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  پهنه بندي خطر زمينلرزه در استان خوزستان به روش احتماالتي
  1يطانچيمحمدرضا ق  و2ييمحمدرضا رضا، 1يمعصومه اسكندر

  
  مؤسسة ژئوفيزيك، دانشگاه تهران، ايران 1

   تهران، ايران زلزله،ي و مهندسي زلزله شناسين الملليپژوهشگاه ب 2
  

  دهيچك
ستان بر اساس روش احتماالتي برآورد شده و منطقه از نظر خطر نسبي زمينلرزه پهنه بندي شده در اين مقاله خطر زمينلرزه در استان خوز

هشت چشمه .  درجه عرض شمالي است34 تا 5/29 درجه طول شرقي و 5/52 تا 7/46اي محصور بين  محدوده مورد مطالعه منطقه. است
 و بيشينه بزرگي a ،b پس از برآورد پارامترهاي هر چشمه شامل مقادير .بالقوه لرزه زا در منطقه شناسايي و به صورت حجمي مدل شده اند

براساس نتايج به .  سال برآورد شد475 نقطه براي دوره بازگشت 12000مورد انتظار، شتاب حاصل از فعاليت چشمه ها به روش احتماالتي در 
/. 1 سطح خطر پايين و شتاب  ،/.1ار پايين و شتاب كمتر از سطح خطر بسي: شود دست آمده، منطقه از نظر سطح خطر به پنج بخش تقسيم مي

  /..3و سطح خطر باال با شتاب بيش از /. 3تا /. 2، سطح خطر نسبتا باال و شتاب /.2تا /. 15، سطح خطر متوسط و شتاب /.15تا 
  

Abstract 
In this paper, probabilistic assessment procedure is performed for seismic hazard in Khuzestan province, 
Iran. Studying area is surrounded between 46.7 to 52.5 E and 29.5 to 34N. 8 potential seismic sources 
were detected and modeled as volume sources. Seismic parameters: a and b value and Mmax were 
evaluated for each source. Dividing region to 12000 sites, using probabilistic method, Seismic hazard and 
seismic hazard zoning map of area provided for return period of 475 years. 5 levels of relative danger of 
earthquake were recognized in the province, Very low danger zone in which: P.G.A<0.1g, low danger 
zone: 0.1g<P.G.A<0.15g, intermediate danger zone: 0.15g<P.G.A<0.2g, relatively high danger zone: 
0.2g<P.G.A<0.3g and high danger zone in which: 0.3g<P.G.A. 

  
  مقدمه

اين مرحله . رود در يك نقطه خاص رخ دهد ظار ميبرآورد خطر زمينلرزه برآوردي از اندازه گيري جنبش نيرومند زمين است كه انت
ضروري ...  ساختمانهاي بلند و  پلها، در بررسي مقاومت يك سازه در برابر خطر زمينلرزه يا ايمني سازه هاي مهم مثل تاسيسات هسته اي،

دهد  رگي زلزله مورد انتظار را نسبت ميدو راهكار براي برآورد خطر زمينلرزه وجود دارد، در راهكار تعيني به هر چشمه بيشترين بز. است
شود  دهد با استفاده از روابط كاهندگي جنبش زمين برآورد مي و با اين فرض كه اين زلزله در نزديكترين محل به نقطه مورد بررسي رخ مي

ه اطراف نقطه مورد در راهكار احتماالتي جمع احتماالت رخداد يك سطح خاص از پارامتر جنبش زمين در محدود). 2002  گوپتا،(
در اين مقاله از روش احتماالتي براي برآورد خطر زمينلرزه در استان ). 1968  كورنل،(بررسي در طي يك دوره زماني مورد نظر است 

  . خوزستان استفاده شده است
  

  منطقه مورد مطالعه و داده هاي استفاده شده
 منطقه  براي مطالعه خطر زمينلرزه در آن،). 1997  يرزايي و همكارن،م(استان خوزستان قسمتي از ايالت لرزه خيزي زاگرس است 

براي لحاظ كردن خطر چشمه هاي نزديك .  درجه عرض شمالي انتخاب است34 تا 5/29 درجه طول شرقي و 5/52 تا 7/46محصور بين 
فاده شامل رخدادهاي تاريخي و رخدادهاي كاتالوگ زمينلرزه هاي مورد است. استان، محدوده فراتر از مرزهاي استان انتخاب شده است

پسلرزه هاي و پيشلرزه هاي آن حذف شده اند و مقياس بزرگي زلزله هاي آن يكسان شده  پيش از استفاده از كاتالوگ، . دستگاهي است
  .  برحسب مقياس امواج سطحي است4حداقل بزرگي استفاده شده در محاسبات . است
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  چشمه هاي بالقوه لرزه زا
   الگوهاي لرزه خيزي حاكم و ساير اطالعات در دسترس مانند نقشه مغناطيس هوايي از گسلهاي و  طالعه زمينساخت منطقه،با م

  ريشتر براي هر چشمه پارمترهاي  ـ بر اساس رابطه گوتنبرگ. شناسي هشت چشمه بالقوه لرزه زا در منطقه شناسايي شد داده هاي زمين
. نين  بيشينه بزرگي مورد انتظار از هر چشمه با توجه به پيشينه تاريخي و وضعيت زمينساختي برآورد شدهمچ.  تعيين شدb و aلرزه خيزي 
 نقشه لرزه زمينساخت منطقه و چشمه هاي بالقوه لرزه زا 1در شكل .  پارامترهاي لرزه خيزي هر چشمه نشان داده شده است1در جدول 

  . نشان داد شده است
  

  . پارامترهاي لرزه خيزي چشمه هاي بالقوه لرزه زا.1جدول 
source a value b value Mmax 

1 4.85 0.85 6.5 
2 6.85 1.42 6 
3 3.99 0.72 6.5 
4 4.4 0.62 7 
5 4.32 0.66 7.5 
6 4.63 0.72 6.5 
7 4.22 0.73 6 
8 4.22 0.73 7.5 

  

  .مرز استان نشان داده شده است. لرزه زا نشان داده شده اندچشمه هاي بالقوه . نقشه لرزه زمينساخت منطقه .1شكل 
  نتايج

با توجه به اينكه زلزله هاي بزرگ در زاگرس در پوسته بااليي در . در مدلسازي چشمه هاي لرزه زا، از مدل حجمي استفاده شده است
همچنين، پارامتر جنبش . كيلومتر انتخاب شده است 10عمق چشمه ها ) 1998ميرزايي و همكاران، (دهند   كيلومتر رخ مي15 تا 8عمق بين 

 سايت تقسيم شده است و سپس در هر نقطه 12000، منطقه به PGAبراي محاسبه .  انتخاب شده است ،PGA  زمين، بيشينه شتاب افقي زمين،
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همشتاب منطقه براي عمر مفيد  نقشه 2در شكل .  رآورد شده استPGA  ،)1979(به روش احتماالتي و بر مبناي رابطه كاهندگي كورنل 
 قسمت جنوب شرق منطقه مستعد بيشترين سطح  شود، چنانكه در شكل ديده مي. آورده شده است%  10 سال و احتمال فزوني 50سازه 

از بلوك منطقه مورد بررسي شامل بخشهايي ). 1شكل (در اين منطقه تعداد زلزله هاي بيشتري و با بزرگي باالتري رخ داده اند . شتاب است
دهد كه بيشترين تراكم رخداد زلزله ها   نشان مي1نقشه شكل . پايدار عربستان، بلوك پايدار ايران مركزي و كمربند لرزه خيز زاگرس است

دهد مناطق با شتاب پايين تر در مناطق پايدار و مناطق با شتاب باالتر در    نشان مي2چنانكه نقشه شكل . مربوط به كمربند زاگرس است
سطح خطر بسيار پايين و شتاب كمتر . براي پهنه بندي منطقه پنج سطح خطر نسبي در نظر گرفته شده است. وههاي زاگرس واقع شده اندك

و سطح خطر /. 3تا /. 2، سطح خطر نسبتا باال و شتاب /.2تا /. 15، سطح خطر متوسط و شتاب /.15تا /. 1 سطح خطر پايين و شتاب  ،/.1از 
شود نيمه بااليي استان از نظر خطر زمينلرزه در  چنانكه مالحظه مي. دهد  نقشه پهنه بندي منطقه را نشان مي3شكل /.. 3يش از باال با شتاب ب

  .  مسجد سليمان و باغ ملك در منطقه با سطح خطر باال قرار دارند شهرستانهايي مانند انديمشك، دزفول، شوشتر،. طح باالتري قرار دارد
  

  منابع
Cornell, C. A., Engineering Seismic Risk Analysis, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 58, No. 5, pp. 1583-1606, 1968. 
Cornell, J., The Great International Disaster Book, , Pocket Books, New York, 1979. 
Gupta, I. D., The state of art in seismic hazard analysis, ISET, 428, 39, 4,311-346, 2002. 
Mirzaei, N, Gao, M. and Chen, Y, Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran major seismotectonic 

provinces, J. Earthq. Pred. Res. 7, 465-495, 1998. 
Mirzaei, N, Gao, M., Chen, Y. and Wang, J., A uniform catalog of earthquakes for seismic hazard assessment in Iran , 

Acta Seismol. Sinica., 10, 713-726, 1997a. 
  

 UTMمقياس نقشه بر حسب . نقشه هم شتاب در منطقه مورد مطالعه. 2شكل 
 . استgو مقياس رنگي بر حسب شتاب
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