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   چکیده

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  هاي د مخاطرات زیادي در زمینهتوان که میاست  فرآیند طبیعی زمین ،لرزه زمین

بینی بیشینه  پیشاهمیت و لزوم  توان با یک نگاه کلی به عواقب زلزله در سراسر جهان می. جوامع بشري ایجاد نماید

ت لرزش و کردن مشخصا به منظور کمی. بهتر درك کرد هاي کالن شهري ریزي برنامهرا به منظور  لرزه خطر زمین

زاي  یک سري مطالعات آماري و احتماالتی بر روي منابع بالقوه لرزه شهر قزوینپتانسیل وقوع مجدد حرکت زمین در 

هاي  گسل در منطقه با توجه به تعدد هاي فعال و ناآرام تعیین پهنهو  لرزه زمین. موجود در منطقه انجام گرفته است

ها،  لرزه ي طرح وبررسی زمین هاي گستره ي شناسائی گسله بر پایه. خواهد بود امري الزم و ضروري ،شهر پیرامونزا  لرزه

قزوین، اشتهارد، ایپک،  ي شمال هاي شناخته شده هایی هستند که در اثر جنبش گسله لرزه بیشترین خطر ناشی از زمین

قزوین با مقدار تخمینی  بیشینه شتاب در محل سایت به گسل شمال .آیند تهران و الموترود به وجود می مشا، شمال

g2/0شود نسبت داده می. 
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Abstract 
Earthquakes are natural earth process, which can cause serious economic, political, social and 
cultural risks of human societies. With an overall look into the consequences of earthquakes all 
around  the  world,  the  importance  and  necessity  of  predicted  of  earthquake  maximum  risk  in 
order to better metropolitan planning can be understand. In order to quantify the characteristics 
of  vibration  and  the  recurrence  potential  of  earthquakes  in  the  city  of  Qazvin,  a  series  of 
statistical and probabilistic studies on potential sources of seismic was conducted in the region. 
Estimating  of  maximum  seismic  hazard  and  determining  active  zones  in  the  region,  with 
consideration to plurality of active seismic fault around the city, will be necessary. Base on the 
identification of faults and earthquakes in the plan, the greatest risk of earthquakes are caused 
by the movement of known faults in North Qazvin, Eshtehard, Ipak, Mosha, North Tehran and 
Alamotroud. The  maximum  acceleration  on  the  location  of  site  is  attributed  to  North  Qazvin 
fault with estimated value of 0.2g. 
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  مقدمه    1

این روند در ابتدا شامل . انجام پذیردلرزه، الزم است مراحل مختلفی  جهت انجام یک مطالعه دقیق تحلیل خطر زمین

خیزي آن با استفاده از روشهاي  از منطقه به همراه مطالعۀ ویژگیهاي لرزه) 1شکل(ساختی زمین تهیه یک مدل لرزه
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هاي  لرزه در محدوده طرح ، شامل شناسایی و معرفی چشمه نتایج حاصل از مطالعات تحلیل خطر زمین. باشد آماري می

خیزي و در نهایت ارائه بیشینه مقادیر پارامترهاي جنبش  خیزي و ارائه پارامترهاي لرزه پیشینه لرزهزا، بررسی  لرزه

در  ها اي و کنترل سازه پارامترهاي جنبش نیرومند زمین به منظور  طراحی لرزه. باشد نیرومند زمین در گستره طرح می

که پیش از طراحی هر سازه با اهمیت، به منظور  حفظ  چرا. برابر زلزله و خطرات ناشی از آن استفاده خواهند گردید

لرزه، کامالً  خیزي و تحلیل خطر زمین برداري از آن در طول عمر مفید، مطالعات مربوط به لرزه پایداري و تداوم بهره

انی لرزه  وجود داشته است؛ هرچند مب هاي متنوعی براي ارزیابی خطرزمین از دیرباز تا به امروز روش. ضروري است

انتخاب روش به عوامل . ها و نواقص خاص خود را دارد وبیش متفاوت است اما هر یک عدم قطعیت ها کم نظري این روش

شده  بینی هاي پیش ها ، زمانِ در اختیار، دقت مورد نیاز و شاید بیش ازهمه به میزان هزینه داده متعددي  از جمله نوع

هاي  ترین روش اي به روش قطعی و احتمالی ، که جزو رایج ی خطر لرزهدر ادامه به ارزیاب. براي طرح وابسته است

در حد فاصل  زمین، ایران خیز لرزه هاي پهنهگستره طرح در محدوده قزوین، از . باشند خواهیم پرداخت امروزي می

  .واقع است درجه شرقی 5/51تا  5/48جغرافیایی   هاي درجه شمالی و طول 38تا 35 جغرافیایی هاي عرض

 
 کیلومتري پیرامون سایت 150نقشه لرزه زمینساخت منطقه به شعاع  .1 شکل

  

  روش تحقیق    2

اي به شعاع  هاي رخداده در محدوده لرزه ابتدا فهرست زمینمورد مطالعه  خیزي گستره هاي لرزه به منظور برآورد ویژگی

هاي  لرزه هاي جمع آوري شده کلیه اطالعات مربوط به زمین داده. ردیدآوري گ کیلومتر پیرامون محل طرح جمع 150

سپس با . گیرد را در برمی) هاي تاریخی لرزه زمین(و پیش از آن ) هاي دستگاهی لرزه زمین(رویداده در قرن حاضر 

ها برحسب  داد زلزلهخیزي، دوره بازگشت و احتمال روی ریشتر، پارامترهاي لرزه- گوتنبرگ هبکارگیري روابط همانند رابط

  .به نمایش درآمده است 1هاي منطقه در جدول  لرزه فهرستی از مهمترین زمین .بزرگاي آنها محاسبه گردید

کیلومتري  طرح 150هاي تاریخی مهم در محدوده  فهرست زمین لرزه -1جدول   

)میالدي(تاریخ  شماره (بزرگی   Ms( تاریخ  شماره محل)میالدي( (بزرگی   Ms( محل 

1 22/05/855  1/7 15/08/1485 6 ري   2/7 تنکابن-پلرود   

2 15/01/864  3/5 20/04/1608 7 ري   6/7 تالقان- رودبار   

3 23/02/958  7/7 تالقان-ري   8 16/12/1808  9/5  تالقان 

4 10/12/1119  5/6 27/03/1830 9 قزوین   1/7 شمیران-دماوند   

5 01/05/1177  2/7 قزوین-ري   10 20/10/1876  7/5 هرابوئین ز   

، )Ms(بزرگاي امواج سطحی شامل به ترتیبباشند که  میها  عموما شامل سه ستون براي بزرگا  لرزه فهرست زمین

هاي پیش از قرن بیستم اکثراً لرزه زمین. باشدمی) M(ها لرزه و یا سایر بزرگاي زمین) mb(بزرگاي امواج حجمی 

اند و تنها براي بعضی از  بیان شده mbتم تاکنون بیشتر برحسب هاي قرن بیس لرزه اند ولی زمین اعالم شده Msبرحسب 

هایی که براي آنها هردو بزرگا ذکر شده و  لرزه بدین ترتیب با استفاده از زمین. ها هر دو بزرگا آورده شده است لرزه زمین
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ها براي بزرگاي  لرزه با بکارگیري روش آماري کمترین مربعات و یافتن معادلۀ بهترین خط از میان آنها فهرست زمین

)Ms( تکمیل شده است)2شکل .( 

 
  MSو  mbها و بهترین خط همبستگی بین بزرگاي  توزیع دادهنمودار  -2شکل 

  

  :روش قطعی 2-1

ناشی از آن در ساختگاه  زمینِ جنبش نیرومندتواند رخ دهد درنظر گرفته شده و  اي که می در این روش بزرگترین زلزله

معموالً نتایج یک آنالیز تحلیلی شامل بزرگترین زلزله قابل انتظار است که ممکن است در طی . آید نظر بدست می مورد

زا به طور جداگانه  در این روش مقادیر جنبش نیرومند زمین براي هر چشمه لرزه .شرایط تکتونیکی خاص رخ دهد

زا به عنوان پارامتر جنبش نیرومند زمین  محاسبه و در نهایت بیشینه مقدار حرکت زمین حاصله از منابع مختلف لرزه

فیزیکی مرتبط با  خیزي منطقه و شواهد در روش قطعی با مطالعه و بررسی دقیق عوامل لرزه .انتخاب خواهد شد

و وضعیت فعالیت آنها و تعیین روابط تجربی موجود بین خصوصیات زلزله   سازوکار وقوع زلزله از قبیل شناسایی گسل

 .)2جدول(شود زلزله حداکثر محتمل اقدام می نسبت به ارزیابی

  

کیلومتر و نحوه فعالیت آنها 150هاي عمده منطقه به شعاع  فهرست گسل -2جدول   

 نام گسل
طول 

)km( 

فاصله 

)km( 
 نام گسل فعالیت سازوکار

طول 

)km( 

فاصله 

)km( 
 فعالیت سازوکار

7/57 170 مشا 8/118 550 خزر فعال معکوس   فعال معکوس 

تهرانشمال   90 6/96  فعال معکوس 54 100 ایپک فعال راندگی 

6/16 60 شمال قزوین  فعال معکوس 37 35 قشالق فعال معکوس 

7/102 76 کندوان 1/53 55 اشتهارد فعال راندگی   فعال راندگی 

القانط  60 7/49  فعال معکوس 39 80 الموترود فعال معکوس 

 

  :روش احتماالتی  2-2

هر سطح طراحی . دیلفی از پارامترهاي حرکت زمین براي سطوح مختلف طراحی محاسبه گرددر این روش مقادیر مخت

زا  در این روش مقادیر جنش نیرومند زمـین بـه ازاي تمـامی منـابع لـرزه     . باشد سالیانه می وقوعمتناسب با یک احتمال 

تمام بزرگاهـاي ممکـن حاصـل از    لرزه به روش احتماالتی  بر خالف روش قطعی در برآورد خطر زمین. گردد محاسبه می

. شـود  اند، با در نظر گرفتن درصد احتمال وقوع بیـان مـی   هاي مهم که در فواصل مختلفی از ساختگاه قرار گرفته چشمه

کورنـل،  (پـذیر اسـت   بنابراین در این روش تعیین جنبش نیرومند زمین با یک احتمال مشـخص بـراي سـاختگاه امکـان    

مه در این روش به عنوان پایه در نظر گرفته شده و همین امر به این موضـوع اهمیـت   تعیین چش). 1990، ریتر، 1986

  .با توجه به این امر اقدام به تعیین چشمه در منطقه نمودیم. باالیی خواهد بخشید

به ازاي  ،شدت  بر حسب خطر همهاي  توان در رسم نقشه اي را می بهترین راه جهت ارائه نتایج تحلیل خطر لرزه

. سازد که جنبش تخمینی زمین را با احتمال وقوع سالیانه مرتبط می سال یافت؛ 50هاي بازگشت متفاوت از جمله  رهدو

در این . شود در این حالت نتایج بر حسب بیشینه شتاب زمین در لحظه صفر و طیف احتمال یکسان نمایش داده می

الزم به ذکر است تمامی محاسبات انجام  .است صورت گرفته) 1997(پژوهش محاسبات بر پایه مدل یانگ و همکاران
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در برآورد بیشینه بزرگاي منتسب به گسلها فرض . باشد و اثر ساختگاه در آن لحاظ نشده است سنگ می شده براي پی

 ،)1985(بیشینه بزرگاي منتسب به هر گسل، توسط روابط نوروزي . ها بوده است از طول گسل% 50بر گسیخته شدن 

 .محاسبه شده است) 1982( و امبرسیز و ملویل) 1990(یت ولز و کاپراسم

 
  ثانیه 05/0سال و دوره تناوب  475اي به روش احتماالتی منطقه براي دوره بازگشت  نقشه خطر لرزه -3شکل 

 

  هاي مختلف مقادیر نهایی بیشینه شتاب افقی در سطح زمین و به ازاي دوره بازگشت -3جدول

)سال(عمر مفید %)درصد(احتمال وقوع  )سال(دوره بازگشت    gبیشینه شتاب برحسب  

50 64 50 18/0  

50 10 475 29/0  

50 2 2475 42/0  

  

  گیري نتیجه    3

 مختلف پهنه چند به توان می را نظر مورد محدوده سایت، محل روي بر تمرکز با و منطقه اي لرزه تحلیل اساس بر

 هاي گسله اطراف در PGA میزان بیشترین داشتن با که شدید، خیلی ویرانی احتمال با هاي پهنه : نمود تقسیم

 علت به نیز باشند استوار سنگ پی روي بر اگر حتی ها بخش این .داشت خواهند زیادي ویرانی امکان فعال کواترنر

 رودبار، هاي گسل نزدیکی در هایی محدوده .بود خواهند همراه شدیدي ویرانی با احتماال فعال گسل به نزدیکی

 جنوب گسل حاشیه و سایت محل نزدیکی در قزوین شمال گسل منطقه، شمالی بخش در الهیجان و البرز شمال

 آن در کمتري شتاب که گسترده و شدید ویرانی با هاي پهنه .شود می شامل را منطقه جنوبی بخش در پرندك

 هایی قسمت پیرامونی مناطق ملشا بیشتر بخش، این . شود شامل را بیشتري گستره تواند می و شد خواهد احساس

 خواهد کمتري خسارات و ویرانی دچار خود،  کمتر دریافتی شتاب طبع به منطقه این .گردید ذکر باال در که است

 منطقه فعال هاي گسل از خوبی نسبتا فاصله که است هایی بخش شامل که کم، ویرانی با هاي پهنه نهایت در .بود

 مناطق این که است بدیهی پس .باشد داشته دریافتی شتاب میزان در سزایی به ثیرتأ تواند می فاصله .قراردارند

 و قزوین شمال گسل از ناشی شتاب میان فاحشی اختالف محاسبات نتایج به توجه با .داشت نخواهند خاصی ویرانی

 مطالعه مورد سایت در تأثیر بیشینه دهد می نشان وضوح به مطلب این که نمود مشاهده توان می ها گسل سایر

 خواهد وجود به قزوین شهر در را g2/0 حدود شتابی خود فعالیت صورت در که باشد می قزوین شمال گسل از ناشی

 است طبیعی لذا دارد، قزوین شهر همان یا سایت محل از ها گسل بین در را فاصله کمترین قزوین شمال گسل .آورد

هاي  بیشترین شتاب مورد انتظار براي دوره بازگشت .باشیم داشته لگس این سوي از نیز را شتاب بیشترین انتظار که

ي  لرزه براي گستره آنچه روشن است خطر زمین .باشد می g42/0و  g18/0 ،g29/0سال به ترتیب  2475و  475، 50

ي طرح را  توانند گستره هاي یاد شده درباال به تنهائی می طرح  ناشی از حرکت یک گسله نخواهد بود و هر یک ازگسله
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ي بزرگی را به خود ندیده است و روشن  لرزه ي نوزدهم تا کنون زمین ي طرح ازسده گستره. تحت تاثیر شدید قرار دهند

 .رسد لرزه مخربی به پایان می لرزه وآرامش ناپایدار با چه زمین ي بی نیست که این دوره
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