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  چکیده
ریخی  در نزدیکی گسل ایوانکی شاهدی بر فعالیت لرزه خیزی این گسل که یک زلزله تا1388 مهر 25وقوع زمین لرزه 

 گسل  و هندسه لرزه خیزی و سابقهبا استفاده از روابط تجربی موجود. دارد، می باشد خود  را در کارنامه2/7با بزرگی 
شبیه سازی کاتوره ای مبتنی بر « به روش با انجام شبیه سازی.  تعریف شد2/7ایوانکی یک سناریوی لرزه ای با بزرگی 

ده و الگوی روابط برآورد شمقادیر بیشینه شتاب  مشاهده گردید که هماهنگی خوبی بین »فرکانس گوشه دینامیک
 در نواحی جنبش زمیند که بیشترین  به دست آمده نشان می ده)Shake Map(لرزش  نقشه.  وجود داردکاهیدگی

  . می باشد22 و 21 مناطق  مربوط به حرکت زمینرین میزان شتاب تهران رخ می دهد و کمت14 و 13

   نقشه لرزش، تهران،ایوانکی گسل، سناریو زلزله  :واژه های کلیدی
  

Abstract 
The occurrence of the Tehran October 17, 2009, Earthquake, near to the Eyvanekey 
fault is an evidence for the seismic activity of this fault, which recorded a historical 
earthquake with a magnitude of 7.2. Using existing experimental relations, seismicity, 
and the fault geometry, a M 7.2 earthquake scenario was defined. The stochastic finite-
fault modeling based on a dynamic corner frequency shows good agreement with 
common attenuation patterns. The Shake Map estimates the maximum ground motions 
in Tehran Area No. 13 and 14 and the minimum ground motion in Area No. 21 and 22. 
 
Keywords:  earthquake scenario, Eyvanekey fault, Tehran, Shake Map 

  مقدمه -1
 بزرگـی ماننـد     و در منطقه لرزه خیز البرز در میـان گـسلهای لـرزه زای             مرکزی  کالن شهر تهران در دامنه جنوبی البرز        

 مشاء، گسل شمال تهران، ایوانکی و مجموعه گسلی جنوب تهران مشتمل بر گسل های شمال و جنوب ری و کهریـزک                    
محل قرارگیری این گسلها نسبت به شهر و مناطق آسیب پذیر فـاکتور مهمـی در تعیـین مکـان وقـوع       . واقع شده است  
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عیتـی افـزون بـر دوازده        بـا جم   این کالن شـهر   . به شمار می آید   زلزله مخرب در آینده و برآورد میزان تلفات و خسارت           
رشـد سـریع جمعیـت و قـرار      .  را در خود جای داده است      کشوریرساختهای اقتصادی و صنعتی     زمهم ترین   میلیون نفر،   

 ک زلزله این شهر را نه تنها مقابل یگرفتن تهران در منطقه ای با خطر زیاد و وجود ضعف در اقدامات و امکانات تامینی،  
با این اوصاف لزوم مطالعات گـسترده در جهـت ارائـه    . بزرگ بلکه در برابر زلزله های متوسط نیز آسیب پذیر کرده است        

 فوق الـذکر همچنـین محاسـبه میـزان           سازوکار و لرزه خیزی گسل های      سناریوهای لرزه ای محتمل با نگاه به هندسه،       
م در زمینه برآورد میزان جنبش زمین قابـل انتظـار بـرای زلزلـه آینـده                 پارامترهای لرزه ای و انجام پیش بینی های الز        

  .ضروری می نماید
 ایـستگاه شـتاب نگـاری مرکـز     20 در حوالی تهران به وقوع پیوسـت کـه در   1388 مهر ماه  25زمین لرزه ای در تاریخ      

 درجـه طـول     59/51 درجـه عـرض شـمالی و         58/35 آن در     و کانون   شد ثبت ،(BHRC) تحقیقات ساختمان و مسکن   
 همچنین پژوهشگاه بین المللی زلزلـه شناسـی و مهندسـی زلزلـه            . )1شکل  (  گزارش گردید   کیلومتر 12 و عمق    شرقی

(IIEES)       شـمال غربـی، جنـوب       با امتـداد   ایوانکی که    گسل. ]2[،  ]1[کرد کیلومتر تعیین    18 عمق کانونی این زلزله را 
 با . کیلومتر دارد در جنوب رومرکز این زمین لرزه واقع شده است80 الی75رو به شمال، طولی در حدود       و شیب    شرقی

 گسل مذکور فشارشی است اما پژوهش های زلزله شناسـی بـر              ساز و کار   توجه به مطالعات زمین شناسی صورت گرفته      
  ].4[، ]3 [ رخدادهای مورب لغز داللت می کندوقوع

ه وقـوع ایـن زمـین لـرزه بـر اثـر       ، محتمل است کـ لی گسل و شیب شما)1( شکل مشخص شده در رومرکز با توجه به  
 ی مـیالد 743 تاریخی سال     زمین لرزه   رخداد  مسبب  به عنوان  گسل ایوانکی  . در گسل ایوانکی رخ داده باشد      گسیختگی
 .]5[ باشدرزه ای آنل یتتأییدی بر فعالمی تواند  و وقوع زمین لرزه اخیر نیز شناخته می شود 2/7با بزرگای 

  )مثلث قرمز(و ایستگاههای شتابنگاری  ) سبزدایره(،  نقاط شبیه سازی)دایره قرمز(ن به انضمام رومرکزنواحی و گسلهای تهرا نفشه ):1(شکل   

  روش پژوهش -2
ای  سال میزان ریسک لرزه ای به ترتیب بر200 و 100طی  ران تهبرای ناحیه بر اساس مطالعات آماری صورت گرفته

. ]3[ باز می گردد1830 تهران به سال آخرین زمین لرزه ویرانگر در ناحیهتاریخ  .]6[ می رسد 1 به مقدار 7 و6بزرگی 
برآورد  پیش بینی و ن به صورت دستگاهی ثبت نشده است،مخربی برای تهرابا توجه به اینکه تاکنون هیچ رخداد 

و شبیه سازی زلزله های سناریو  ه بودمبتنی بر مدل های فرضی و تصادفی در این ناحیه جنبش های نیرومند زمین
منظور یک به این  . می باشده دست یافتن به دانش بیشتر در مورد پیامدهای وقوع زمین لرزبهترین راه حل برای

یخی  سابقه لرزه خیزی و زلزله تارگسل ایوانکی و با در نظر گرفتنت هندسی ی منطبق با خصوصیاسناریوی لرزه ا
 ی با بیشینه توانایی ایجاد زمین لرزه ابا استفاده از روابط تجربی، . تعریف شد2/7 ی میالدی با بزرگ743مخرب سال 

    .]7[ درصد به دست آمد75تمال  با اح کیلومتر80 و طول گسیختگی 2/7بزرگی 
 » دینامیک گسل محدود مبتنی بر فرکانس گوشهکاتوره ای«روش ز برای شبیه سازی زلزله سناریوی گسل ایوانکی ا



  
  

3

در روش مدل سازی گسل محدود یک گسل بزرگ به تعدادی زیر گسل تقسیم می شود و هر  .]8 [استفاده شده است
کدام از زیر گسل ها به مانند یک چشمه نقطه ای کوچک عمل کرده و جنبش های زمین حاصل از هر زیر گسل در 

انس گوشه  فرکشبیه سازی کاتوره ای مبتنی بر« روش  در. مشاهده با تأخیر زمانی مناسب جمع می شوندنقطه
زی شده  گسیختگی محتوای فرکانسی سری زمانی شبیه سایخچه، فرکانس گوشه تابعی از زمان است و تار»دینامیک

 .]9[محاسبه می شود  طیف چشمه هر زیر گسل بر اساس مدل چشمه نقطه ای .کند میهر زیرگسل را کنترل در 
 فرکانس های گوشه کوچکتر بزرگ آغاز شده و همزمان با رشد ناحیه گسیخته شده،گسیختگی با یک فرکانس گوشه 

 با به کار گیری اطالعات زمین شناسی و روابط تجربی موجود صات مربوط به هندسه گسل محدودمشخ .]8[می شوند
  .]7[، ]3[ تعیین گردید)1(جدول در این زمینه مطابق 

  هندسی گسل محدود  مشخصات:)1(جدول 

 80×20 (km)ابعاد گسل

 300 آزیموت

 8×5  (km)ابعاد زیر گسل ها

  
با استفاده از      ارامتر تنش مدل از قبیل انتشار هندسی، فاکتور کیفیت و پپارامتر های لرزه ای به کار رفته در 

  .]10[ جمع آوری گردیده و به کار رفته است)2(جدول  در پژوهش های صورت گرفته برای زلزله های شمال ایران
 پارامتر های به کار رفته در شبیه سازی : )2(جدول 

 5/3 (km/s) سرعت موج برشی

  سرعت موج برشی× 8 /0  (km/s)سرعت گسیختگی

 8/2  (g/cm3)چگالی پوسته

 تصادفی  توزیع لغزش

 Saragoni-Hart  تابع ایجاد پنجره

  bar(  50(پارامتر تنش

 87f1/46  فاکتور کیفیت

 05/0  پارامتر فیلتر باالگذر 

  ,R-1(R<70 km),R+0.2(70km≤R≤150km) انتشار هندسی
R-0.1(R>150km) 

 
  مهر 25 زلزله ط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برایمکان رومرکز زمین لرزه منطبق بر رومرکز گزارش شده توس

 متوسط  که گسل کانونی به گونه ای انتخاب شدیرز .سبت به شهر واقع است، قرار داده شدکوتاه ترین فاصله ندر که 
   .اعماق گزارش شده را شامل شود

  بحث و نتیجه گیری -3
) 1(شکل شبیه سازی صرف نظر از اثر ساختگاه در مجموعه نقاط نشان داده شده در ه کارگیری پارامترهای یاد شدهبا ب

 و ترسیم آنها بر حسب فاصله در  شبیه سازی شدههایرکورد  از)PGA( شتاب  بیشینهاستخراج  با.انجام پذیرفت
  .  کاهیدگی هماهنگی کامل داردد که مقادیر به دست آمده با الگو های متداولمشاهده می شو) 2(شکل
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 . نسبت به فاصله  حرکت زمین مقادیر بیشینه شتاب): 2(شکل 
 

بیشترن میزان خسارت  شهر تهران متحمل 14 و 13 تولید شده نشان می دهد که مناطق )ShakeMap( لرزش نقشه
). 3شکل( شده اند و بیشترین مقادیر شتاب در جهت شمال غرب رومرکز با آزیموت مشابه با امتداد گسل قرار دارند

 شهر رخ 14 و 13 کیلومتر، در بین مناطق 20 رومرکزی حدود شتن فاصلهبیشینه شتاب علی رغم دابزرگترین مقدار 
  .    رخ داده است22 و 21با کاهش یافتن اندازه پیک ها نسبت به فاصله، کمترین شتاب در نواحی . داده است
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  (ShakeMap) . نقشهً لرزش): 3(شکل 
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