج بـه    ) 8و  7، 1منـاطق  (جهت برآورد بیشینه شتاب براي گسل سناریو شمال کرج، مناطق مورد مطالعه  .گرفت

سپس میزان لغزش بر روي سطح گسل به کمک روابط موجود بـراي  . تقسیم بندي گردید km1 × km1اي با ابعاد نقطه با شبکه

ي میانی در ضلع پایینی گسل به عنوان نقطه شروع گسلش فرض گردیده نقطه. شده استمحاسبه  7اي با بزرگاي گشتاوري زلزله

این ترکیب با توجه به بررسی الگوهاي مختلـف جهـت   . و جهت انتشار گسیختگی نیز به صورت دو طرفه در نظر گرفته شده است

  .آورده شده است) 1(در شکل   8و  7، 1، موقعیت مناطق مدل گسل مفروض. تعیین بدترین سناریو گسلش انتخاب شده است

  

  بندي مناطق مورد مطالعه در شهر کرجگسل شمال کرج و شبکه:  1شکل 

به روش سینماتیکی براي هر نقطـه از شـبکه   ) Hz 0-1( جهت شبیه سازي شتابنگاشت، ابتدا شتابنگاشت در فرکانس پایین 

محاسـبه  ) Hz1-10( شتابنگاشت در نقاط مود نظـر در فرکـانس بـاال    ) 1980(در قدم بعد به کمک روش بور. محاسبه شده است

در ها بـا هـم ترکیـب و شتابنگاشـت بانـد پهـن       شده و سپس با فیلتر کردن هر نگاشت در محدوه فرکانسی مورد نظر، این نگاشت



  

  

3

 تمامی نقاط مورد نظر محاسبه شده است

ضروري است تا بیشینه شتاب در نقاط مورد نظر با در نظر گرفتن اثرات ساختگاهی  پس از محاسبه بیشینه شتاب در سنگ بستر

 ضرایبی را براي اعمال اثرات ساختگاهی در بیشینه) 2011(قائمقامیان و همکاران. در هر نقطه در سطح زمین محاسبه گردد

ارائه )  IVخاك نوع (تا رسوبات نرم )  Ιخاك نوع (بندي آنها از خاك سخت یا سنگ شتاب براي رسوبات مختلف برحسب طبقه

بدین ترتیب باتوجه به نوع طبقه بندي رسوبات سطحی شهر کرج در مناطق یاد شده ضریب مربوطه براي هر تیپ .  ]1[نمودند 

بندي بیشینه شتاب در سطح زمین براي مناطق مورد نقشه پهنه) 2(در شکل . خاك در بیشینه شتاب سنگ بستر ضرب گردید

  .مطالعه با اعمال اثرات ساختگاهی نشان داده شده است

انـد، محاسـبه   شهر کرج که در مجاورت گسل شمال کرج واقع شده  8و  7، 1پذیري ساختمانی در سه منطقه آسیب ادامهدر 

هـاي سـاختمانی بـه    بندي گونهگانه فوق تهیه و سپس طبقههاي ساختمانی در مناطق سهبدین منظور ابتدا پایگاه داده. است شده

به منظور بررسی عدم قطعیت مرتبط . ، تعداد طبقات و کیفیت ساخت به انجام رسیده استنوع ساختمانی با توجه به نوع سازه 27

هـاي متفـاوت   پذیري ساختمانی در دو حالت مختلف با ترکیـب ورودي با بیشینه شتاب در برآورد آسیب پذیري ساختمانی، آسیب

  براي بیشینه شتاب محاسبه شده است 

ساختمانی با استفاده از بیشینه شتاب برآورد شده به روش سناریو مطـابق بـا بخـش    پذیري در این راستا در حالت اول آسیب

در حالت دوم به منظور استفاده از بیشینه شتاب برآورد شده به روش احتماالتی از نتایج  مطالعات انجام . قبل برآورد گردیده است

  ).3(شکل استفاده شده است ]2[المللی مهندسی زلزله شده توسط پژوهشگاه بین

هاي شکنندگی حاصل از پذیري ساختمانی در هر دو حالت از منحنیه منظور برآورد آسیبباشد که بهمچنین الزم به ذکر می

  هاي ساختمانی استفاده شده استبراي انواع گونه) HAZUS(هاي تحلیلی متداول روش

  

  
  ايبه روش بدترین سناریو لرزه 8و  7، 1بندي شتاب در سطح زمین براي مناطق نقشه پهنه: 2شکل 

  

  
  به روش احتماالتی 8و  7، 1بندي شتاب در سطح زمین براي مناطق نقشه پهنه: 3شکل 



  

 

  

  گیرينتیجه    3

شهر کرج مورد مطالعه و بررسی قرار  8و  7، 1پذیري ساختمانی در سه منطقه در برآورد آسیب در این تحقیق عدم قطعیت

محاسبه و  ذکر شدهپذیري ساختمانی در سه سطح خرابی ناچیز، متوسط و شدید در دو حالت مقادیر آسیب) 1(در جدول  .گرفت

  .ارائه شده است

اند، عدم با توجه به موقعیت مکانی این سه منطقه که در مجاورت گسل شمال شهر کرج و در فواصل کمی از آن  واقع شده

مقایسه . پذیري ساختمانی ایفا کندبسزایی در نتایج برآورد آسیبتواند تاثیر قطعیت در محاسبه پراکندگی بیشینه شتاب می

اي با مقادیر محاسبه شده به روش احتماالتی نشان داد که متوسط بیشینه مقادیر بیشینه شتاب به روش بدترین سناریو لرزه

مقایسه نتایج  ،همچنین .دست پایین محاسبه شده است% 45شتاب در سه منطقه به روش احتماالتی به طور متوسط به میزان 

اي به طور میانگین براي سه منطقه موجب افزایش متوسط خسارات پذیري نشان دادکه استفاده از روش بدترین سناریو لرزهآسیب

  . گردددر سطح خرابی شدید می% 43ساختمانی به میزان 

  مقادیر آسیب پذیري ساختمانی در سطوح مختلف براي دو حالت فوق:  1جدول 

مقادیر سطوح خرابی براي حالت استفاده از بیشینه  درصد

  شتاب حاصل از روش احتماالتی

درصد مقادیر سطوح خرابی براي حالت استفاده از بیشینه 

  منطقه  شتاب حاصل ازروش سناریو

  ناچیز  متوسط  شدید  تاچیز  متوسط  شدید

48  24  28  71  5/19  9  1  

5/33  26  5/40  55  2/26  6/18  7  

38  27  5/35  58  26  9/15  8  

  

تواند به شدت نتایج برآورد نتایج این تحقیق بیانگر این حقیقت است که روش برآورد خطر متناسب با شرایط محلی می

پذیري ساختمانی را متاثر نموده و پیشنهاد میگردد تا در مطالعات آسیب پذیري ساختمانی این عدم قطعیتها در درختی آسیب

  . منطقی مد نظر قرار گیرد
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