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شتاب بر روی سنگ بستر و تعیین پارامترهای لرزه خیزی شهر  بیشینه ارائه مقادیر

 کاشان
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ، زلزلهدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی  -1

 دانشگاه علم و صنعت ایران استاد و قطب مطالعات بنیادی در مهندسی زلزله ، -2
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 خالصه

 دودر  (PGA)مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر زلزله برای مناطق مختلف شهر کاشان انجام گردیده است، که در آن بیشینة شتاب روی سنگ بستر 

لي زلزله ملسطح خطر تهیه گردیده است. مجموعه ای از منابع لرزه زا و داده های لرزه خیزی تاریخي و دستگاهي از کتب معتبر و سایت پژوهشگاه بین ال

کم  جمع آوری گردید، که بازه زماني سده پهارم پیش از میالد تا اکنون را پوشش میدهد، ولي توجه به کمبود داده های مناسب لرزه خیزی و دقت

است. تعیین استفاده شده  Kijko[2001]اطالعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمان های مختلف، جهت برآورد پارامترهای لرزه خیزی روش 

 Ghodrati et al(2007) ،Akkar & Bommer (2010) ،Ambraseysبا پنج رابطة کاهندگي مختلف  (PGA)بیشینة شتاب روی سنگ بستر 

et al (1996)، Campbell(2000)  وCampbell (2008)  و 51/0، 2/0، 2/0، 3/0انجام گرفته که از روش درخت منطقي و با وزنهای به ترتیب 

 ب شده اند.ترکی 51/0

 . ، کاشان  (PGA)تحلیل خطر لرزه ای، بیشینه شتاب حرکت افقی زمینکلمات کلیدی : 

 

 مقدمه  -1

 33 اردستان،در -کیلومترمربع، در شمال غربي استان اصفهان، در مسیر راه تهران  ۵1 ای حدودمرکز شهرستان کاشان، با پهنهشهر کاشان، 

متر از سطح دریا قرار دارد. این  1۵0 دقیقه درازای شرقي نسبت به نیمروز گرینویچ و بلندی 2۲ درجه و 15 ثانیه پهنای شمالي و 30 دقیقه و 1۵ درجه و

های برخوار و های قم و مرکزی، از شرق به شهرستان اردستان و از جنوب به شهرستانهای سمنان و قم، از غرب به استانشهرستان از سوی شمال به استان

. شهر کاشان به دلیل داشتن جمعیت زیاد و آثار تاریخي متعدد و همچنین وجود گسل های فعال فراوان در نزدیکي خود، از یمه و نطنز محدود استم

که ت لحاظ مطالعات لرزه خیزی و از همه مهم تر تحلیل خطر زلزله بسیار حائذ اهمیت است. یکي از روش های جدید تحلیل خطر احتماالتي زلزله اس

 در آن عدم قطعیت های موجود در پارامتر های مختلف به طور منطقي مورد بررسي و در نتیجه نهائي اعمال مي شود.

 لرزه زمین ساخت  -2

کیلومتری از این شهر انجام گردیده  200گسل های فعال فراواني منطقه کاشان را تهدید مي کند. این تحقیق برای منطقه کاشان و به شعاع 

 [5.]( آمده است5گسل شناسایي شد که تعدادی از مهمترین گسل ها و تاثیر گزار ترین آنها در جدول ) 10این محدوده بیش از است. در 
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. 

 کیلومتری شهر 222( :گسل های اصلی شعاع 1جدول)

 شماره نام گسل

انکاش-گسل زفره  5 

گسل راندگي 

 جنوب قم

2 

(گسل راوند )فین  3 

گسل کوشک 

 نصرت

۵ 

بیدهند گسل  1 

 6 گسل تفرش

 ۲ گسل البرز

 8 گسل داران

 

 در شکل زیر برخي از گسل های فعال گستره طرح آورده شده است.

 

 ( :نقشه گسل های اصلی محدوده طرح1شکل )

 لرزه خیزی  -3
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های لرزه خیزی باید فهرست تاریخچه ی  زلزله های گذشته در هر پهنه نشانگر وضعیت لرزه خیزی آن است. لذابرای دستیابي به ویژگي 

کیلومتری حول شهر  200کاملي از زلزله های رویداده در پهنه ی موردنظر را گردآوری و مورد بررسي قرار داد. دراین مطالعه از گستره ای به شعاع 

 کاشان استفاده شده است.

 زلزله های تاریخی -3-1

نگاری گسترش های لرزهشود. در آن زمان شبکهمیالدی( گفته مي 5۵00ستم )قبل از ی بیهای قبل از سدهلرزههای تاریخي به زمینلرزهزمین

آید. بدیهي است که ها و گاهي گفتارهای شفاهي به دست ميای از نوشتارهای تاریخي مانند کتب تاریخي و سفرنامهلرزههای زمیننداشته و داده

های تاریخي به شرح تاریخي لرزههای زمیندهند. از آنجائي که برای دستیابي به دادهارائه ميگونه منابع، آگاهي اندکي درباره مرکز مهلرزه ای این

شود، لذا الزم است به مشکالت، کمبودها و عدم گیری ميها در نوشتارهای کهن، به همراه دستورهای تجربي موجود بهرهلرزهباقیمانده از زمین

 دد.های موجود در این اطالعات توجه گرقطعیت

 [۵از زلزله های مهم تاریخي  این گستره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:] 

 ریشتر  6/۲زمین لرزه سده چهارم پیش از میالد با بزرگای  -

 ریشتر 2/۲میالدی جبال با بزرگای  ۲۵3زمین لرزه  -

 ریشتر 5/۲میالدی با بزرگای  811زمین لرزه  -

 ریشتر 2/۲میالدی با بزرگای  55۲۲زمین لرزه  -

 ریشتر 1/6میالدی با بزرگای  5661زمین لرزه  -

 ریشتر ۵/6میالدی  با بزرگای  58۵۵زمین لرزه  -

 زلزله های دستگاهی  -3-2

با وجود خطاهای مختلف در برآورد مرکز سطحي،ژرفای کانوني و بزرگای زلزله ها که در داده های زمین لرزه ای در قرن بیستم به بعد وجود 

از خطاهای آنها  5۵63ل به لحاظ ثبت دستگاهي از اهمیت زیادی برخوردار هستند. که با ایجاد شبکه ی جهاني لرزه نگاری در سال دارد، اما این زلزله ه

تا قرن حاضر از منابع مختلف جمع آوری  5۵00به نحو چشمگیری کاسته شده است. فهرست ومشخصات زلزله های دستگاهي گستره ی کاشان از سال 

 [3رار گرفته است. که مهمترین انها سایت اینترنتي پژوهشگاه بین المللي  زلزله شناسي و مهندسي زلزله است. ]و مورد استفاده ق

 بزرگای زلزله ها-3-3

 [1استفاده خواهیم کرد..] Ms = 1.21mb – 1.29از رابطه کمیته سدهای بزرگ ایران  که عبارت است از  Msبه   mbبرای تبدیل 

 بزرگای موج سطحي است.     Msبزرگای موج حجمي و  bmکه در این رابطه 

 

 

 

 Ms,Ml,Mw( :رابطه بین بزرگا 2جدول شماره )

Ml Mw Ms 
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4.3 4.5 3.6 

5.3 5.2 4.6 

5.8 5.8 5.6 

6.3 6.6 6.6 

6.8 7.3 7.3 

 

استفاده خواهیم کرد. البته برای اعدادی  Nutti 1993 a And Krinitzsky 1987از جدول  موجود در مرجع  Msبه  MLبرای تبدیل 

 که در جدول نیست از درون یابي خطي استفاده خواهیم کرد.

 تر های لرزه خیزی محدوده کاشانپارام -4

از ارکان لرزه خیزی یک منطقه هستند که برای درک سرشت لرزه خیزی آن منطقه  بکار  βو  Mmax   ،λپارامتر های لرزه خیزی یا همان

ین میروند. پس از گردآوری زلزله های گستره ی کاشان با توجه به فرض اساسي در برآوردپارامترهای لرزه خیزی در خصوص مستقل بودن رویداد زم

 [ جهت حذف پیش لرزه و پس لرزه از فهرست رویداد زلزله ها استفاده شده است.6و نوپوف ]لرزه ها از یکدیگر، از روش پنجره زمان و مکان گاردنر 

 برآورد پارامتر های لرزه خیزی -4-1

  kijko[۲برای برآورد پارامتر های لرزه خیزی با توجه به کمبود داده ها و دقت کم اطالعات و همچنین عدم قطعیت در اطالعات از روش ]

این روش مي توان خطای بزرگای زلزله ها در دوره های مختلف را به صورت جداگانه منظور نمود.نتایج حاصل از نرم افزار  استفاده شده است.در

kijko (2000)  .در جدول زیر ارائه شده است 

آورد پارامتر ها لرزه خیزی در این روش  میتوان با درنظر گرفتن خطاهای داده های زلزله های مربوط به دوره های مختلف ، رویداد آنهارا در بر

 دخالت داد. مراحل برآورد پارامترها به شرح ذیل مي باشد: βو  Mmax   ،λهمان

ملویل جهت -ابتدا بانک اطالعاتي دقیقي از زلزله های تاریخي و همچنین دستگاهي گستره مورد مطالعه برداشت شد. برای این منظور از کتاب امبرسز-5

 ن از سایت پژوهشگاه بین المللي زلزله جهت تهیه اطالعات زلزله های دستگاهي استفاده شد.زلزله های تاریخي و همچنی

 تبدیل بزرگاهای تهیه شده به بزرگای موج سطحي )بوسیله رابطه و جدول اشاره شده( -2

 ریشتر (  Ms : 4تعیین حداقل بزرگای آسیب رسان وحذف بزرگاهای کمتر از آن )  -3

 حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها به وسیله نرم افزار نوپوف  -۵

 Beta –Lambda– ( Mmaxمحاسبه پارامترهای لرزه خیزی به روش کیکو ) -1

( ارائه گردیده است. دوره ی بازگشت، احتمال رویداد و عدم 3نتایج حاصل از بکارگیری این روش شامل تعیین پارامتر های لرزه خیزی در جدول )

 (  برآورد دوره ی بازگشت زمین لرزه های شهر کاشان به روش کیکو  ارائه شده است.2رویداد بزرگای زمین لرزه در زمانهای متفاوت است. در شکل )

 

 ( :نتایج نرم افزار کیکو3جدول شماره )

Results 

1.98 +-   .01  (b =   .73 +-   .01) beta 

1.56 +- 0.67  (for Mmin =  3.00) Lambda 
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8.10 +-0.54  (for SIG(Xmax) = 0.50) Mmax 

 

 

 

 ( : برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های شهر کاشان به روش کیکو2شکل شماره )

 تحلیل خطر زلزله  -5

استفاده شده  در این مطالعه برای تعیین شتاب بر روی سنگ بستر ونیز تهیه ی طیف طرح با خطر یکسان از روش تحلیل احتماالتي خطر زلزله

 است.

در این روش مراحل کار عبارتند از : شناسائي و مدل نمودن منابع لرزه زا و اعمال توزیع احتمالي محل گسیختگي های ممکن آنها ، برآورد 

باشد. مشخص نمودن  بزرگا( مي-توان لرزه زائي چشمه ها، بررسي لرزه خیزی یا توزیع زماني رویداد زلزله ها که حاصلش رابطه بازگشت )وقوع مجدد

ها نوع خاک، انتخاب رابطه ی کاهندگي مناسب ، محاسبه ی پارامترهای جنبش شدید زمین برای طراحي با در نظر گرفتن عدم قطعیت ممکن و در انت

 .تهیه ی نقشه های هم شتاب  و ترسیم طیف

 رابطه کاهندگی -5-1

 انتخاب رابطه ی کاهنگي مناسب از اهمیت زیادی در چگونگي و قابلیت اعتماد به نتایج نهایي تحلیل خطر برخوردار است. در انتخاب رابطهه ی 

یختگي ی گسه  کاهندگي  بایستي به نکاتي توجه کرد که عبارتنداز: تعلق داشتن به همان نواحي ، نوع واحد بزرگا، محدوده بزرگا ، محدوده فاصله ، نحوه

بها پهنج    (PGA)تعیهین بیشهینة شهتاب روی سهنگ بسهتر      گسل،تنوع خاک ، نوع بافت سنگ هاو... باتوجه به نکات فوق در تحلیل خطر احتمالي زلزلهه و  

 و  Ghodrati et al(2007) [8] ،Akkar & Bommer (2010) [52]، Ambraseys et al (1996) [۵]رابطههة کاهنههدگي مختلههف 

Campbell (2000) [50] وCampbell (2008) [55]   51/0 و 51/0، 2/0،  2/0،  3/0انجام گرفته که از روش درخت منطقي و با وزنهای به ترتیهب 

دلیل استفاده از روش درخت منطقي به این علت است که استفاده از یک رابطه ی کاهندگي بدلیل عهدم دقهت داده هها قابلیهت اطمینهان      ترکیب شده اند. 

ه و از طرفي روابط منطقه ای و جهاني نیز که دارای دقت خوبي در مقایسه با روابط ایران هستند در تهیه ی مدلشان از داده ههای کشهور   بسیار باالیي نداشت

ک های مختلف استفاده کرده اند. بنابراین بهترین روش، استفاده ی همزمان از روابط کاهندگي مختلف به کمک درخت منطقي است که بهه نهوعي هریه   

 یگری را پوشش دهند. پارامتر مهم در انتخاب وزن در شاخه های درخت منطقي میزان تطلبق آنها با شرایط ساختگاه در منطقهه ی مهورد نظهر نیهز    کمبود د

 منظور نمودن بیشتر اثر روابط منطقه ای است.

 ل خطر به روش احتماالتیتحلی -5-2
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SEISRISK[53 ]در این قسمت برپایه ی چشمه های لرزه زای مدل شده و با استفاده از پارامتر های لرزه خیزی بدست آمده و نرم افزار 

 2۵۲1و  ۵۲1سال )معادل دوره بازگشت  10احتمال رویداد در  %2و  %50و نیز شتای طیف افقي ، هرکدام با  حداکثر شتاب افقي بر روی سنگ بستر

که شهر کاشان را به طور مناسب در  55X5۵[، برای یک شبکه 5۵دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود] 2و  5ساله( مطابق با سطوح خطر 

[ صورت گرفته است. نقشه های حداکثر شتاب بر روی سنگ 51] 2800و بر اساس استاندارد  3بات برای خاک نوع بر گرفته، برآورد شده اند. محاس

 (ارائه شده است.۵( و شکل )3( در شکل )PGAبستر )

 سال برای شهر کاشان 52احتمال رویداد در  % 12با   (PGA)( : نقشه خطوط هم شتاب 3شکل شماره )
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 سال برای شهر کاشان 52احتمال رویداد در  % 2با   (PGA)( : نقشه خطوط هم شتاب 4شکل شماره )

 

 نتیجه گیری -

5-  PGA   دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ( در  5سال یا سطح خطر  ۵۲1سال ) دوره بازگشت  10در  % 50با احتمال رویداد

در غربي ترین  g0/35البته   تعیین شده است . g 3  /0ایران برابر   2800متغیر مي باشد ، که این مقدار در استاندارد  g 35  /0تا  g 5۲  /0گستره شهر کاشان از 

 تجاوز نکرده است. g0/3کاشان نزدیک است، ولي در سایر نقاط از حدود -نقطه از جنوب شهر بدست آمده که بسیار به گسل زفره

2- PGA  دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ( در  2سال یا سطح خطر  2۵۲1سال ) دوره بازگشت  10در  % 2مال رویداد با احت

 . مي باشد g 65 /0تا  g 28  /0گستره شهر کاشان  از 

 

 مراجع -8

پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  ،کاشانتحلیل خطر و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر  ؛محمدجواد،قاسمي دستجردی .5

 .53۵3اسالمي واحد شهرکرد،به راهنمایي پروفسور غالمرضا قدرتي امیری و دکتر سید علي رضویان امرئي،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پي مهندسي مکانیک خاک و ي ملّ اولین کنفرانس

 مهندسي عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران  دانشکده

 2131آذرماه 21و  21

 
 

 2. A.Nowroozi, “empirical relations between magnitude and fault parameters for earthguakes in 

Iran”,Bulletin of the seismological society of america, Vol .75,No.5,1327-1338,1985. 

 //:www.iiees.ac.ir http پایگاه اینترنتي پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله  .3

 .53۲0امبرسیز،ملویل،اچ؛تاریخ زمین لرزه های ایران،ترجمه ابوالحسن رده،انتشارات آگاه تهران ، . ۵

 5. “Relationship between fault length and maximum   expected magnitude “ Iranian Committee of Large 

Dams(IRCOLD),Internal Report,1994. 

  6. J.K Gardaner,L.Knopoff ,”Is the sequence of earthquake in southern California,with aftershockes 

removed,poissonian”,Bulletin of the seismological society of America,Vol.64,No.5,PP.1363-1367,1974. 

7. A.kijko,”Statical estimation of maximum regional   earthquake magnitude Mmax”, Workshop of seismicity 

Modeling in seismic hazard Mapping,poljce,slovenia,May,22-24,2000. 

8. G.Ghodrati amiri,A.mahdavian,F.Manouchehri Dana,”Attenuation Relationship for Iran”,Journal of 

Earthquake Engineering,Vol.11,Issue 4,PP.469-492,2007. 

9. N.N.Ambraseys,K.A. Simpson ,J.J.Bommer,”Prediction of horizontal response spectra in 

Europe”,Earthquake Engineering and Stractural Daynamics,Vol.25,PP.371-400,1996. 

10. Campbell, K. W., & Bozorgnia, Y. 2000 (Nov). New empirical models for predicting near-source 

horizontal, vertical, and V/H response spectra: Implications for design. In: Proceedings of the 

Sixth International Conference on Seismic Zonation. 

 

11.  Campbell, K.W. and Bozorgnia, Y., [2009] NGA ground motion model for the geometric mean 

horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5% damper linear elastic response spectra for periods ranging from 

0.01 to 10 s. Earthquake Spectra, 24(1), 139-171. 

12.  Akkar, S. and Bommer, J.J. [2010] Empirical equation for the prediction of PGA, PGV and spectral 

accelerations in Europe, the Mediterranean region and the Middle East. Seismological Research Letters, 81(2), 195-

206.  

13. B. Bender,D.M. perkins,”SEISRISK-III :computer program for seismic hazard estimation”,US 

Geological Survey ,bulletin 1772,1987. 

 .5381دستور العمل بهسازی ساختمانهای موجود ،پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، . 5۵

 .538۵) ویرایش سوم(،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، 2800آئین نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله :استاندارد  . 51

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.iiees.ac.ir/
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

