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پياپی 511

ارزيابی نياز به ريزپهنهبندی لرزهای در شهرستان بناب براساس مالحظات منطقهای و
تحليل احتمالی خطر زلزله از مجاورت درياچۀ اروميه تا دامنۀ کوه سهند
پیمان نرجآبادیفام * ،2ایرج چائیاصلتبریزی 1و مینا باقری

مالحاجلو 6

 2استادیار گروه عمران ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه بناب
 1کارشناس ارشد مهندسی عمران -زلزله ،پژوهشکده ساختمان و مسکن ،مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
 6دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده تحصیالت تکمیلی محیط زیست ،دانشگاه تهران
(دریافت ،33/2/11 :پذیرش ،38/22/1 :نشر آنالین)38/22/1 :
چکيده
ریزپهنهبندی لرزهای شهرستان بناب با مختصات مرکزی  68/°6216Nو  23/°1632Eاز طریق انجام تحلیل احتمالی خطر زلزله در محدودهای به
شعاع  261کیلومتر از مرکز شهر و اعمال تأثیرات شرایط ساختگاهی از مجاورت دریاچه ارومیه تا دامنه کوههای سهند نیازسنجی گردیده است .به این
منظور ،اطالعات لرزهای و مهلرزهای منطقه بررسی شدهاند .تحلیلهای آماری پس از یکسانسازی دادهها انجام و عمق سایزموژنیک 2منطقه بر اساس
فراوانی زلزلهها تعیین شده است .چشمههای لرزهای با مطالعه گسلهای فعال منطقه و نیز زلزلههای روی داده در آن شناسایی شدهاند .توان لرزهای
چشمهها محاسبه و پارامترهای لرزهای به کمک نرمافزارهای  Zmapو  Kijkoبهترتیب با دو روش  Gutenberg-Richterو  Kijko-Sellevollتعیین گردیدهاند.
تحلیل خطر با استفاده از نرمافزار  EZ-FRISKبرای دورههای بازگشت  386 ،286 ،21و  1286سال انجام و شتابهای حداکثر سنگبستر در این دورههای
بازگشت بهدست آمدهاند .عوامل ژئوتکنیک و توپوگرافی منطقه بررسی و تأثیرات آنها در شتاب زمین ارزیابی شدهاند .بر اساس نتایج ،بیشینه شتاب
سنگبستر در منطقه تقریب ًا به طور ثابت  1/166gبرای زلزلههای با احتمال فراگذشت  33/6%در  61سال 1/12g ،برای زلزلههای با احتمال فراگذشت
 21%در  61سال 1/17g ،برای زلزلههای با احتمال فراگذشت  6%در  61سال و  1/63gبرای زلزلههای با احتمال فراگذشت  1%در  61سال بهدست
آمدهاند .شتاب مبنای ویرایش چهارم استاندارد  1711با توجه به مطالعات لرزهای جدید هم مورد قبول ارزیابی گردیده ،ریزپهنهبندی لرزهای به علت
تغییرات بارز شتاب زمین در اثر اعمال مالحظات ژئوتکنیک و توپوگرافی منطقه موردنیاز تشخیص داده شده و  3ریزپهنه پیشنهاد شدهاند.
کليدواژهها :ریزپهنهبندی لرزهای ،تحلیل خطر زلزله ،روش احتمالی.EZ-FRISK ،Kijko ،Zmap ،

 -5مقدمه
زلزله را میتوان با توجه به قابلیت ایجاد بیشترین خسارت در
کمترین زمان مؤثر و همچنین عدم تأثیر عملی پیشبینی آن به
عنوان مهمترین حادثه طبیعی از منظر مهندسی سازه و مدیریت
بحران دانست .پژوهشگران متعددی درصدد پیشبینی زلزله
برآمده و مطالعات بسیاری انجام دادهاند اما با وجود برخی
موفقیتها هنوز روشی مشخص معرفی نشده است (،Wang
 .)1126این در حالی است که حتی اگر پیشبینی زلزله میسر
باشد نیز جلوگیری از تخریب ابنیه مستلزم مهندسی زلزله سازهها
خواهد بود تا مالحظات اجتماعی و اقتصادی هم ارضاء گردند.
بنابراین مطمئنترین و مؤثرترین راه برای مقابله با زلزله ساختو

ساز ایمن است .یکی از اولین گامها برای اجرای ایمنسازی سازهها
در برابر زلزله چه به صورت مقاومسازی و چه به صورت بهسازی یا
بازسازی و یا نوسازی ،تخمین زلزلههای محتمل میباشد .این
مرحله از ایمنسازی لرزهای ،تحت عنوان برآورد خطر زمینلرزه،
بیشینه مقدار جنبش سنگبستر که انتظار میرود در منطقه
موردنظر و شاید در زمانی مشخص معروف به دوره بازگشت برابر
با معکوس نرخ وقوع ساالنه ( Campbellو  )1116 ،Thenhausبه
وقوع بپیوندد را تخمین میزند .به این منظور ،دو روش تحلیل
قطعی و تحلیل احتمالی خطر لرزهای مورد استفاده قرار میگیرند
( .)2333 ،Kramerدر روش قطعی چشمههای لرزهای مؤثر بر

1. Seismogenic depth

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس( :داخلی 122 - 68812713 )2361
آدرس ایمیل( narjabadi@tabrizu.ac.ir :پ .نرجآبادی فام)( tabrizi.iraj@gmail.com ،ا .چائی اصل تبریزی)( m.bagheri.hajlu@ut.ac.ir ،م .باقری).
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محل پروژه مشخص ،به صورت نقطهای یا خطی و یا سطحی مدل-
سازی ،فواصل چشمهها از ساختگاه تعیین ،بزرگای زلزلههای
محتمل چشمهها محاسبه ،روابط کاهندگی سازگار با لرزهزمین-
ساخت منطقه انتخاب و مقدار بیشینه شتاب زمین برآورد می-
شوند .در روش احتمالی نیز چشمههای لرزهای مؤثر بر محل پروژه
مشخص شده و مدلسازی میشوند ،توابع چگالی احتمال فواصل
چشمهها از ساختگاه و نیز بزرگای زلزلهها تعیین میگردند ،روابط
کاهندگی انتخاب میشوند و در نهایت با اعمال عدم قطعیتهای
ذاتی و تصادفی مقدار شتاب بیشینه زمین برآورد میگردد (نشریه
 .)2631 ،313اگرچه هر یک از روشهای قطعی و احتمالی دارای
قابلیتهای مشخصی میباشند اما با توجه به بررسیهای صورت
گرفته روش تحلیل احتمالی خطر زلزله از ارزش بیشتری در
شرایط و مطالعات پیچیده مهندسی برخوردار میباشد (،Bommer
.)1111
اعمال تفاوتهای محلی در پاسخ به زلزله نیز در کیفیت ایمن-
سازی لرزهای مؤثر است .این امر با ریزپهنهبندی لرزهای لحاظ
میگردد و عوامل متعددی از قبیل خصوصیات ژئوتکنیک (مانند
تأثیر خاک نرم در تشدید امواج لرزهای -در شکل ( ))2و توپوگرافی
(مانند تشدید امواج لرزهای در ارتفاع -در شکل ( ))2منطقه در آن
مؤثر میباشند (1112 ،Haukaas؛  Duvalو همکاران.)2332 ،

(الف)

Recorded Ground Motions
(ب)

شکل  -2نقشههای پهنهبندی خطر زلزله در ايران :الف) در
ويرايش  1استاندارد ،)5111 ،Standard No. 2800( 2111
ب) در ويرايش  0آن (استاندارد )5131 ،2111

Seismic Waves
شکل  -5تأثير مشخصات ژئوتکنيک و توپوگرافی محل بر امواج
لرزهای ()2110 ،Haukaas

در این ریزپهنهبندی در حقیقت میزان خطر در محدودههای
کوچک داخلی یک منطقه مشخص میگردد .ازآنجاکه فالت ایران
در کمربند زلزله آلپ -هیمالیا قرار داشته و بناب نیز جزو مناطق
مهم استان آذربایجانشرقی از نظر اقتصادی و فرهنگی به شمار
میآید ،تحلیل خطر زلزله و ارزیابی نیاز به ریزپهنهبندی در آن
اهمیت مییابد .این اهمیت طبق شکل ( )1با مقایسه ویرایشهای
 6و  2آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد
 1711ایران) که نشان از تغییراتی در پهنهبندی منطقه دارد بیش-
تر مشخص میگردد.

در هر دوی ویرایشهای سوم و چهارم استاندارد ،1711شهر
بناب در قالب یک پهنهبندی کلی در نقشه پهنهبندی خطر زلزله،
در پهنه با خطر نسبی متوسط قرار دارد .اما اگر در ویرایش سوم
طبق مطالعات پیشین ( Tavakkoliو ،Ghafori-Ashtiany
 )2333منطقه بناب به طور مشخص در پهنه با خطر نسبی
متوسط قرار گرفته بود این منطقه در ویرایش چهارم با توجه به
مطالعات جدید (مانند  Karimiparidariو همکاران )1122 ،در
مرز بین پهنههای با خطرهای متوسط و زیاد قرار دارد .شهرهای
مجاور شهرستان بناب مثل مراغه ،ارومیه و عجبشیر نیز که در
ویرایش سوم در پهنه با خطر نسبی متوسط قرار میگرفتند در
ویرایش چهارم در پهنه با خطر نسبی زیاد قرار دارند .البته
مطالعات جدید دیگر ( )1121 ،Zareنیز مقادیر متفاوتی از شتاب
زمین برای زلزله طرح را نشان میدهند (شکل ( .))6بنابراین،
مطالعات مختص منطقه ضرورت مییابند.
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Number of
Seismotectonic
Zones: 20
****************************

Bonab is Located
!in Zone 9

(الف)

Number of
Seismotectonic
Zones: 29
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هدف از پژوهش حاضر ،با توجه به دالیلی که توضیح داده
شدند ،به صورت تحلیل خطر زلزله برای منطقه موردمطالعه در
دورههای بازگشت متفاوت جهت مقایسه با شرایط آییننامهای و
ارزیابی نیاز به ریزپهنهبندی با توجه به تحلیل خطر انجام شده،
مالحظات ژئوتکنیک و توپوگرافی منطقه شکل میگیرد .این
پژوهش در گامهای:
 -2جمعآوری و بررسی دادههای لرزهای منطقه
 -1تحلیل آماری دادهها
 -6بررسی عدم قطعیت
 -2شناسایی و تعیین چشمههای لرزهای
 -6محاسبه توان لرزهای چشمهها
 -3تعیین پارامترهای لرزهخیزی منطقه
 -8برآورد خطر زلزله بر اساس شتاب حداکثر زمین در سنگبستر
 -7بررسی خصوصیات ژئوتکنیک و توپوگرافی منطقه
 -3پیشگویی شتاب در سطح زمین
 -21ارزیابی نیاز به ریزپهنهبندی لرزهای
انجام شده است که در بخشهای بعدی مقاله بحث میگردند.

****************************

Bonab is Located
!in Zone 14

(ب)

(ج)

شکل  -1تقسيمبندی ايران به نواحی مختلف با توجه به ساختار
لرزهای آنها :الف) توسط  Tavakkoliو ،Ghafori-Ashtiany
( ،)5333ب) طبق مطالعات  Karimiparidariو همکاران ( )2155و
ج) بههمراه مقادير پيشنهادی جديد برای شتاب حداکثر زمين
بر اساس مطالعات پارامتريک )2152( Zare

چنین

مطالعاتی برای شهرهایی مثل اصفهان (Tajmir Riahi

و  )1122 ،Ajalloeianو اراک ( Ghodrati Amiriو همکاران،
 )1121به خطر نسبی یکسان با شهر بناب و همچنین تبریز
( Hoseinpourو  ،)1113 ،Zareارومیه (قلندرزاده و همکاران،
 ،)2671سنندج ( ،)1118 ،Andishehکرمانشاه ( Naeiniو
 )1121 ،Zarinchehو دیگر شهرها انجام شده است.

 -2دادههای لرزهای
دادههای لرزهای حاصل از اطالعات ثبتشده زلزلهها که از
ملزومات مهندسی زلزله سازهها هستند به لحاظ نوع ثبت متفاوت
میباشند .دلیل این تفاوت آن است که اگرچه اختراع اولین زلزله-
نگار در سال  261بعد از میالد مسیح به چینیها منسوب بوده و
لرزهنگارهای آبی و جیوهای در سال 2766میالدی توسط
ایتالیاییها ابداع شدهاند اما ثبت دستگاهی زلزلهها سالها بعد از
اختراع لرزهنگارهای مدرن در حوالی سال  2771میالدی توسط
بریتانیاییها و عمالً از حوالی سال  2311میالدی شروع شده است
که البته تا اختراع لرزهنگارهای الکترونیک در حوالی سال 2381
میالدی کمتر و نه به صورت دیجیتال بلکه به صورت آنالوگ بوده-
اند (1126 ،Bellis؛  Albiniو همکاران1126 ،؛  Storchakو
همکاران .)1121 ،بهاینترتیب ،دادههای لرزهای عمالً میتوانند
مهلرزهای (مربوط به زلزلههای تاریخی بزرگ با اطالعات غیر
دستگاهی) و یا دستگاهی باشند که ارزشهای متفاوتی داشته و
میبایست متمایز گردند.
 -5-2جمعآوری و بررسی دادههای لرزهای منطقه
اطالعات لرزهای منطقه موردمطالعه در محدودهای به شعاع
 261کیلومتر از مرکز شهر بناب جمعآوری شدهاند .برای زلزلههای
تاریخی (زلزلههای روی داده تا سال  2311میالدی) از دو مرجع
معتبر تاریخ زمینلرزههای ایران ( Ambrasaysو ،Melville
 )2371و کاتالوگ زمینلرزههای ایران ()2336 ،Berberian
استفاده شده است .اطالعات زلزلههای دستگاهی (زلزلههای روی
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داده از سال  2311میالدی به بعد) اساساً از پایگاههای ثبت داده-
های لرزهای پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
( )1123 ،IIEESبهدست آمده و تکمیل بودن آن بر اساس اطالعات
موجود در پایگاههای سازمان زمینشناسی آمریکا (،)1123 ،USGS
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ( )1123 ،IRSCو مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی ( )1123 ،BHRCکنترل شده است .با
توجه به مشخص بودن مرجع کاتالوگ ( )1123 ،IIEESو قابلیت
بدون محدودیت دستیابی به آن ،جدول ( )2مشخصات کلی
کاتالوگ تهیهشده را نشان میدهد.
جدول  -5مشخصات کلی کاتالوگ تهيهشده برای زلزلههای روی
داده در محدوده موردمطالعه تا سال  2151ميالدی
طول و عرض جغرافیایی
محدوده موردمطالعه
طول
جغرافیایی
ابتدا

انتها

عرض
جغرافیایی
ابتدا

تعداد
زلزلههای
تاریخی

تعداد
زلزلههای
دستگاهی

تعداد کل
زلزلههای
رخداده

انتها

63/11° 66/81° 28/81° 22/21°

22

2161

محدوده زلزلههای متوسط تا بزرگ  6.2 ≤ MS ≤ 8.2صادق می-
باشند.
 -2-2تحليل آماری دادهها
تحلیلهای آماری دادههای لرزهای یکسانسازی شده جمع-
آوری شده به منظور بررسی فراوانی و توزیع زلزلههای منطقه بر
اساس بزرگی ،زمان وقوع و عمق آنها در راستای مطالعه لرزه-
خیزی منطقه با استفاده از نرمافزار  Wyss( Zmapو همکاران،
 )1112که یکی از نرمافزارهای کاربردی برای تحلیلهای گرافیکی
و آماری دادههای زمینلرزه میباشد انجام گرفته است.
شکل ( )2فراوانی بازههای بزرگی زلزلهها در کاتالوگ را نشان
میدهد که چنانچه مشخص شده است زلزلههای بزرگ ()MW ≥ 5
جهت بررسی بیشتر جدا شدهاند .شکل ( )6نیز توزیع این زلزلههای
بزرگ در طول زمان را ارائه مینماید که نظر به سهم بیشتر وقایع
تاریخی طبق مفهوم دوره بازگشت نشان از اهمیت مطالعات لرزهای
در منطقه دارد.

2122

چنانچه مالحظه میگردد ،در محدوده موردمطالعه تا سال
 1126میالدی  22زلزله به صورت تاریخی 2161 ،زلزله به صورت
دستگاهی و در مجموع  2122زلزله ثبت شدهاند.
برای یکسانسازی بزرگاهای ثبتشده و یکدست شدن داده-
های لرزهای ،از بزرگای  Mwاستفاده شده است که به عنوان معیاری
مناسب دارای ماهیت فیزیکی و مستقل از تجهیزات لرزهای می-
باشد .بدین منظور نیز روابط ( )2تا ( )6برای تبدیل بزرگاهای
مختلف به  Mwمدنظر قرار گرفتهاند (نشریه 2631 ،313؛
 Karimiparidariو همکاران1126 ،؛ .)1123 ،UP-Seis
()2

𝑀𝑊 = 0.85 × 𝑚𝑏 + 1.03

()1

𝑀𝑊 = 0.67 × 𝑀𝑁 + 1.73

()6

𝑀𝑙 = 3.73 × ln 𝑀𝑊 − 0.51

()2

𝑀𝑊 = 0.66 × 𝑀𝑆 + 2.11

()6

𝑀𝑊 = 0.93 × 𝑀𝑆 + 0.45

شکل  -0فراوانی بزرگی زلزلههای رویداده در شعاع 511
کيلومتری منطقه موردمطالعه تا سال  2151ميالدی

در این روابط  MWبزرگی گشتاور زلزله mb ،بزرگی موج
حجمی Ml ،بزرگی محلی (ریشتر) MN ،بزرگی  Nuttliیا در
حقیقت همان  mbLgو  MSبزرگی امواج سطحی بوده و رابطه ()2
در محدوده  ،3.5 ≤ mb ≤ 6.2رابطه ( )1در بازه ،3.5 ≤ MN ≤ 6.3
رابطه ( )6در بازه  ،4.5 ≤ Ml ≤ 7.5رابطه ( )2در محدوده تقریبی
زلزلههای ضعیف تا متوسط  2.8 ≤ MS < 6.2و رابطه ( )6نیز در

شکل  -1توزيع زلزلههای بزرگتر از  1ريشتر ()MW ≥ 5
کاتالوگ در طول زمان

47.7
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45.6

45.3

45.0
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شکل  -1عمق رخدادهای لرزهای محدوده موردمطالعه
جدول  -2توزيع فراوانی زلزلههای دارای بزرگیهای مختلف
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 -1-2بررسی عدم قطعيت
عواملی همچون تعداد کم ایستگاههای لرزهنگاری ،توزیع
نامناسب ایستگاهها و عدم تناسب مدلهای سرعت از عواملی
هستند که موجب عدم قطعیت ( )Uپارامترهای لرزهای ایران می-
شوند .نظر به اینکه بزرگی زلزله ( )Mاز معیارهای مهم ارزیابی
پارامترهای لرزهای است ،عدم قطعیت نیز بر این اساس بیان ()UM
و لحاظ ( )M±UMمیگردد (دهقان و همکاران.)2632 ،
اکثر پژوهشگران نشان دادهاند که در بهترین حالت برای ثبت
دستگاهی زمینلرزهها حداقل به اندازه  1/1واحد بزرگی عدم
قطعیت وجود دارد (2383 ،Bath؛  .)2376 ،Kasaharaدر مورد
زلزلههای تاریخی نیز که بزرگی تخمینی آنها متأثر از نوع و
کیفیت اطالعات لرزهای مورد استفاده ( Ambrasaysو ،Melville
2371؛  )2336 ،Berberianمیباشد با توجه به پژوهشهای
 Mirzaeiو همکاران ( )2338این عدم قطعیت را میتوان بین 1/2
تا  1/7واحد بزرگی در نظر گرفت.
در پژوهش حاضر ،طبق راهنمای تحلیل خطر تحت عنوان
نشریه  313معاونت برنامهریزی ( )2631عدم قطعیت  UMبرای
زلزلههای تاریخی برابر  1/6واحد ،برای زلزلههای دستگاهی ثبت-
شده تا سال  2336میالدی برابر  1/6واحد و برای زلزلههای
دستگاهی بعد از این تاریخ برابر  1/2واحد در نظر گرفته شدهاند.
این مقادیر با توجه به هدف پژوهش در جهت افزایش ()M+UM
تعیین کننده (ایجاد توان لرزهای بیشینه) اعمال و به کار رفتهاند.

بيشتر از  1ريشتر در عمق زمين
عمق رخدادها
()km

تعداد
رخدادها

حداقل بزرگی
()MW

حداکثر بزرگی
()MW

 1تا 11
 11تا 21
 21تا 31
 31تا 71
 71تا 211
 211تا 211

226
78
61
8
1
2

6/2
6/6
6/1
2/3
2/3
2/6

8/6
8/8
6/6
6
2
2/6

در شکل ( )3اما گستره عمقهای مراکز درونی زلزلههای
بزرگتر از  6ریشتر کاتالوگ بر اساس طول و عرض جغرافیایی
محل رخداد نشان داده میشود .چنانچه مالحظه میگردد با توجه
به تعداد زلزلههای روی داده در حوالی عمق  11کیلومتری زمین
میتوان عمق سایزموژنیک منطقه موردمطالعه را در این حدود در
نظر گرفت ،طوری که طبق جدول ( )1تعداد زلزلههای رخداده تا
این عمق به مراتب بیشتر از سایر اعماق و بنا بر حداقل و حداکثر
بزرگیهای مربوط مشتمل بر زلزلههای دارای بزرگیهای مختلف
میباشد.

 -1چشمههای لرزهای
چشمه عارضهای نقطهای ،خطی و یا ناحیهای است که یک یا
چندد زمینلرزه و یدا زمینلرزههددای متعددددی را میتوان بدده آن
مرتبط دانسدددت .بدهعبارتدیگر زمینلرزهها در اثر فعالیت همین
چشدمههای لرزهای رخ میدهند و بهطورکلی چشمههای لرزهای
از دیدگاه زمینشناسی با واژه شناختهشده گسل مرتبط میشوند
که البته یک چشددمه میتواند شددامل چندین گسددل نیز باشددد.
بنابراین ،شناسایی و بررسی چشمهها اهمیت مییابند.
 -5-1شناسايی چشمههای لرزهای
برای شناسایی چشمههای لرزهای مؤثر بر منطقه در محدوده
موردمطالعه نقشدده گسددلهای فعال ایران (حسددامی و همکاران،
 )2671در مقیداس  2:1611111و نتدایج تحقیقات مربوط اخیر
( )1121 ،Solaymani Azadبررسی شدهاند.
شددکل (-8الف) نقشدده گسددلهای فعال ایران (حسددامی و
همکاران )2671 ،و قسمت شکل (-8ب) آن اطالعات بهروز شده
( )1121 ،Solaymani Azadرا نشدددان میدهندد کدده در هر دو
قسمت محدوده موردمطالعه (شعاع  261 kmاز مرکز شهر بناب)
بزرگنمایی شده است.
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(الف)

شکل  -1چشمههای لرزهای محدوده موردمطالعه
(ب)

شکل  -1بررسی لرزهخيزی محدوده موردمطالعه (511
کيلومتری مرکز شهر بناب) بر اساس :الف) نقشه موجود گسل-
های فعال ايران (حسامی و همکاران ،)5112 ،ب) به کمک
مطالعات جديدتر ()2151 ،Solaymani Azad

چنانچه مالحظه میگردد ،به واسددطه مطالعات جدیددددددتر
گسددلهای بیشددتری در منطقه شددناسددایی شدددهاند که از دالیل
تغییرات موضوع شکل ( )1در مقایسه ویرایشهای سوم و چهارم
اسددتاندارد  1711میباشددند .به عنوان نمونه میتوان به وجددددود
گسلی در جنوب کوههای سهند اشاره نمود که همان گسل مراغه
میباشددد .بدین ترتیب گسددلهای شددمال تبریز ،میشددو ،تسددوج،
صدوفیان ،بزگوش ،تخت سددلیمان ،پیرانشددهر و مراغه در محدوده
موردمطالعه شدناسدایی و با افزودن اطالعات زلزلههای پیشین به
مختصدات این گسدلها چشمههای لرزهای مشخص میگردند .بر
این اسداس ،طوری که در شدکل ( )7رسدم شدده توسط نرمافزار
 Wessel( GMTو  )1126 ،Smithنشان داده میشود  22چشمه
قابدددددلتشددخیص میباشددند که با فرض کل محدوده به عنوان
چشمهای دیگر جهت لحاظ نمودن رخدادهای خارج این چشمهها
جمعاً  21چشمه در محدوده موردمطالعه مؤثر خواهند بود.

با توجه به اینکه گسلهای چشمههای  6 ،1 ،2و 22
نامشخص میباشند عملکرد آنها نظر به ایجاد بحرانیترین حالت
در تخمین توان لرزهای که موضوع زیربخش بعد میباشد فشاری
در نظر گرفته میشود .عملکرد گسلهای میشو ،تسوج ،صوفیان،
و شمال تبریز که چشمههای  2و  6را بهوجود میآورند مرکب از
فشاری و امتداد لغز میباشند .گسلهای شمال و جنوب بزگوش
که چشمههای  3و  8را بهوجود میآورند از نوع نرمال میباشند.
گسل مراغه در چشمه  7امتداد لغز میباشد .گسل تخت سلیمان
در چشمه  3فشاری و گسل پیرانشهر در چشمه  21نرمال میباشد.
چشمه  21نیز با توجه به غلبه گسلهای فشاری به سایر انواع
گسلها عمالً دارای گسلهای فشاری فرض میشود .به این ترتیب
اطالعات الزم برای تخمین توان لرزهای چشمهها تکمیل میگردند
و در ادامه میتوان توان لرزهای چشمهها را تخمین زد.
 -2-1تخمين توان لرزهای چشمهها
توان لرزهای هر چشددمه در حقیقت حداکثر قدددددرت زلزله
ناشدی از فعالیت آن بوده و با توجه مشددخصات گسلهای چشمه
تدعدیدین میگردد .روابط متعددددی در پژوهشهددای متفدداوت
انجامگرفته برای تخمین توان لرزهخیزی گسلها ارائه گردیدهاند
که عمدتاً بر اسداس طول گسدل میباشند .البته در برخی از این
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روابط نوع گسل نیز مدنظر قرار گرفته است .از جمله پژوهشهای
مطرح در ایددددن زمینه میتوان به کارهای  Mohajer Ashjaeiو
 Ambrasays ،)2387( Nowrooziو ،)2371( Melville
 )2371( Slemmonsو هدمدچدندین  Wellsو Coppersmith
( )2332اشاره نمود .روابددددط ( )3تا ( )26بهترتیب این روابط را
نشدددان میدهنددد .البتدده در دو مورد آخر (روابط  Slemmonsو
 Wellsو  )Coppersmithنوع گسدددل هم مدددنظر قرار گرفتدده و
روابط متفاوتی برای گسددلهای امتداد لغز ،نرمال و فشدداری ارائه
شدهاند.
()3

𝐿 𝑀𝑆 = 5.4 + log

()8

𝐿 𝑀𝑆 = 4.629 + 1.429 log

()7

()3

نرمال

𝑆𝑀
𝐿 = 0.809 + 1.341 log

()21

فشاری

𝐿 𝑀𝑆 = 2.02 + 1.142 log

()22

امتداد لغز

𝐿 𝑀𝑊 = 5.16 + 1.12 log

()21

نرمال

𝐿 𝑀𝑊 = 4.86 + 1.32 log

()26

فشاری

𝐿 𝑀𝑊 = 5 + 1.22 log

در این روابط ،مقدار  Lبا توجه به اینکه تمامی چشمههای شکل
( )7سدطحی میباشدند بر اساس روش  )2333( Kramerمعادل
بیشدترین فاصله گوشه به گوشه سطح چشمه و بر حسب متر در
روابط ( )7تا ( )21و کیلومتر در بقیه روابط اعمال شددده اسددت.
نظددددددر به اینکه فقط روابط ( )22تا ( )26بر اسددداس  Mwبیان
شدهاند ،رابطه ( )6نیز جهت یکسانسازی استفاده شده است .به
این ترتیب ،توان لرزهای چشمهها در جدول ( )6ارائه میگردد.

𝑆𝑀
𝐿 = 1.404 + 1.169 log

امتداد لغز
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 Ambrasays)Melville (Ms

 Ambrasays)Melville (Mw

)Slemmons (Ms

)Slemmons (Mw

جدول  -1توان لرزهای چشمهها
تفاوت
میانگین
تخمین از
حداکثر
تخمین
()%

تفاوت
میانگین
تخمین از
حداقل
تخمین
()%

بزرگی
قویترین
زلزله
ثبتشده
در چشمه
()MW

8/23

8/21

8/86

8/32

8/22

8/23

-1/63

+2/88

6/31

3/33

3/36

8/66

8/18

8/11

8/13

-1/73

+1/82

6/31

8/11

8/23

8/61

8/22

8/12

8/12

-1/33

+2/13

3/61

شمارۀ چشمه

Mohajer Ashjaei
)- Nowroozi (Ms

Mohajer Ashjaei
)- Nowroozi (Mw

1

26

فشاری

8/16

8/12

6

36

فشاری

8/12

8/26

2

236

 WellsCoppersmith
)(Mw

2

211

فشاری

8/21

8/66

میانگین

طول
چشمه
()km

عملکرد
غالب گسل-
های چشمه

)(Mw

توان لرزهای تخمینی چشمه

فشاری*

8/31

8/62

8/71

8/81

8/37

8/78

8/81

8/81

-1/23

+1/21

8/81

6

231

فشاری*

8/31

8/61

8/83

8/33

8/33

8/76

8/81

8/33

-1/12

+1/63

8/81

3

21

نرمال

8/11

3/37

3/36

3/32

8/12

3/38

8/11

3/33

-1/68

+1/81

3/11

8

61

نرمال

3/77

3/76

3/82

3/81

3/72

3/87

3/72

3/83

-1/77

+2/12

3/21

7

86

امتدادلغز

8/18

8/12

8/62

8/16

8/21

8/16

8/13

8/23

-1/33

+2/33

2/31

3

81

فشاری

8/12

8/27

8/18

8/12

8/66

8/28

8/16

8/17

-1/62

+2/63

6/31

21

231

نرمال

8/31

8/61

8/83

8/33

8/83

8/33

8/88

8/38

-2/13

+6/61

3/21

22

211

فشاری

8/21

8/66

8/23

8/21

8/86

8/32

8/22

8/23

-1/63

+2/88

6/31

**21

-

فشاری

-

-

-

-

-

-

-

8/81

-

-

8/81

* مرکب از فشاری و امتدادلغز که به نفع اطمینان با توجه به روابط ( )3تا ( )26فشاری در نظر گرفته شده است.
** در این چشمه ،با توجه به ماهیت آن ،عملکرد غالب به صورت فشاری و توان لرزهای برابر با بزرگی قویترین زلزله ثبتشده در نظر گرفته شده است.

 -0برآورد خطر زلزله

 -5-0تعيين پارامترهای لرزهخيزی منطقه

برآورد خطدددر زلزله برای منطقه پس از تعیین توان لرزهای
چشدددمدههدای موجود در محددوده موردمطدالعه نیازمند تعیین
پارامترهای لرزهای نیز میباشددد .بدینصددورت ،خطر زلزله برای
منطقه بر اساس شتاب حداکثر زمین قابل تخمین خواهد بود.

لرزهخیزی یددک منطقدده عالوه بر توان لرزهزایی آن ()Mmax
اسدداس داً متأثر از دو پارامتر مهم دیگر به نامهای  Rateو b-value
نیز میباشد Rate .در حقیقت مشخصکننده آهنگ ساالنه رخداد
زلزلهها برای آن منطقه میباشد یعنی هرچه تعداد زلزلهها بیشتر
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بداشدددد مقددار پدارامتر  Rateهم بیشدددتر اسدددت b-value .نیز
مشدددخصکنندده خطر آن منطقه از نظر تعداد رخدادهای بزرگ
لرزهای اسددت یعنی اگر در گذشددته زلزلههای بزرگ در منطقه به
وقوع پیوسته باشند احتماالً در آینده همروی خواهند داد.
با توجه به اینکه تحلیل خطر لرزهای جهت سهدددولت امر به
تقریب با فرض مسدددتقل بودن وقوع زمین لرزهها انجام میگیرد
میبایست پیشلرزهها و پسلرزههای زلزلههای بزرگ از مجموعه
دادههددا حددذف گردنددد .بدده این منظور ،از روش Uhrhammer
( )2373اسدتفاده شدده و توسدط نرمافزار  Zmapاعمال میشود.
این روش ،با در نظر گرفتن بازههای زمانی و مکانی مشخص برای
هر رخداد لرزهای قبل و بعد آن را بررسددی و زلزلههای وابسددته را
حذف مینماید.
یکی از معروفترین روابطی کده برای اندازهگیری لرزهخیزی
به کار میروند رابطه بازگشددتی  Gutenbergو )2362( Richter
اسددت .این رابطه که بر اسدداس پراکندگی فراوانی بزرگی تعریف
میگردد به صورت رابطه ( )22میباشد:
()22

( )26نشددان داده میشددوندددددد .مقادیر  b-value ،a-valueو MC

(بزرگی آستانه کامل بودن) روی هر شکل نشان داده شدهاند.

شکل  -3نمودار  Gutenberg-Richterبرای چشمه 5

)𝑀𝑏𝑁 = 10(𝑎−

در این رابطده  Nتعداد زمینلرزهها با بزرگای  Mیا بیشدددتر از آن
میباشد و  aو  bپارامترهای لرزهخیزی منطقه میباشند که اولی
(عرض از مبدأ مشدددهور به  )a-valueمیزان لرزهخیزی را نشدددان
میدهددد ( Crampinو  )1126 ،Yuanو دومی شدددیددب خط
 Gutenberg-Richterاست که همان  b-valueمیباشد و کوچک
بودن آن به معندددای باال بودن میانگین بزرگای زلزلههای رخداده
در منطقده یدا بهعبارتیدیگر فزونی تعداد زمینلرزههای بزرگ به
زمینلرزههای کوچک اسدددت ( Wyemerو  .)1111 ،Wyssاین
روش دارای دو نقص عمده است که عبارتانددددد از عدم توجه به
زلدددزلههای تاریخی و صرفنظر از عدم قطعیت .از این رو ،در این
خصددور روشهای جدیددددددی مانند روش  Sellevollو Kijko
( 2373و  )2331نیز مطرح هستند که عدم قطعیتها را اعمال و
زلزلههای تاریخی را نیز مد نظر قرار میدهند .در این پژوهش ،هر
دو روش مورد استفاده و مقایسه قرار میگیرند.
در روش  ،Gutenberg-Richterابتدا با اسدددتفاده از نرمافزار
 Zmapشیب خط  Gutenberg-Richterبرای چشمهها به دست
میآیدد که البته این محاسدددبات عمالً برای چشدددمههای دارای
حداقل رخدادهای ثبتشددده مسددتقل (پس از حذف پسلرزهها و
پیشلرزهها) قابددددل انجام اسددت .بر این اسدداس ،در اینجا پس از
اعمال روش  Uhrhammerبرای حذف رخدادهای وابسته ،شیب
خط  Gutenberg-Richterدر چشددمههای شددماره ،6 ،2 ،6 ،2
 22 ،21و بر اسدداس کل منطقه برای چشددمه  21قابل محاسددبه
میباشدد که البته تأثیر چشدمههای حذفشده نیز در چشمه 21
لحاظ شدده خواهد بود .نتایج بهدسددت آمده در شکلهای ( )3تا

شکل  -51نمودار  Gutenberg-Richterبرای چشمه 1

شکل  -55نمودار  Gutenberg-Richterبرای چشمه 0
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شکل  -52نمودار  Gutenberg-Richterبرای چشمه 1
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شکل  -51نمودار  Gutenberg-Richterبرای کل منطقه

مقادیر  b-valueو ( MCبه عندوان معیاری برای بزرگی حداقل
یا همان  )Mminبهدسدت آمده از این نمودارها در محاسددبه شتاب
حداکثر زمین (زیربخش  )2-6بهکار خواهندددد رفت .برای تعیین
 Rateنیز نمودارهای غیرتجمعی و تجمعی رخدادهای سدداالندددده
زلزلهها در چشمهها به کمک نرمافزار  Zmapبهدست آمدهاند که
شکلهای ( )23تا ( )11این نمودارها را نشان میدهند.

= Rate
0.30

شکل  -51نمودار  Gutenberg-Richterبرای چشمه 51

= Mmin
4.3
شکل  -51نمودارهای غيرتجمعی و تجمعی رخدادهای چشمه 5

= Rate
0.11

شکل  -50نمودار  Gutenberg-Richterبرای چشمه 55

= Mmin
4.4
شکل  -51نمودارهای غيرتجمعی و تجمعی رخدادهای چشمه 1
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Rate = 0.32
Rate = 2.02

Mmin = 4.2
شکل  -51نمودارهای غيرتجمعی و تجمعی رخدادهای چشمه 0

= Rate
0.16

Mmin = 4.3
شکل  -53نمودارهای غيرتجمعی و تجمعی رخدادهای چشمه 1

= Rate
0.25

Mmin = 4.3
شکل  -21نمودارهای غيرتجمعی و تجمعی رخدادهای چشمه 51

Rate = 0.20

Mmin = 4.4
شکل  -25نمودارهای غيرتجمعی و تجمعی رخدادهای چشمه 55

Mmin = 4.2
شکل  -22نمودارهای غيرتجمعی و تجمعی رخدادهای کل منطقه

مقادیر  Rateو ( Mminاگر بزرگتر از  MCنباشد) حاصل از این
نمودارها روی هر شکل نشان داده شدهاند .البته  Rateچشمه 21
بر اسداس تفاضل  Rateبقیه چشمهها از  Rateکل منطقه برابر با
 1/37بهدسددت میآید .به این ترتیب ،تمامی پارامترهای الزم (b-
 Rate ،valueو  Mminدر عالوه بر عمق سددایزموژنیک حاصددل از
شدکل ( )3و نیز نوع عملکرد غالب گسدلهای هر چشمه بههمراه
 Mmaxیا همان توان لرزهای آنکه هر دو در جدددددول ( )6گزارش
شدهاند) جهت محاسبه شتاب زمین بر اساس روش Gutenberg-
 Richterمشخص و محاسبات میسر میگردند.
در روش  ،Sellevoll-Kijkoابتدا کاتالوگ یکسدانسدازیشده
رخددادهای لرزهای منطقه در قالب فایل متنی به نرمافزار Kijko
( )1112معرفی میگردد .بعد از آن نوع دادههای کاتالدددددوگ به
نرمافزار معرفی میشدددود (بزرگی یدا شددددت که در این پژوهش
کاتالوگ بر اساس بزرگی میباشد) .سپس گستره کاتالوگ تعیین
میگردد (فقط تاریخددددی ،فقط دستگاهی و یا هر دو که کاتالوگ
این پژوهش شامل هر دوی زلزلههای تاریخی و دستگاهی است).
در ادامه نیز دورههای بازگشدت ( )Trموردنظر مشدخص میشوند
(حداقدددددل سدده دوره بازگشددت) که در این پژوهش چهار دوره
بازگشت  386 ،286 ،21و  1286ساله با احتمالهای فراگذشت
( )Peبهتددددرتیب  6% ،21% ،33/6%و  1%در مدت ( 61 )tسال یا
طبق رابطه )) Tr = t / (-Ln (1-Peمعادل بهترتیب ،1/1% ،3/6%
 1/2%و  1/12%در مددددددت یک سددال در نظر گرفته شدددهاند.
همچنین ،انحراف معیدار برای دادههدای تاریخی تعریف میگردد
(یعنددددی برابر با  1/2که البته برای زلزلههای دسددتگاهی قدیم و
جدید نیز انحراف معیارهای  1/1و  1/2به صورت پیشفرض خود
نرمافزار اعمال میشدوند) .مقادیر  Mminو  Mmaxکاتالوگ مشخص
میگردند .عدم قطعیت بر اساس زیربخش ( )1-6به طور متوسط
برابر با  1/2تعریف میشود .تحلیلهای نرمافزار انجام و در نهایت
پارامترهای لرزهای ( λنرخ رخددادهای لرزهای یا همان  )Rateو β
(همان  b-valueتقسیم بر لگاریتم عدد نپر) بهدست میآیند .این
نتایج و نیز مقدار  b-valueمحاسدبه شددده بر اسدداس  βدر جدول
( )2ارائه شدهاند.
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جدول ( Rate -0همان  )λو  β( b-valueضرب در لگاريتم عدد
نپر) حاصل از روش  Sellevoll-Kijkoبرای چشمههای منطقه
شمارۀ
چشمه
2
6
2
6
21
22
21

پارامتر

پارامتر

نرخ رخدادهای لرزهای
( Rateیا همان )λ

β

b-value

1/137
1/211
1/173
1/221
1/113
1/283
1/682

1/127
1/673
2/671
2/622
1/366
1/111
2/721

1/383
2/216
1/378
1/682
2/222
1/788
1/711

نتایج بهدست آمده بر اساس روش ( Sellevoll-Kijkoجدول
( )2نیز در همددان حددد و اندددازههددای نتددایج روش Gutenberg-
( Richterشددکلهای ( )3تا ( ))11میباشددند .البته چنانچددددده
مالحظه میگردد مقادیددددر بهدست آمده برای  b-valueدر روش
 Sellevoll-Kijkoکمددددی بیشددتر از روش Gutenberg-Richter
میباشدند و بالعکس آن نیز برای  Rateصادق است اما همخوانی
کلی آنها نشاندهنده صحت نتایج هر دو روش میباشد که برای
محاسددبه شددتاب حداکثر زمین (موضددوع زیربخش  )2-6مورد
اسدددتفداده قرار خواهندد گرفدت .همچنین ،مقادیر ( Mmaxبزرگی
حداکثر) محاسدبهشده توسط نرمافزار  Kijkoبرای کل منطقه در
دورههای بازگشدت مختلف در جدول ( )6ارائه میگردند تا ضمن
ارزیدابی توان لرزهای محاسدددبهشدددده برای منطقه (جدول ())6
مفاهیم الزم برای محاسبه شتاب حداکثر زمین نیز تکمیل گردند.
جدول  -1مقادير  Mmaxحاصل از روش  Sellevoll-Kijkoبرای
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 )1117( Atkinsonو  Campbalو  )1117( Bozorgniaبا وزن-
های مسداوی مد نظر قرار میگیرند .بدین ترتیب محاسبه شتاب
حداکثر زمین میسددر میشددود که گزارش آن در بخش بعد ارائه
میگردد.
 -1-0محاسبه شتاب حداکثر زمين در سنگبستر
در این زیربخش ،بدده دنبددال تعیین عوامددل مؤثر بر تخمین
شددتاب حداکثر زمین در سددنگبسددتر ،برای محاسددبه شددتاب از
نرمافزار  )1122 ،Risk Enginering Inc.( EZ-FRISKاسدددتفاده
میگردد که نرمافزاری کاربردی جهت تحلیل خطر زلزله میباشد.
اطالعداتی کده برای اسدددتفاده از این نرمافزار جهت تحلیل خطر
لرزهای هر منطقه الزم میباشدند عبارتا ند از عمق سایزموژنیک
منطقه (زیددددددربخش  ،)1-1موقعیت جغرافیایی و نوع عملکرد
چشمههای لرزهای منطقه (زیربخش  ،)6-2توان لرزهای چشمهها
(زیربخش  ،)6-1پارامتدرهای لرزهخیزی منطقه (زیربخش ،)2-2
روابط کاهندگی (زیربخش  )2-1و دورههای بازگشت مفددددروض
(که در این پژوهش چهار دوره بازگشت  386 ،286 ،21و 1286
سال در نظر گرفته میشوند).
شدکلهای ( )16تا ( ،)13منحنیهای همشدتاب رسدم شدده
توسط نرمافزار  )1126 ،Golden Software( Surferبا استفاده از
دادههای بهدسددت آمده از  EZ-FRISKبرای منطقه موردمطالعه را
بهترتیب در دورههای بازگشت  386 ،286 ،21و  1286سال و بر
اسددداس نتددایج روش  Gutenberg-Richterنشدددان میدهنددد.
شکلهای ( )18تا ( )61نیز این منحنیهای همشتاب را بر اساس
نتددایج روش  Sellevoll-Kijkoبدداز هم بدده ترتیددب در دورههددای
بازگشت  386 ،286 ،21و  1286سال نشان میدهند.

دورههای بازگشت مختلف
دورۀ بازگشت
(سال)

احتمال فراگذشت
ساالنه ()%

احتمال فراگذشت
در  61سال ()%

Mmax

21

3/6

33/6

6/61

286

1/1

21

8/66

386

1/2

6

8/66

1286

1/12

1

8/81

 -2-0روابط کاهندگی
یکی دیگر از گامهای مهم در فرآیند تحلیل خطر زلزله اعمال
تأثیدددددرات میرایی مسددیر انتشددار امواج لرزهای در فرکانسها و
دامنههای این امواج حین انتشار آنها از مرکز درونی زلددددزله تا
سداختگاه میباشد که به کمک روابط کاهندگی انجام میگیرد و
این روابط میبایسدت متناسدب با ساختار تکتونیکی و لرزهخیزی
منطقه باشند (نشریه  .)2631 ،313از این رو ،در این پژوهش نیز
سدده رابطه کاهندگی  Abrahamsonو  Boore ،)1117( Silvaو

شکل  -21نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه
موردمطالعه براساس نتايج روش  Gutenberg-Richterبرای
زلزلههايی با دوره بازگشت  51سال
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شکل  -20نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه

شکل  -21نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه

موردمطالعه براساس نتايج روش  Gutenberg-Richterبرای

موردمطالعه براساس نتايج روش  Sellevoll-Kijkoبرای زلزله-

زلزلههايی با دوره بازگشت  011سال

هايی با دوره بازگشت  51سال

شکل  -21نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه

شکل  -21نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه

موردمطالعه براساس نتايج روش  Gutenberg-Richterبرای

موردمطالعه بر اساس نتايج روش  Sellevoll-Kijkoبرای زلزله-

زلزلههايی با دوره بازگشت  311سال

هايی با دوره بازگشت  011سال

شکل  -21نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه

شکل  -23نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه

موردمطالعه براساس نتايج روش  Gutenberg-Richterبرای

موردمطالعه بر اساس نتايج روش  Sellevoll-Kijkoبرای زلزله-

زلزلههايی با دوره بازگشت  2011سال

هايی با دوره بازگشت  311سال
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شکل  -11نمودار خطوط همشتاب سنگبستر منطقه
موردمطالعه براساس نتايج روش  Sellevoll-Kijkoبرای زلزله-
هايی با دوره بازگشت  2011سال

چنانچه مالحظه میگردد بیشددینه شددتاب در سددنگبسددتر
منطقده بدهترتیب بر اسددداس روشهای  Gutenberg-Richterو
 Sellevoll-Kijkoتقریب داً بدده طور ثددابددت  1/21gو  1/63gبرای
زلزلههای با احتمال فراگذشت  1%در  61سال 1/61g ،و 1/16g
برای زلزلههای با احتمال فراگذشددت  6%در  61سددال 1/16g ،و
 1/23gبرای زلزلههای با احتمال فراگذشددت  21%در  61سددال و
 1/12gو  1/16gبرای زلزلههای با احتمال فراگذشددت  33/6%در
 61سددال میباشددند .در نتیجه ،مقادیر میانگین از دو روش برای
دورههای بازگشت مفروض بهترتیب عبارت خواهند بود از ،1/63g
 1/12g ،1/17gو  .1/166gبه این ترتیب ،عالوه بر تعیین شددتاب
حداکثر سددنگبسددتر در دورههای بازگشددت مفروض ،مشددخص
میگردد شددتاب مبنای  1/16gویرایش چهارم اسددتاندارد 1711
ایران برای دورهی بازگشت  286سال با توجه به ضرایب اطمینان
آئیننامهای همانند اهمیت سدیاسددی -اقتصادی منطقه ،جمعیت
منطقه و وضددعیت سدداختوسدداز در منطقه حتی با لحاظ نمودن
گسدددلهدای جدید مانند گسدددل مراغه نیز تخمینی قابل اعتماد
میباشد.
 -1ارزيابی ريزپهنهبندی لرزهای
از نظر فنی ،نتیجه مهندسی زلزله سازهها عمالً متأثر از شش
عامل مهم است .این عوامل عبارتاند از:
 )2خصوصیات منبع زلزله
 )1خصوصیات مسیر انتشار امواج لرزهای
 )6موقعیت جایگاه پروژه نسبت به منبع زلزله
 )2خصوصیات ژئوتکنیک و توپوگرافی محل پروژه
 )6اصول و روشهای طراحی و همچنین
 )3شرایط ساخت و اجرای سازهها
اگرچه تأثیدددددر عوامل عمومی همچون فرهنگ جامعه ،اقتصدداد،
آگدداهیهددای علمی و توانمندددیهددای اجرایی را نیز نمیتوان در
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کیفیت مهندسدی زلزله سازهها نادیده گرفت ،از دیدگاه مهندسی
سازه -زلزله اقدام به بررسی خصوصیات لرزهای جایگاه پروژه و در
حالت کلددددی یک منطقه جهت افزایش کیفیت مهندسددی زلزله
سدازهها ضدروری مینماید .در عمل ،پس از ارزیابی خطر زلزله بر
اسداس سده عامل اول این بررسی از طریق ریزپهنهبندی لرزهای
تکمیل میگردد که عامل چهارم در آن مؤثر میباشد.
ریزپهنهبندی لرزه ای اسداساً فرآیند تخمین واکنش الیههای
خاک به زمینلرزه و ارزیابددددی تغییر خصددوصددیات زمینلرزه در
واکنش به وضدعیت سدطح زمین اسددت .در این فرآیند بخشهای
مختلف منطقه موردمطالعه که به طور متفاوتی از زلزله متأثدددددر
میگردند مشددخص میشددوند .بدین منظور ،اطالعات متنوعی از
تحلیل خطر زلزله در سدنگبستر منطقه ،مشخصات جغرافیایی و
زمینشدددناسدددی منطقه ،واکنش سدددتون خاکی زمین بخشهای
مختلف منطقه به حددددرکات زمینلرزه و همچنین مواردی مانند
وضددعیت آبهای زیرزمینی ،اسددتعداد روانگرایی و زمینلغزش در
مناطق کوهسدتانی موردنیاز میباشند .البته ریزپهنهبندی لرزهای
را میتوان در سه سطح:
 )2بسدیار دقیدددد ق با تحلیل دقیق پاسخ در مقیاس حداکثر
2:16111
 )1دقیق بددا لرزهنگدداری ابزاری بددههمراه مطددالعددات سددداده
زمینساخت در مقیاس حداکثر 2:211111
 )6کاربردی با مطالعات لرزهای به کمک زلزلههای ثبتشددده
بههمراه مطالعات زمینساخت از روی نقشههای زمینشناسی در
مقیاس حداکثر  2:2111111انجام داد (.)2333 ،TC4
در اینجا ،هدف ارزیابدددددی نیاز به ریزپهنهبندی برای منطقه
موردمطالعه اسددت که به این منظددددور اول مالحظات ژئوتکنیک
جمعآوری و بررسدی می شوند و سپس توپوگرافی منطقه مطالعه
میشدود تا ارزیابی شتاب در سطح زمین منطقه به صورت تابعی
از شتاب در سنگبستر میسر گردد.
 -5-1جمعآوری و بررسی مالحظات ژئوتکنيک
ازآنجاکددده ارزیابی شتاب حداکثر در تحلیل خطر زلزله برای
سدنگبسدتر لرزهای انجام میشود به منظور تخمین مقدار آن در
سطح زمین میبایست خصوصیات زمینساختی منطقه نیز لحاظ
گردند .میدانیم سددنگبسددتر در دو نوع سددنگبسددتر لرزهای و
سدنگبسددتر مهندسددی قابلتعریف اسدت .سددنگبسددتر لرزهای را
میتوان سنگی دانست که سرعت انتشار امواج برشی در آن بیش
از حدود  6111متر بر ثانیه میباشددد اما از نظر کاربرد مهندسددی
سددنگبسددتر به الیهای از زمین گفته میشددود که سددرعت امواج
برشدی در آن در حد  811متر بر ثانیه یا بیشددتر باشد تا استقرار
ال برای مطالعات لرزهای
پی های عمیق روی آن میسر گردد و عم ً
اغلب پروژههای عمرانی میتوان آن را همان سددنگبسددتر لرزهای
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توزیع مکاندددددی این ایسددتگاههای مطالعاتی را نشددان میدهد.
ایسددتگاههای شددماره  2تا  6در سددمت شددمال غربی منطقه و در
نزدیکی دانشدگاه بناب ،ایستگاههای شماره  2تا  3در مرکز شهر،
ایسدتگاههای شماره  8و  7در نزدیکی مرکز شهر ،ایستگاه شماره
 3در جنوب و ایستگاه شماره  21در سمت شرق قرار دارند .بدین
ترتیب ،اطالعات الزم از نواحی مختلف منطقه موردمطالعه بررسی
میگردند .جزئیات فنی کامدددل حاصل از آزمایشهای ژئوتکنیک
برای ایسددتگاه  2و پروفیل سددرعت موج برشددی ( )VSبرای تمامی
ایستگاهها در جدول ( )3خالصه شدهاند.

در نظر گرفت .در هر صورت ،بدیهی است که انواع خاکهای روی
سدنگبستر موجب تغییر در ماهیت امواج لرزهای میگردند .برای
بررسی این آثار ،در این پژوهش در محدودهای به شعاع حدود 26
کیلومتر (جهت پوشدش مناطق اصدلی شددهرستان که وسعت آن
طبق تقسدیمات استانی ( )1126 ،EALGدر حدود  883کیلومتر
مربع میباشدددد) مالحظات ژئوتکنیک بررسدددی شددددهاند .به این
منظور ،از آزمایشهای ژئوتکنیک انجامیافتدددددده برای پروژههای
سداختمانی اسدتفاده شدده اسددت .با توجه به اطالعات موجود ،به
تعداد  21ایسددتگاه مطالعاتی ( )Iiانتخاب شدددهاند .شددکل ()62

جدول  -1جزئيات فنی ايستگاههای مطالعاتی برای بررسی مالحظات ژئوتکنيک
ایستگاه ژئوتکنیک شماره I1
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http://en-gb.topographic-map.com/places/Tabriz-2754567/|narjabadifam.peyman@gmail.com

شکل  -15توزيع ايستگاههای مطالعاتی زمينساخت منطقه روی نقشه توپوگرافی منطقه موردمطالعه

بدا توجه به مطالعات ژئوتکنیک گزارششدددده در جدول ()3
برای ایسددتگاههای نشددان داده شددده در شددکل ( )62میتوان بر
اسداس طبقهبندی اسدتاندارد  1711ایران برای کرانه غربی شهر
بناب در مجاورت دریاچه ارومیه زمینی از نوع ( IIIمتمایل به )IV
با ستونی نرم از خاکهای آبرفتی ریز ،برای بخش مرکزی زمینی
از نوع  IIIبا سدتونی نسدبتاً نرم از خاکهای آبرفتی ،برای بخشی
کوچدک در جنوب غربی مرکز زمینی از نوع  IIبا سدددتون خاکی
نسددبتاً سددخت ،برای بخش جنوبی شددهر زمینی از نوع  IIIتقریباً
مشابه به مرکز شهر و برای قسمت شمال شرقی و شرق زمینی از
نوع ( IIIمتمایل به  )IIبا ستون خاکی متراکمتر در نظر گرفت .به
این ترتیب ،تشددددید حرکات زمین متأثر از نوع خاک نیز با توجه
به عمق نهچندان کم سنگبستر بر اساس سرعتهای موج برشی
گزارششده در منطقه (جدول ( ))3عمالً طبق مقادیر آئیننامهای
قابل پیشبینی خواهد بود ( Anbazhaganو همکاران .)1126 ،با
فرض تقدددددریب میانگین مشددخصددات نوع خاک از زیر سددازه تا
سدنگبسدتر میتوان این تشددید شتاب را در نواحی دارای خاک
نوع  IIبرابدر با  ،11%در نواحی دارای خاک نوع  IIIمعادل ،211%
در نواحی دارای خاک نوع  IVدر حدود  111%و در سددایر نواحی
نیز بر این اسددداس تقریدب زد .بندابراین ،کرانده بداختری شدددهر
بیش ترین و بخشدی از جنوب غربی مرکز شهر و همچنین شمال
شرقی و شرق منطقه کمترین تشدید شتاب را خواهند داشت.

 -2-1توپوگرافی منطقه
مطالعات نشان دادهاند وجدددد ود ناهمواری در منطقه موجب
تغییر در آثار زلدددددزلهها میگردد ( Pitilakisو همکاران1112 ،؛
1121 ،Anggraeni؛  .)1126 ،Jeongآثدار زلزلدهها در بلندیها
افزایش ،در پسدتیها کاهش و در شیبهای دو طرف ارتفاعات با
توجه به ناهمواریها تغییر مییابندددددد Lee .و همکاران ()1113
این آثار را برای منطقهای کوهستانی به نام  Yangminshanواقع
در کشور تایوان تحت اثر زلزلهای روی داده در همین منطقه ارائه
نمودهاند .شکل ( )61این نتایج را نشان میدهد.

شکل  -12تأثير توپوگرافی در شتاب حداکثر زمين ( Leeو
همکاران)2113 ،
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چندانچده مالحظده میگردد شدددتاب حداکثر در بلندیها و
پسدددتیها میتواند تا حدود ده برابر متفاوت باشدددد .طبق نتایج
گزارششده ،به طور میانگین ،افزایش شتاب در بلندیها تا 211%
و کداهش آن در پسدددتیهدا تا  31%میباشدددد .این تغییرات در
دامنههای دارای پستیها و بلندیهای نزدیددددک به هم در حدود
 ±61%است.
بندابر نتایج پژوهشهای انجامیافته ،با توجه به شدددکل ()62
میتوان انتظار داشدت شتاب زمین در مناطق حائز اهمیتی مانند
روسددتاهای تاریخی-توریسددتی "صددور" و "تدددددوتاخانا" به علت
ناهمواریهای زیاد دامنه کوه سهند افزایش بیشتری داشته باشد.
در مقابل مناطق اصدلی شدهر و نوار غربی شهرستان در مجاورت
دریاچه ارومیه (دانشدگاهها و اغلب کارخانهها و مناطق مسکونی)
نیددددز بهعلت مسطح بودن آن کمترین تأثیر از آثار توپوگرافی را
خواهند داشت .چنانچه در شکل ( )66نشان داده میشود تشدید
شدددتداب تحت اثر توپوگرافی به طور دقیقتر در نواحی شدددمال

شرقی ،شرق و جنوب شرقی منطقه موردمطالعه (ناحیه  -2که از
مرز شدهرسددتان مراغه در شدرق و بارازلو در شددمال تا به نزدیکی
روشدت بزرگ ادامه دارد) بیشترین ،در مرکز شددهرستان (ناحیه
 -2که بین مرز صومعه در شمال غربی و زاوشت در نزدیکی شرق
مرکز شدهر تا علیآباد قشالق در جنوب و دریاچه ارومیه در غرب
قرار دارد) کمترین و در سددایر نواحی در حد متوسددط نزدیک به
زیاد (برای ناحیه  -1از تجرق ،زاویه و صددددد ومعه در شمال تا به
خوشدده مهر در جنوب شددرقی) یا متوسددط نزدیک به کم (برای
ناحیه  -6از مرز تجرق ،زاویه و صومعه در شمال تا به خوشه مهر
در جنوب شدددرقی) میباشدددد .مقادیر این افزایشها بر اسددداس
تغییرات ارتفاعی موجددددود در ناحیه  2حدود  ،%211در ناحیه 1
حدود  86%و در ناحیه  6حدود  16%قابل تخمین هستند .ناحیه
 2نیز با توجه به مسطح بودن آن عمالً فارغ از آثار توپوگددددرافی
میباشد.

Topographic
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Topographic
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1746 m

1480 m

1994 m

Topographic
Region # 3

Topographic
Region # 4

1321 m

1640 m
https://www.google.com/maps/place/Savar,+East+Azerbaijan|narjabadifamam.peyman@gmail.
com
شکل  -11پهنهبندی استعداد تشديد آثار زلزله در نواحی ناهموار منطقه
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 -1-1پيشگويی شتاب در سطح زمين
با توجه به بررسدددیهای انجامشدددده در خصدددور شدددرایط
توپوگرافی و خصوصیات ژئوتکنیک ،برای پیشگویی شتاب زلزله
در سطح زمین به صورت تابعی از شتاب سنگبستر که از تحلیل
خطر بهدست آمد میتوان از نرمافزارهایی مثل  Bardet( EERAو
همکاران Bardet( NERA ،)1111 ،و  )1112 ،Tobitaو Shake

521

( )1121 ،Ordonezبدرای اثر سدددتون خدداک زیر سددددازه و
 )1126 ،UFS( SPECFEM3Dبرای اثر توپوگرافی منطقدده و یددا
حتی ویرایشهای جدید  EZ-FRISKاستفاده نمود .در اینددددجا با
توجه به هدف پژوهددددش (ارزیابددددی نیاز به ریزپهنهبندی) نتایج
حاصددل در دو زیربخش قبل ترکیب میگردند .حاصددل در شددکل
( )62با پیشبینی  3ریزپهنه لرزهای نشان داده میشود.

)Z5 (S2+T1
PGAS / PGAB = 2.4
)Z2 (S3+T2
PGAS / PGAB = 3.5

)Z4 (S3+T3
PGAS / PGAB = 2.5

)Z1 (S3+T1
PGAS / PGAB = 4

)Z3 (S4+T4
PGAS / PGAB = 3

)Z6 (S3+T4
PGAS / PGAB = 2

https://www.google.com/maps/@37.3976902,46.1875241,25675m|narjabadifamam.peyman@gmail.com

شکل  -10ريز پهنهبندی لرزهای پيشبينی شده منطقه بناب بر اساس تحليل خطر زلزله و اعمال آثار نوع خاک و شرايط توپوگرافی
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ضددرایب تشدددید هر یک از  3ریزپهنه نیز بر اسدداس نسددبت
شددتاب در سددطح زمین به شددتاب سددنگبسددتر ()PGAS/PGAB
تخمین زده شدددهاند .هر یک از  3ریزپهنه لرزهای از همپوشددانی
نواحی ژئوتکنیک مشددروح زیربخش ( )6-2با نواحی توپوگرافیک
مشدددروح زیربخش ( )6-1حداصدددل شددددهاند .ضدددرایب هم از
حاصددلضددرب ضددرایب تشدددید ژئوتکنیک و توپوگرافیک مربوط
(ضددریب تشدددید برابر با  2/1برای  S2یعنی ناحیه ژئوتکنیک با
خاک نوع  IIطبق تعاریف اسددتاندارد  ،1711ضددریب  1برای S3
یعنی ناحیه ژئوتکنیک با خاک نوع  ،IIIضددریب  6برای  S4یعنی
ناحیه ژئوتکنیک با خاک نوع  ،IVضددریب  1برای  T1یعنی ناحیه
توپوگرافیک  ،2ضدددریب  2/86برای  T2یعنی ناحیه توپوگرافیک
 ،1ضدریب  2/16برای  T3یعنی ناحیه توپوگرافیک  6و ضریب 2
برای  T4یعنی ناحیه توپوگرافیک  )2بهدسددت آمدهاند .به عنوان
مثال ،در ریزپهنه  )Z6( 3مقدار  1برای نسددبت  PGAS/PGABاز
حاصلضرب ضریب تشدید  1مربوط به  S3و ضریب  2مربوط به
 T4بهدسددت آمده اسددت .اگرچه طوری که بحث شددد محاسددبات
نرمافددددددزاری آثار محلی میتوانند برای بهرهبرداری عملی و در
ادامهی این ارزیابی صددورت گیرند ،بررسددی انجامیافته به کمک
نرمافزارهای  EERAو نیز  NERAبرای اثر سددتون خاک در  Z6با
سدده شددتابنگاشددت برگرفته از پایگاه  )1128( PEERچنانچه در
جدول ( )8دیده میشود ضریب تشدید  1تخمین زده شده برای
این ریزپهنه را تأییدددددد مینماید .شددتابنگاشددتهای ورودی و
خروجی نرمافزارهای  EERAو  NERAبرای یکی از زلددددزلددددهها
(زلزله  )Tabasدر شکل ( )66نشان داده شدهاند.
جدول  -1ضرايب تشديد حاصل از  EERAو  NERAبرای سه
زلزله  LomaPrieta ،Tabasو  Manjilدر ريزپهنه )Z6( 1
نام زلزله
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شکل  -11تاريخچه زلزله ورودی مقياس شده  Tabasدر
مقايسه با تاريخچههای تشديد يافته  EERAو  NERAبرای آن در
اثر ستون خاک زير ريزپهنه )Z6( 1

 -1نتيجهگيری
برای شدهرستان بناب از مجاورت دریاچه ارومیه تا دامنه کوه
سدددهندد تحلیدل خطر زلزله انجام و نیاز به ریزپهنهبندی لرزهای
ارزیابی شد .این پژوهش در مراحل زیر انجام گردید:
الف) بررسی پژوهشهای انجامیافته در این زمینه
ب) جمعآوری دادههای لرزهای
ج) بررسی مشخصات فنی دادههای لرزهای
د) برآورد خطر زلزله
و) مطالعه مالحظات ژئوتکنیک
ه) مطالعه تأثیر توپوگرافی بر ریزپهنهبندی لرزهای
ی) ارزیابی نیاز به ریزپهنهبندی لرزهای و پیشگویی آن.
نتایج حاصل از پژوهش نیز عبارتاند از:
الف) تحلیل خطر زلدددزله برای منطقه بناب با توجه به استقرار
میراث فرهنگی و صنایع مختلف ضروری است،
ب) شددبهه مربوط به احتمال تغییر شددتاب مبنای پیشددنهادی
ویرایش چهارم اسدتاندارد  1711ایران (مشدروح به شکل ( ))1با
تحلیل خطر انجامیافته به روش احتمالی مرتفع میگردد،
ج) با بررسی مالحظات ژئوتکنیک منطقه نیاز به ریزپهنهبندی
مشخص و  6ریزپهنه ژئوتکنیک پیشبینی میگردند،
د) بررسی منطقه از نظر آثار توپوگدددرافی نیز  2ریزپهنه از این
منظر را مشخص مینماید،
و) با پیشگویی شددتاب در سدددطح زمین به کمک ترکیب آثار
تقریبی ژئوتکنیک و توپوگرافی  3ریزپهنه قابل پیشبینی است،
ه) ضدرایب تبدیل شدتاب مبنای سدنگبسدتر به شددتاب سطح
زمین در  3ریزپهنه تعیین شددده عبارتاند از 2 :برای ریزپهنه ،2
 6/6برای ریزپهنده  6 ،1برای ریزپهندده  1/6 ،6برای ریزپهنده ،2
 1/2برای ریزپهنه  1 ،6برای ریزپهنه 3
ی) مقایسه ضرایب تبدیل پیشبینیشده با نتایج نرمافزاری که
به عنوان نمونه برای اثر سدتون خاک در ریزپهنه  3بررسددی شده
اسدددت نشدددان میدهدد ارزیابی انجام یافته و پیشبینیهای آن
صحیح و دارای دقت قابل قبولی میباشند.
 -1قدردانی
این پژوهش با حمایتهای تشددویقی فرمانداری شددهرسددتان
بناب انجام شدده است .از مهندسین مشاور تل تاو تبریز نیز بابت
تهیه اطالعات مربوط به مالحظات ژئوتکنیک صددمیمانه قدردانی
میگردد.
 -1مراجع
امور نظدام فنی معداوندت برندامدهریزی و نظارت راهبردی رئیس
جمهور" ،راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (نشریه
 ،")313تهران.2631 ،
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1. Introduction
Earthquake can be considered as the most important environmental excitation because of its massive
destructivity within a short period of time. Prediction of earthquakes is still a dilemma (Wang, 2015). The
questions are also available about the effectiveness of prediction, if possible. It is clear that the society will not
be safe with only the prediction of earthquakes. Earthquake protection of structures is required as the main
solution. The quality of this protection depends mainly on the quality of the estimation of possible earthquakes.
In this regard, earthquake hazard analysis should be followed by seismic microzonation in order to account for
the site effects. Evaluation of the need for such a detailed study is carried out for Bonab County, which is the
second industrial city in the province of East Azerbaijan after the capital city (Tabriz), being also important
because of its cultural heritage. The other motivation for this study comes from the change in the seismicity of
the neighboring region referred to the 4th edition of the Iranian code of practice for seismic resistant design of
buildings (Standard No. 2800) when compared with the 3rd edition of this standard (PCIRC, 2007).

2. Methodology
The research is carried out in two stages: (1) probabilistic seismic hazard analysis, and (2) seismic
microzonation based on site effects.
For the purpose of probabilistic seismic hazard analysis, a uniform catalog is first prepared for the
earthquakes occurred in a region located between 44.4°-47.7° E and 35.7°-39° N, when the center of the city of
Bonab itself is located at 46.0561° E and 37.3403° N. The fault map of the region is studied and the seismogenic
depth is determined. Seismic sources are detected and the maximum magnitudes likely to occur are calculated.
Seismic parameters are determined using Zmap (Wyss et al., 2001) and attenuation relations are applied. The
hazard analysis is performed using EZ-FRISK (Risk Engineering Inc., 2011) and peak ground accelerations are
calculated in the region.
As far as the microzonation is considered, geotechnical data are first collected from the previous projects in
the region. The topography of the region is then studied. The effects of topography (Jeong, 2013) and
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geotechnical measures (TC4, 1999) are estimated independently. These effects are finally combined together
to obtain an evaluation for microzonation.

3. Results and discussion
Based on the probabilistic seismic hazard analysis performed, peak ground accelerations are almost
constant in the region. The average acceleration for the return period of 475 years is obtained as 0.21g. This
estimation seems to be in accordance with the value suggested by the 4 th edition of the standard No. 2800,
when the code-based considerations are applied.
As the outcome of the evaluation of the need for seismic microzonation, six microzones are predicted in the
region based on the application of the site effects in terms of both topographic and geotechnical measures. The
minimum amplification occurs in the area near to the vicinity of Urmia Lake with the amplification ratio
(defined as the ratio between peak ground acceleration in the ground surface to that on bedrock) equal to 2.
The maximum amplification is obtained for the eastern part of the region in the vicinity of Maragheh with the
ratio equal to 4. The amplification ratios for the other four microzones fall between 2 and 4. For example, peak
ground acceleration in the surface layers of Savar (the famous touristic village near to the Bonab city) is
estimated to be amplified by a value around 2.4 that should be applied on the bedrock acceleration.

4. Conclusions
The need for seismic microzonation in Bonab County was evaluated based on regional considerations in
terms of topographic and geotechnical measures as the site effects. These effects were applied after the
probabilistic earthquake hazard analysis carried out for the region.
The earthquake hazard analysis indicated that in spite of the changes in the design base accelerations of the
vicinities of the Bonab city referred to the 4th edition of the Standard No. 2800 compared with the 3rd edition
of that, the intermediate seismicity is reliably acceptable for Bonab.
The site effects applied after the probabilistic seismic hazard analysis emphasized the need for seismic
microzonation with 6 microzones predicted based on the amplifications caused by topography and
geotechnical measures. The microzonation can be summarized as in below:
Microzone 1: The border area of Bonab and Maragheh with the amplification factor of around 4 estimated as
the ratio between peak ground acceleration in the ground surface to that on bedrock.
Microzone 2: The north-western vicinity of Bonab near to the neighboring city Ajabshir with an amplification
factor equal to 3.5.
Microzone 3: The vicinities of Urmia Lake with the amplification factor of around 3.
Microzone 4: The eastern-central and north-western parts of the Bonab County with an amplification factor of
around 2.5.
Microzone 5: The north-eastern corner of the county with the amplification factor of around 2.4 for the famous
touristic villages like Savar located in this area.
Microzone 6: The city of Bonab and its surrounding area from Qareh Qeshlaq in the South near to Malekan up
to Shurgol in the north near to Ajabshir with the amplification factor estimated as 2.
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