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  چکیده

 شهرستان سواد روستاي ورسک در در ارتفاعات که است آهن سراسري ایران راه هايلترین پ از بزرگ وِرِسکپل 

وجه به اهمیت این پل در در صنعت حمل و نقل کشور و قرار گرفتن در محدوده با ت .قرار دارد استان مازندران در کوه

در این مطالعه برآورد خطر به روش قطعی و . اي براي این پل امري مهم تلقی می شودخیز، برآورد خطر لرزهزلزله

 gکوه با شتاب دهد گسل فیروزبررسی تحلیل خطر زمین لرزه به روش قطعی نشان می. احتماالتی انجام شده است

برآورد خطر  به روش احتماالتی با امکان  در روش. شتاب را در محل پل ورسک ایجاد خواهد کردبیشترین  0.632

استفاده از چند رویداد و در نظر گرفتن اثرات تمام زمین لرزه هاي موثر بر ساختگاه، نقشه هاي تحلیل خطر زمین لرزه 

دهد چشمه ها نشان میبررسی این نقشه. سال به دست آمد 2475و  1000، 475، 150، 50براي دوره بازگشت هاي 

. هاي مربوط به گسل هاي ایوانکی، کهریزك، شمال تهران و مشا بیشترین شتاب را در منطقه ایجاد خواهند کرد

فزایش ثانیه داراي پیک است که با ا 0.1همچنین منحنی طیف پاسخ همه چشمه ها براي یک پریود خاص سازه تقریبا 

  . رسدثانیه می 0.15سال به 2475یابد به طوري که در دوره بازگشت دوره بازگشت مقدار آن افزایش می

  

  لرزه، ورسک، روش قطعی، روش احتماالتی، منحنی خطر،زمیناي برآورد خطر لرزه :هاي کلیديواژه

  

Abstract 
Veresk bridge is one of the biggest Trans-Iranian Railway bridge at high altitude Veresk village 
of  Savadkuh  country  in  Mazandaran  province.  Due  to  importance  of  this  bridge  in  the 
transportation  industry and high seismic activity of  this  region,  seismic hazard assessment  for 
Veresk  Bridge  is  necessary.  In  this  study  hazard  assessment  is  performed  using  deterministic 
and  probabilistic  approaches.  The  result  of  deterministic  approach  shows  that  Firuzkuh  fault 
with  PGA,  0.632  g  has  the  highest  PGA  between  others  faults  in  this  area.    In  probabilistic 
approach by using multiple events and study their effects on site, hazard map for return period 
of  50,  150,  1000,  475,  2475  years  is  produced. These  maps  show  that  Eyvanekey,  Kahrizak, 
North of Tehran and Mosha faults are the predominant source contributing the most PGA at the 
site. Also, spectral acceleration plot display that for special period of site, it has a peak in 0.1 sec 
that  will  be  increased  by  increasing  the  return  period  so  that  it  reaches  to  0.15  sec  in  return 
period of 2475 year. 
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curve, earthquake 

 

  مقدمه 1

شهرستان  است که در دره ورسک در روستاي ورسک در آهن سراسري ایران راه هاي ترین پل از بزرگ پل وِرِسک

قرار  راه آهن شمال و در مسیر فیروزکوه ، در محورانتهر کیلومتري 180و  قائمشهر کیلومتري 85، واقع در سوادکوه

با  1356شود که در مهرماه  پل ورسک در شمار مهمترین آثار فنی مهندسی راه آهن شمال ایران محسوب می .دارد

این پل فقط مخصوص عبور قطار است و در حال حاضر قطارهاي . ثبت آثار ملی شده است 1534شماره 
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. گذرند سال هر روز چندین مرتبه از روي آن می 70پس از گذشت بیش از  گرگان-تهران و ساري-تهران مسافري

در صنعت حمل امروزه پل ورسک عالوه براهمیت ویژه . کنند و سوختی نیز از روي آن عبور می همچنین قطارهاي باري

اي از اهمیت زیادي برخوردار و مطالعات تحلیل خطر لرزه گردد ونقل، از جاذبه هاي سیاحتی ایران نیز محسوب می

 . است

و از لحاظ . درجه شرقی قرار گرفته است 52.99درجه شمالی و  35.9پل ورسک از نظر موقعیت در عرض جغرافیایی 

با توجه به این موضوع که . ر ایالت لرزه زمینساختی البرز واقع شده استتقسیم بندي ایالت هاي لرزه زمینساختی د

کیلومتري یک منطقه مورد بررسی قرار گیرد،  150براي بررسی تحلیل خطر زمین لرزه منطقه الزم است تا شعاع 

ار درجه شرقی مورد بررسی قر 49- 56درجه شمالی و طول جغرافیایی  34-39منطقه محدود به عرض جغرافیایی 

لرزه ساز و کار کانونی برخی زمین 1در شکل . گرفته است که شامل ایالت لرزه زمین ساختی البرز و ایران مرکزي است

   .میالدي به بعد و گسل هاي مهم منطقه آورده شده است 1990هاي سال 

 

   Global CMTل ورسک استخراج شده از پایگاهکیلومتري پ 150اطالعات سازو کار کانونی برخی از زمین لرزه ها رخ داده در شعاع  .1شکل 

  

 روش تحقیق 2

 .براي بررسی لرزه خیزي یک منطقه الزم است سه گروه زمین لرزه مورد توجه قرار بگیرد

o زمین لرزه هاي تاریخی  

o  1900- 1964(زمین لرزه هاي دوره قدیم دستگاهی ( 

o  به بعد 1964(زمین لرزه هاي دوره جدید دستگاهی( 
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نشان ) پل ورسک(لرزه هاي تاریخی، دستگاهی دوره قدیم و جدید براي منطقه مورد بررسی رکز زمیندر شکل زیر روم

 . که نشان دهنده فعالیت باالي لرزه خیزي منطقه مورد بررسی است. داده شده است

 

  )میالدي 2006-2015 هاي دوره جدید دستگاهی مربوط به بازه زمانی سالهايداده(خیزي محدوده پل ورسک نقشه لرزه. 2شکل 

به منظور یکسان کردن بزرگی هاي مورد استفاده در تهیه نقشه و کاتالوگ زمین لرزه هاي دستگاهی دوره جدید از 

تبدیل بزرگاي محلی مبتنی بر زمین لرزه هاي دستگاهی دوره جدید براي تبدیل  1هاي به دست آمده در جدول رابطه

)mb ( به بزرگاي امواج سطحی)Ms (همان طور که ذکر شد منطقه مورد بررسی شامل ایالت هاي . اده شده استاستف

براي هر . از این رو براي این دو ایالت روابط جداگانه اي به دست آمده است. لرزه زمینساختی البرز و ایران مرکزي است

لرزه هاي با بزرگی کمتر و بیشتر  دو ایالت بک رابطه کلی با استفاده از همه زمین لرزه ها و دو رابطه با استفاده از زمین

 )R2(اي و میزان خطاي رابطه به دست آمد و سپس با توجه به  اختالف بزرگی محاسبه شده با بزرگی مشاهده 5از 

براي منطفه البرز رابطه کلی به دست آمده با استفاده از همه زمین لرزه ها و براي منطقه ایران مرکزي یک رابطه براي 

تعداد کمی از زمین لرزه .  انتخاب شد 5و یک رابطه براي زمین لرزه هاي بیشتر از  5با بزرگی کمتر از لرزه هاي زمین

ها در ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ قرار داشتند که امکان رابطه جداگانه اي براي آنها وجود نداشت از این رو این 

   .لرزه هاي البرز مورد بررسی قرار گرفتندتعداد با زمین

 مطالعه نیا در استفاده مورد Ms و mb روابط. 1جدول 

mbرابطه  منطقه و    Ms 

 Ms=1.18 mb -1.30 البرز

(ایران مرکزي  M>5( Ms=1.90 mb – 4.78 

(ایران مرکزي  M<5( Ms=0.88 mb -0.004 

ر منفرد، ابعاد آن به طو) معموالً گسل هاي با توان جنبش(در تحلیل خطر به روش قطعی، از چشمه هاي زمینلرزه اي
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ها و ارتباط آن ها با زمینساخت ناحیه و زمینلرزه هاي گذشته، براي ارزیابی بیشینه جنبش زمین در ساختگاه مورد 

این روش به نوعی از تحلیل خطر زمین لرزه اطالق می گردد که در آن از رویدادها یا چشمه . نظر استفاده می شود

براي این . در ابتدا چشمه هاي زمینلرزه اي تعیین می شوند. استفاده می شود هاي مجزا براي توصیف خطر زمینلرزه

کار از نقشه هاي ماهواره اي، توپوگرافی، زمین شناسی، نقشه گسل هاي فعال و همچنین نقشه رومرکز زمینلرزه هاي 

طول گسلش  نوع گسلش، گسترش هندسی،) Mmax(سپس براساس هندسه گسل، مربوط به . ناحیه استفاده می شود

 . و اطالعات زمین لرزه هاي ثبت شده، زمینلرزه کنترل هر چشمه تعیین می گردد

اي اي، چشمه خطی و چشمه ناحیهاي به سه شکل چشمه نقطهاي، چشمه هاي لرزهبراي انجام تحلیل خطر لرزه

گسل مسبب، غالباً چشمه  اي با، در صورت کمبود اطالعات روي گسل ها و عدم ارتباط قطعی رخدادهاي لرزه)سطحی(

  .اي به شکل سطحی مدل می شوندهاي لرزه

اي با در نظر گرفتن عمق زون لرزه زا یک اي و یک چشمه پهنهیک زون گسل همکنش، به صورت یک چشمه پهنه

چشمه حجمی شناخته می شود که به دلیل عدم شناخت دقیق عمق کانونی زمینلرزه ها در بسیاري از مناطق نمی 

توانمندي این چشمه ها به ترتیب بر حسب . این نوع چشمه را دربرآورد خطر زمین لرزه مورد استفاده قرار دادتوان 

بزرگی زمین لرزه هاي رویدادي، سطح تخریب ابعاد گسله ها، میانگین شکستگی وسعت و نوع ساختار آن تخمین زده 

نتوان به طور مشخص به یک گسل خاص نسبت  در مواردي که رخدادهاي زمین لرزه اي در یک منطقه را. می شود

که عبارتست از ناحیه اي متمرکز از گسل هاي . داد، در این حالت چشمه لرزه اي به صورت متمرکز تعیین می شود

چشمه در نظر  26در منطقه مورد بررسی . فعال شناخته شده یا شناخته نشده که محل رخداد زمین لرزه می باشند

  گرفته شد

) 1985( نوروزي طر به روش قطعی ابتدا طول گسل و فاصله تا پل ورسک محاسبه شد و بر اساس روابط در تحلیل خ

بزرگی بیشینه احتمالی به دست آمد و  ،3رابطه) 1994(ولزو کوپراسمیت و  2رابطه )1982(، امبرسیز و ملویل 1رابطه

 .میانگین آنها براي ادامه مورد استفاده قرار گرفت

Mmax=5.4+log(Length) )1                                                                                                       (  

Mmax =4.629+1.429*log(Length)     )2(                                                                                   

  Mmax = 5.08+1.16*log(Length)                                                                                                
            )3(  

امبرسیز و بومر ، 4رابطه) 1992(امبرسیز و همکاران در نهایت با استفاده از روابط تضعیف شتاب جنبش زمین، 

پارامترهاي بیشینه شتاب براي پل ورسک مطابق با روابط زیر محاسبه  ، 6رابطه ) 1981(جوینر و بور، 5رابطه ) 1991(

  . آورده شده است 2قه در جدول نتایج براي برخی از چشمه هاي مورد نظر در منط. شودمی

Log (PGA) = -1.038 + (0.22) M – (0.00149) r – (0.895) Log (r) )4                                     (  

(r)2 = (10)2 +(d)2        

 d                             .                                                                             فاصله تا سایت می باشد

Log(PGA)=-1.34+0.23 (M) – Log (r)                                                                       )5 (

Log(PGA)=-1.02+0.249 (M) – Log(r) -0.00255(r) )6                                                           (  
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آن گسل  ، در محل پل ورسک گسل فیروزکوه بیشترین شتاب را ایجاد خواهد کرد و بعد از2نتایج جدول  مطابق با

 .عطاري، بیشترین شتاب را ایجاد خواهند کرد ، شمال البرز وآستانه

 PGAی براي سه چشمه با بیشترین مقدارقطع روش به لرزه نیزم خطر لیتحل جینتا .2جدول 

 

در تحلیل خطر به روش احتماالتی تمام زمین لرزه ها و تمام چشمه هاي مهم با فاصله هاي مختلف از ساختگاه با در 

 . گرفتن احتمال وقوع تمام رویدادها، مورد توجه قرار می گیرندنظر 

مبناي انتخاب چشمه هاي لرزه . اولین گام در این روش تعیین چشمه ها و پارامترهاي لرزه خیزي مربوط به آن هاست

ی ساز و کار گسل هاي موجود در منطقه لرزه خیزي و نوع ایالت لرزه زمین ساخت:اي در این روش عبارتند از

هاي مورد استفاده در این پژوهش چشمه . منطقه،فعالیت آن منطقه و تجمع زلزله ها،رژیم ژئودینامیکی در هر منطقه

 .آمده است 3در شکل 

) 1992، 1989(پارامترهاي لرزه خیزي براي همه چشمه ها با استفاده از کاتالوگ ناهمگن و روش کیجکو و سلوول 

لرزه در فواصل مختلف تخمین زده با استفاده از روابط کاهندگی مناسب اثر زمیندر گام بعدي الزم است ، تعیین شد

در این حالت،اثرات زمین لرزه ها با بزرگاي . مرحله بعد تعیین خطر در محل سایت است که روند خاصی دارد. شود

گرال گیري شده و مختلف در مکان هاي مختلف ناشی از چشمه هاي مختلف به ازاي احتمال رخداد مجدد مختلف انت

در نمودار هایی که احتمال فزونی در سطوح مختلف جنبش زمین در دوره زمانی خاصی است نمایش داده می شود و 

- به دست میدر ساختگاه مورد نظر در نهایت منحنی هاي خطر براي دوره بازگشت هاي مختلف و نمودار طیف پاسخ 

  . احتماالتی در ادامه آورده شده است برخی از نتایج حاصل از برآورد خطر به روش. آید
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905 7.4 7.4 7.3 7.4 0.89 0.45 0.55 0.63 

17819 7.7 7.8 7.7 7.7 0.31 0.14 0.33 0.26 

50030 8.1 8.5 8.2 8.3 0.26 0.12 0.29 0.22 

16624 7.6 7.8 7.7 7.7 0.24 0.11 0.26 0.20 
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  چشمه هاي مورد استفاده در تحلیل خطر  به روش احتماالتی  . 3شکل 

 

 

سال و پرید صفر 50سال براي عمر سازه  50و دوره بازگشت % 64نقشه تحلیل خطر زمین لرزه براي احتمال وقوع : باال .4شکل   

  سال و پرید صفر  50سال براي عمر سازه  475و دوره بازگشت  10%لرزه براي احتمال وقوع نقشه تحلیل خطر زمین  :پایین             

 


