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  )ايران(برآورد خطر لرزه اي استان مركزي
  

  3 و دكتر محمد رضا قيطانچي2، دكتر محمود ميرزايي1بدري ساساني
  

  

  چكيده
شامل   درجه عرض شمالي،33 -36  درجه طول شرقي و 48/ 50 - 51در اين بررسي برآورد خطر زمينلرزه در گستره 

لرزه زمين ساختي منطقه با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي موجود با براي اين منظور نقشه . استان مركزي انجام شده است
گزارش هاي موجود، كاتالوگ زمين لرزه ها و خرد زمين  نگاره هاي هوايي، ، نقشه هاي تكتونيكي،1: 2  500  000مقياس 

ج چشمه بالقوه لرزه اي تعيين شده زلزله شناسي و ژئوفيزيكي، پن با استفاده از اطال عات زمين شناسي،. لرزه ها تهيه شده است
در برآورد .  سال رسم شده است10احتمال افزايش خطر در % 10در نهايت نمودار منحني خطر و نقشه پهنه بندي براي . است

.  درجه استفاده شده است0/ 1 براي شبكه اي از نقاط با فاصله  (SeisriskIII)خطر زمين لرزه از نرم افزار  سايز ريسك سه
 10احتمال در % 10دهد كه بيشترين شتاب افقي بدست آمده براي   پهنه بندي لرزه اي گستره استان مركزي نشان مينقشه

از نظر خطر نسبي زمين لرزه مي توان استان مركزي را به پهنه هاي با ميزان خطر نسبي متفاوت . گال مي باشد2/0 سال معادل
محدوده هايي در شمال استان، پيرامون گسل هاي . تري استان قرار گرفته استآرام ترين پهنه در بخش باخ. تقسيم بندي نمود

همين وضعيت براي محدوده كوچكي از . باال است ايندس، كوشك نصرت و خشك رود قرار دارند، خطر نسبي در آنها بسيار
  .جنوب باختري استان كه در شمال خاوري گسل درود قرار مي گيرد وجود دارد

  

 رزه زمين ساخت، زمين لرزه، چشمه ي زمين لرزهل: كليدواژه ها

  
Seismic Hazard Assessment in Markazi Province (Iran) 

  
Badri Sasani, Dr. Mahmoud Mirzaei and Dr. Mohammad-Reza Gheitanchi 

 
Abstract 

Seismic hazard assessment is carried out for 48.5 - 51 ˚E and 33 – 36 N ˚ including 
Markazi province (central province).To do this, seismotectonic map of the region has been 
provided by using geology maps 1:2500000, tectonic maps, satellite images, available reports, 
earthquake and minor earthquake catalogues. Five potential seismic sources have been 
identified by analyzing geology, seismology and geophysics data in the studying area. At last, 
peak ground 10 iso-acceleration maps for return period have been displayed by probability 
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method. Seisrisk III program in a network of dots with the distance of 0.1 degree has been 
utilized in seismic hazard assessment. Seismic zone map of Markazi province shows peak 
horizontal acceleration for 10% probability in 10 years is 0.2g. Markazi province can be 
divided into different zone with relative risk. The quietest zone is in west. There are regions in 
north with high relative risk around Indes, kushk Nosrat, Khoshk rud Fault. There is the same 
situation for a small zone in west north which is in east north of Dorud Fault. 

 
Keywords: Seismotectonics, Earthquake, Earthquake source. 
 

  :مقدمه
گرچه ايران زمين بر روي كمربند لرزه خيز دنيا قرار 
گرفته است اما ميزان لرزه خيزي در سراسر آن يكسان 
نيست و مي توان آن را براين اساس به گستره هاي 

 همين مسئله را مي توان به. كوچكتري تقسيم نمود

استان مركزي از جمله  .داستان هاي ايران نيز گسترش دا
ي  هايي است كه به دليل قرار گرفتن در شرايط ويژه استان

ي  هايي با خطر نسبي زمين لرزه ساختي محدوده لرزه زمين
براي شناسايي اين محدوده ها . متفاوت را در بر مي گيرد

وبررسي دقيق تر مناطق پر خطر نياز است كه مطالعات 
اختي در اين محدوده ويژه لرزه خيزي و لرزه زمين س

 درمنطقه مورد مطالعه برآورد خطر در .انجام مي شود
 درجه 33 -36 درجه طول شرقي و 48/ 50 - 51گستره 

عرض شمالي، انجام شده است و با استفاده از نقشه هاي 
، نقشه هاي 1 : 250  ، 000زمين شناسي موجود با مقياس 

، گزارش هاي موجود نگاره هاي هوايي، تكتونيكي،
كاتالوگ زمين لرزه ها و خرد زمين لرزه ها نقشه لرزه 

، 1976بربريان، ( زمين ساختي منطقه تهيه شده است
  ). 1976و نبوي، 1995رمضي 

 

گسلش، زمين ساخت و لرزه زمين ساخت 
  گستره استان

استان مركزي تا البرز گسترش ندارد اما جنبش برخي 
 شمالي از گسل هاي مهم در البرز مي تواند بخش هاي

همان گونه كه اشاره شد استان . استان را نيز بلرزاند
مركزي در ايالت زمين شناختي ايران مركزي قرار گرفته و 
در بخشي از آن مي باشد كه روند ساختارهاي ناحيه اي 
متأثر از ايالت هاي همسايه است كه به گونه اي كه روند 

گسل هاي بزرگ در شمال استان از جمله گسل كوشك 
روند . رت پيرو روند ساختارهاي اساسي در البرز استنص

  هاي اصلي در مركز و خاور استان از جمله  گسل
هاي تفرش، تلخاب و تبرته تقريباً موازي گسل هاي  گسل

 –اساسي زاگرس است كه داراي روند شمال باختري 
 جنوبي هستند و –جنوب خاوري با تمايل به شمالي 

نوزمين . ر توجهي مي باشندداراي توان لرزه خيزي در خو
  ساخت استان مركزي به شدت تحت تأثير عملكرد

گسل ايندس در شمال خاوري . هاي فوق مي باشد گسل
استان از جمله گسل هاي مهم ديگري هست كه از شمال 
سلفچگان تا شمال باختري و فرقان ساوه گسترش دارد و 
. مرز جنوب باختري دشت ساوه را ايجاد نموده است

ن بر گسل هاي اصلي فوق گروه ديگري از گسل ها افزو
-80وجود دارند كه روند آنها كم و بيش زاويه اي حدود 

 – درجه با گروه اصلي دارد و تقريباً شمال باختري 60
اين گروه از گسل ها در مقايسه . جنوب باختري است

گروه اول داراي توان لرزه خيزي در خور توجهي نيستند 
. خيزي داراي اهميت چنداني نيستندو از ديدگاه لرزه 

بسياري از گسلهاي شناخته شده كه امروزه فعال نمي 
باشند در ازاي زمان شناخت دقيق و كامل گسلها و بويژه 
گسلهاي كواترنر، نخستين گام در راه بررسي لرزه زمين 

از نظر ). 1987بربريان و رمضي،( ساخت در هر پهنه است
وجه به عملكرد گسلها، نوع زمين شناسي كشور ايران با ت

فعاليتهاي لرزه اي، ) دگرگوني، رسوبي و آذرين(سنگها 
تاريخچه زمين شناسي و غيره به زون ها يي تقسيم شده 
 -است كه معروفترين آنها زون زاگرس، زون سنندج
. سيرجان، زون ايران مركزي، زون البرز و غيره مي باشند

دو زون زمين استان مركزي از ديدگاه زمين شناسي در 
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 سيرجان قرار مي گيرد -شناسي ايران مركزي و سنندج 
كه حد فاصل اين دو زون از فرو رفتگيهايي در جهت 
شمال باختري به جنوب خاوري در جنوب منطقه مورد 

محدوده كوچكي در ناحيه . مطالعه تشكيل شده است
 " سيرجان–سنندج "سامان نيز داراي خصوصيات زون 

 -زون سنندج.  ناميده مي شوداست كه زون سامان
سيرجان در ناحيه اراك توسط دو گسل تلخاب و تبرته از 

اين زون با دارا . زون ايران مركزي در شمال جدا مي شود
بودن سنگهاي دگرگوني، نداشتن فعاليتهاي آتشفشاني و 

 جنوب شرق از زون ايران -دارا بودن روند شمال غرب
زي داراي سنگهاي زون ايران مرك. مركزي جدا مي شود

بوده و روند تقريباً ) دروني و آتشفشاني(رسوبي، آذرين 
 غربي داشته و فاقد سنگهاي دگرگوني ناحيه اي -شرقي
زونهاي زمين شناسي با توجه به واحدهاي سنگي . است

موجود در خود توصيف مي شوند كه نوع سنگها در هر 
 نقشه لرزه زمين ساخت 1زون تفاوت داشته است، شكل 
  .دهد منطقه مورد مطالعه را نشان مي

  
  :تئوري بر آورد خطر زمين لرزه

بر آورد خطر زمين لرزه تخمين پارامترهاي جنبش 
زمين در يك ساختگاه مي باشد كه از فعاليت چشمه هاي 
با پتانسيل لرزه اي در يك دوره زماني مشخص نتيجه 

 شود اين كار به روش هاي زير انجام مي. ميشود
باشد  آماري مي-روش تجربي روش اول،). 1997 ميرزايي،(

اين روش ساده ترين راه براي ارزيابي خطر زمين لرزه 
است و مبتني بر آمار زمين لرزه هاي روي داده در منطقه 

روش دوم روش قطعي است كه . باشد مورد مطالعه مي
براي انجام بر آورد خطر زمين لرزه با استفاده از اين روش 

  نخست تعيين. احل زير انجام شودالزم است كه مر
چشمه هاي بالقوه زمين لرزه، سپس تعيين بيشينه بزرگي 
كه ميتوان از هر چشمه انتظار داشت و مرحله بعدي تعيين 
رابطه تصعيف مناسب براي منطقه مورد انتظار و در نهايت 

  . باشد تعيين ميزان خطر يا بيشينه شتاب زمين مي

آمده براي ساختگاه در اين روش جنبش زمين بدست 
مورد نظر تنها بوسيله زمين لرزه اي با بزرگي مشخص در 
. يك چشمه به فاصله مشخص از ساختگاه بيان مي شود

صرف نظر از اينكه احتمال وقوع زمين لرزه اي با 
به همين دليل . خصوصيات متفاوت وجود داشته باشد

براي ساختگاههاي مهم، انجام برآورد خطر زمين لرزه با 
و روش سوم، ). 1990ريتر،(اين روش قابل اطمينان نيست

روش احتماالتي كه بر خالف روش قطعي در برآورد 
خطر زمين لرزه به روش احتمالي، تمام بزرگي هاي 

  حاصل از) معموأل بيش از بزرگي معين(ممكن 
چشمه هاي مهم كه در فواصل مختلفي از ساختگاه قرار 

  د احتمال وقوع بيانگرفته اند، با در نظر گرفتن درص
بنا براين در اين روش تعيين جنبش زمين با يك . مي شود

 كرنل،( احتمال مشخص، براي ساختگاه امكان پذير است
مراحل انجام برآورد خطر زمين لرزه ).1990  و ريتر،1968

مرحله . به روش احتمالي در چهار مرحله انجام مي شود
 .مي باشدنخست تعيين چشمه هاي بالقوه زمين لرزه 

مرحله دوم تعيين رابطه دوره باز گشت، توزيع بزرگي و 
مرحله سوم به كار . نرخ ميانگين بارز رخدادها مي باشد

گيري رابطه تضعيف مناسب و باالخره در مرحله چهارم 
  تعيين .منحني خطر براي ساختگاه محاسبه مي شود

چشمه هاي لرزه اي و رابطه تضعيف جنبش كامأل مشابه 
در ). 1382 و عابديني، 1383شعباني، (عي استروش قط

هاي  هاي داراي اندازه لرزه روش احتماالتي اثر تمام زمين
هاي متفاوت با  هاي مختلف از چشمه متفاوت كه در مكان

افتند، روي يك  احتمال رويدادهاي متفاوت اتفاق مي
شوند كه احتمال افزايش سطوح   زده مي ني جمعمنح

در ) به عنوان نمونه، بيشينه شتاب(مختلف جنبش زمين 
يك ساختگاه در طول دوره زماني مشخصي را نشان 

گرين (شود مراحل فوق در فرمول زير خالصه مي. دهد مي
  ):1994و هال 
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زايش از سطح  تعداد دفعات افE(z)كه  به طوري
 نرخ αi است، t درطول دوره زمانيZجنبش زمين 

هاي پايين و باالي  لرزه بين محدوده متوسط رويداد زمين
ام درنظر گرفته i است كه در چشمه (mu, mo)بزرگي 

رابطه ( توزيع چگالي احتمال بزرگي fi (m)اند،  شده
 توزيع چگاي fi(r)ام است، iدرون چشمه) بازگشتي

بين مكان هاي ) ها يا چشمه( رومركزها احتمال فاصله
ام و ساختگاهي كه در برآورد خطر iمختلف داخل چشمه 

 احتمال P(Z>z|m,r)در آن انجام مي شود، مي باشد و 
 از r و فاصله رومركزيmاي با بزرگي لرزه افزايش زمين

اگر هدف تحليل خطر .  استZسطح جنبش زمين
طوح جنبش لرزه تخمين احتمال افزايش برخي س زمين

) مثالً، طول عمر سازه (Tزمين درطول مدت زمان معين 
توان نشان داد، دوره بازگشت معادل با آن  باشد، مي

  :آيد احتمال از رابطه زير بدست مي

 )2(         
))((1( zZPLn

T
>−

−
  بازگشت      دوره=

      

 احتمال افزايش درطول p(Z >z)در اين حالت 
هاي بازگشت خيلي بزرگتر از   است؛ براي دورهTزمان

 ، تقريباً با تقسيم دوره موردنظر p(Z >z)دوره موردنظر 
  ).1990ريتر، (آيد بر دوره بازگشت بدست مي

 هاي با بزرگي بين لرزه خيزي زمين نرخ لرزه
Mmin ,Mmax را با αبا درنظر گرفتن . دهيم  نشان مي
 خيزي را به شكل زير  ريشتر، نرخ لرزه-مدل گوتنبرگ

  :توان نوشت مي

)3   (      maxmin 1010 bMabMa −− −=α
          

اي چندگانه، با فرض  هاي لرزه بطوركلي در چشمه
توان خطر كل را  هاي ازنظر آماري مي مستقل بودن چشمه

توان  در اين حالت خطركل را مي. به آساني محاسبه نمود
  :از رابطه زير بدست آورد

 )4( 

∏∏
=

−

=

−=≤−=>
n

i

tv
n

i
tittotal

giegGPgGP
11

1)(1)(
 

  :توان چنين نوشت  را مي4ابطهر

)5(         
∑

−=> =

−
n

i
gitv

ttotal egGP 11)(  
  

امين چشمه در مدل برآورد i اشاره بهiزيرنويس

توان  ميgiv>>1.0براي مدت يك سال و. خطردارد
  : رابه صورت زير نوشت5رابطه

)6(                
∑
−

≈>
n

i
gitotal vgGP

1
)(

        

برحسب ) 6( حاصل از رابطه Ptotal با رسم مقادير
اين نتيجه . آيد  منحني خطربدست ميgپارامتر جنبش

كه هدف از مطالعه  درصورتي. اصلي تحليل خطر است
تعيين خطر برحسب طيف پاسخ مهندسي باشد، چندين 

 .آيد منحني خطر به ازاء هر فركانس نوسانگر بدست مي

  
  :لرزه هاي بالقوه زمين چشمه

لرزه، تعيين چشمه يا   خطرزميناولين گام در تحليل
  زمين هاي لرزه چشمه. اي است لرزه  هاي زمين چشمه

اي محل تجلي فعاليت  لرزه هاي زمين ساختي يا چشمه 
تعيين و شناخت . ساختي منطقه است نيروهاي زمين

ساختي، غالباً بخش عمده يك   زمين هاي لرزه چشمه
تاج دانش دهد كه مح لرزه را تشكيل مي تحليل خطر زمين

اي ومحلي  ساخت ناحيه شناختي و زمين شناختي، لرزه زمين
  ).2شكل) (1990ريتر،(باشد  مي
  

   :برآورد خطرزمين لرزه در گستره استان مركزي
پس از انتخاب يك رابطه تضعيف مناسب نوبت به 

  . انجام برآورد خطر در گستره مورد مطالعه مي رسد
امي اطالعاتي منحني خطر، تركيبي است از نمودار تم

بزرگي و تابع  توزيع فاصله،. كه در باال شرح داده شد
احتمال جنبش زمين براي چشمه مورد نظر تركيب مي 
شوند تا مكان احتمالي يك حادثه لرزه اي با بزرگي 
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شكل ).4و3شكل (مشخص در هر كجاي چشمه بيان شود
ها در گستره مورد مطالعه براي چند نقطه منحني خطر 

براي انجام برآورد خطر در . سيم شده استلرزه اي تر
گستره استان مركزي الزم است براي شبكه اي از نقاط، 
شتاب افقي ناشي از رويداد زمين لرزه در چشمه بالقوه 
محاسبه و براي گستره مورد نظر نقشه پهنه بندي زمين 

اين كار نياز به محاسبات بسياري دارد و . لرزه ترسيم شود
توان از برنامه هاي كامپيوتري استفاده  جهت انجام آن مي

  استفاده شده SeisriskIIIدر اين پژوهش از برنامه . كرد
  ).5شكل (است

  
 بحث و نتيجه گيري

شتاب افقي مورد انتظار از رويداد زمين لرزه در 
احتمال افزايش در % 10چشمه هاي بالقوه زمين لرزه براي 

درجه طول و  1/0 سال در شبكه اي از نقاط به فاصله 10
از جمله داده هايي . عرض جغرافيايي بدست آمده است

  كه براي ورودي اين برنامه الزم است تعداد زمين
لرزه هاي رويداده در سال براي هر يك از بازه هاي 

بنابراين هر قدر كاتالوگ زمين لرزه ها و . بزرگي مي باشد
خرد زمين لرزه هاي رويداده در منطقه كاملتر باشد جواب 

در برآورد . حاصل از اين برنامه قابل اطمينان تر است
خطر زمين لرزه اي گستره استان مركزي با رعايت 
مواردي از قبيل ناكامل بودن داده ها و دخالت ان در 
 محاسبات برآورد پارامترهاي زلزله خيزي از نرم افزار

SeisriskIIIنقشه پهنه بندي لرزه اي .  استفاده شده است
 مركزي با استفاده از داده هاي اين برنامه گستره استان

   مشاهده5همانطور كه در شكل . ترسيم شده است
% 10مي شود بيشترين شتاب افقي بدست آمده براي 

همانگونه كه در .  مي باشد2/0 سال معادل 10احتمال در 
  نقشه ها نشان داده شده، از نظر خطر نسبي زمين لرزه

ه هاي با ميزان خطر نسبي مي توان استان مركزي را به پهن
آرام ترين پهنه در بخش . متفاوت تقسيم بندي نمود

باختري استان قرار گرفته كه محدوده ي همسايه استان 
از سوي ديگر محدوده هايي در شمال . همدان است

استان، پيرامون گسل هاي ايندس، كوشك نصرت و 
. خشك رود قرار دارند خطر نسبي در آنها بسيارباال است

مين وضعيت براي محدوده كوچكي از جنوب باختري ه
استان كه در شمال خاوري گسل درود قرار مي گيرد 

 .وجود دارد
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  نقشه لرزه زمين ساخت گستره استان مركزي:1شكل
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  نقشه چشمه هاي پهنه اي در گستره مورد مطالعه :2شكل
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 در گستره مورد مطالعه 49  /51 , 33 / 76ه براي مختصات منحني خطر به دست آمد):  3(شكل
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             در گستره مورد مطالعه50 /020 ,33 / 98 مختصات  ي خطر به دست آمده برايمنحن) :  4(شكل

  
با استفا ده از رابطه  سال، 10احتمال افزايش در %  10نقشه پهنه بندي زمين لرزه اي گستره استان مركزي به روش احتماالتي براي): 5(شكل 

  ).1992(تضغيف آمبر سيز
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  .كارشناسي ارشد مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
، برآورد خطرزمين لرزه گستره 1382،.،ع عابديني -

پايان نامه كارشناسي ارشد تهران به روش احتماالتي، 
  .مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
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