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چكيده
رخداد زﻣﯿﻦﻟﺮزههای تاریخی و دستگاهی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﺴﻞ شمال تبریز ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﺮزهﺧﯿﺰی اﯾﻦ ﮔﺴﻞ است ﮐﻪ زﻣﯿﻦﻟﺮزههای تارﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ بیشتر از  7را درکارنامه
خود دارد .در این پژوهش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ موجود ،زﻣﯿﻦﻟﺮزههای تاریخی ،مطالعات ﻟﺮزهﺧﯿﺰی و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﮔﺴﻞ شمال تبریز ،ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻟﺮزهای ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ  7/7ﺗﻌﺮﯾﻒ

شد .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺒﯿﻪسازی ﺑﻪ روش «ﺷﺒﯿﻪسازی ﮐﺎﺗﻮرهای چشمه گسل محدود ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ بسامد ﮔﻮﺷﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ» ﻣﺸﺎﻫﺪه شد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺑﯽ میان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﺮآورد شده
و اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ ﮐﺎﻫﯿﺪﮔﯽ وجود دارد .ﻧﻘﺸﻪ ﻟﺮزش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ جنبش نیرومند زﻣﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ شمال باختر ،شمال و شمال خاور شهر تبریز در امتداد
مشابه با آزیموت گسل دیده میشود .همچنین بیشینه شتاب حاصل از شبیهسازی با بیشینه شتاب حاصل از روابط کاهندگی تقریباً یکسان است.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :بیشینه شتاب ،جنبش زمین ،ﮔﺴﻞ شمال تبریز ،چشمه گسل محدود.
*نویسنده مسئول :هادی امیرانلوی

 -1پيش نوشتار
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻣﻴﻦﻟﺮزه ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه است؛ ﻣﻮجهای ﻟﺮزهاي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي کرنشی آزاد ﺷﺪه از ﮔﺴﻞ
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
این ﭘﺪﻳﺪه ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮج ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺎم دارد و در پایان ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات
در ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻛﻢژرفا ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺛﺮات ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه اﺳﺖ (شکل .)1
دستگاه ثبتکننده این امواج نیز ،تأثیراتی روی نگاشت ثبت شده این امواج
اعمال میکند که میتوان این تأثیرات را با توجه به ویژگیهای دستگاه حذف کرد.
در نتیجه همآمیخت این عوامل ،نگاشت زمینلرزه به دست میآید که ویژگیهای
بنیادین آن برای دورههای بلند و کوتاه متفاوت است (.)Stewart, 2001
اثر مسیر شامل کاهندگی دامنه موج ناشی از گسترش هندسی و جذب غیراالستیک
انرژی ،بازتاب و شکستگی در سطح الیهبندی و پراکندگی ﻣﻮجها به دلیل ناهمگنی
در پوسته زمین است .توابع گرین بیان کننده این اثرات در مدل ساختار پوسته زمین،
در فرایند شبیهسازی جنبش نیرومند زمین هستند .برای محاسبه توابع گرین ،به دانستن
سرعت موج تراکمی و برشی ،چگالی و فاکتور کاهندگی نیاز است .همچنین برای
تعیین این توابع با توجه به ساختار و الیهبندی پوسته در مناطق مختلف ،فرضیات
گوناگونی اعمال میشود.
افزون بر ساختار و الیهبندی زمین ،اثرات مربوط به ساختگاه همچون زمان
روبهرویی با یک دره رسوبی یا تپه به عنوان ساختگاه ،باید این اثرات توپوگرافی را
در مدلسازی در نظر گرفت .البته دو یا سه بعدی بودن آنها نیز اهمیت دارد.
ثبت اولین نگاشت در نزدیکی گسل در زمینلرزه  1966پارکفیلد ()Parkfield
در ایالت متحده آمریکا زمینه را برای معرفی روشی تحت عنوان شبیهسازی جنبش
نیرومند زمین برای برآورد ویژگیهای جنبش نیرومند زمین فراهم کرد .در این روش
روند زمانی جنبش نیرومند زمین با استفاده از روشهای تئوری شبیهسازی میشود.
این روشها عبارتند از:
 تصادفی ()Boore, 1983) (Random تابع تجربی گرین )Hadley and Helmberger, 1980)(Empirical Green’s Function)Irikura, 1983
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 -تابع نیمه تجربی گرین)Somerville et al., 1991;( (Semi-Empirical Green’s Function

)Midorikawa, 1993
 پیوندی ()Kamae et al., 1998) (Hybridبرتری این روشها آن است که اطالعات مربوط به چشمه زمینلرزه ،انتشار موج
میان چشمه و ایستگاه ،شرایط ایستگاه و کاهندگی در شبیهسازی جنبش نیرومند
زمین در نظر گرفته میشود که در پایان سبب اطمینان بیشتری در برآورد ویژگیهای
جنبش نیرومند زمین در حوزه زمان و بسامد می شود .برای یک نوع گسلش ،محتوای
بسامدی بستگی به متغیرهای چشمه دارد مانند :افت تنش ،جابهجایی گسل ،مساحت
گسل ،الگوی تشعشعی و سوی گسیختگی.
مؤلفههای یکنواخت لغزش گسل ،موجب ایجاد امواج بسامد پایین میشوند
که رفتاری تعینی دارند و برای بررسی آنها در میدان دور ،میتوان مدل چشمه را
نقطهای فرض کرد .مؤلفههای مقیاس کوچک آشفتگی موجب ایجاد امواج بسامد
باال میشوند که رفتاری احتمالی (کاتورهای) دارند و در شبیهسازی کاتورهای و در
میدان نزدیک ،مدل چشمه محدود فرض میشود.
برخالف ارتعاشات بسامد پایین زمین که قابل پیشبینی و برآورد هستند ،ارتعاشات
بسامد باالی زمین ماهیت تصادفی دارند و بهصورت تصادفی رفتار می کنند .پایه و
بنیان روش تصادفی به این صورت است که میتوان مدلهای ارائه شده برای طیف
دامنه حرکات زمین را با توجه به تصادفی بودن حرکات با بسامد باال ترکیب کرد
( .)Hanks and Kanamori, 1979; Hanks and McGuire, 1981روش های تصادفی
بهصورت گسترده ای در پیش بینی جنبش های زمین استفاده شده اند .روش های
تصادفی بر دو نوع هستند :یک نوع از چشمه لرزهای نقطه ای و نوع دیگر از چشمه
لرزه ای گسل محدود استفاده می کند.
 -2چشمه گسل محدود
ﻣﺪل چشمه ﮔﺴﻞ ﻣﺤﺪود ابزار مهمی ﺑﺮاي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻦ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ

روﻣﺮﻛﺰ زمین ﻟﺮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر میرود .روش کاتورهای برای چشمه نقطهای ،در
شبیهسازی نگاشتهای جنبش نیرومند زمینلرزههای بزرگ و یا میدان نزدیک به
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علت در نظر گرفته نشدن مسائلی مانند ابعاد گسیختگی ،پدیده جهت یافتگی و مانند
آن با محدودیتهایی همراه است .در روش گسل محدود ،شبیهسازی حرکات ناشی
از شماری زمینلرزههای کوچک ناشی از زیرگسلها که تشکیل دهنده یک گسل
هستند ،در حکم روشی برای پیشبینی حرکات در میدان نزدیک مطرح شده است.
( Motazedian and Atkinson (2005روشی برای شبیهسازی نگاشتهای زﻣﻴﻦﻟﺮزه
بر پایه روش کاتورهاي ﮔﺴﻞ محدود بر پایه ﺑﺴﺎﻣﺪ ﮔﻮﺷﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ عرضهﻛﺮدهاﻧﺪ.
با ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ روش و اﻓﺰاﻳﺶ متغیرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖﺗﺮي ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺴﺎﻣﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺴﺎﻣﺪي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﺮ زﻳﺮﮔﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد .در
اﻳﻦ روش ﻳﻚ ﮔﺴﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻪ  nزیرگسل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ در ﺣﻜﻢ
ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ نقطهاي در نظر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ (شکل .)2
ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺮ ﻛﺪام از زﻳﺮﮔﺴﻞﻫﺎ ﻛﻪ میﺗﻮان ﺑﺮ پایه روش کاتورهای
ﺑﺮاي ﭼﺸﻤﻪ نقطهاي به دست آورد؛ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﮔﺴﻠﺶ ﻣﺤﺪود ،ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (رابطه 1؛ شکل .)2

کاتورهای ،دارای برتریهایی است .در این روش نگهداری انرژی منتشر شده در
بسامدهای باال وابسته به ابعاد زیرگسلها نیست .برای گستره بیشتری از بزرگا کاربرد
دارد و بر دامنه نسبی بسامدهای باالتر نسبت به پایینتر کنترل بیشتری وجود دارد.

 -3روش پژوهش
بر پایه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ برای ﻧﺎﺣﯿﻪ تبریز ،ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦﻟﺮزه
وﯾﺮاﻧﮕﺮ در تبریز ﺑﻪ ﺳﺎل  1780ﺑﺎز ﻣﯽگردد (;Ambraseys and Melville, 1982
 .)Berberian, M., 1994ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ رﺧﺪاد ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮای گسل شمال
تبریز ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه است؛ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮآورد ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ و تصادفی با استفاده از شتابنگاشتهای
مناطق دیگر ﺑﻮده است .بنابراین ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی رخداد زﻣﯿﻦﻟﺮزه در این منطقه است .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اين پژوهش براي برآورد بیشنیه شتاب لرزهای به روش شرح داده
شده در بخش پیش ،از روش چشمه گسل محدود استفاده شده است .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﯾﮏ روند ﻟﺮزهای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ویژگیهای ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮔﺴﻞ تبریز و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ گرفتن پیشینه
ﻟﺮزهﺧﯿﺰی و زمینلرزههای تارﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ مخرب تعریف شد .از روابط تجربی
nw nl
) a )t
) aij )t + ∆t ij
= ( Wells and Coppersmith (1994برای گسلهای با سازوکار امتدادلغز و مطالعات
رابطه )1
=
=j 1
i 1
لرزهخیزی گسل استفاده شده است که توانایی ایجاد زمینلرزههای با بیشینه بزرگی
 7/4و ﻃﻮل ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ با احتمال  75درصد به دست آمد .برای تعیین
در این رابطه  nwو  nlتعداد زیرگسلها در امتداد طول و پهنای گسل اصلی
هستند .در نتیجه N
آزیموت و شیب گسل ،از نتایج مطالعه سازوکار زمینلرزه  10آذر ماه  1386تبریز
=  nl × nwو  ∆t ijتأخیر زمانی مربوط به امواج منتشر
استفاده شد که توسط حمزه لو و همکاران ( )1389مطالعه شده است .تعیین ضریب
شده از ijامین زیرگسلی هستند که به نقطه مورد نظر میرسند .نیز مقدار شتاب
میرایی بر پایه مطالعات شریفی و همکاران ( )1391برای شمال باختر ایران انجام شده
به دست آمده به روش تصادفی نقطه ایی است .به منظور شبیه سازی از روش
است .برای تعیین سرعت موج برشی به منظور توصیف محیط انتشار ،از مطالعات
( Motazedian and Atkinson (2005استفاده شده است که بسامد گوشه را بهصورت
سیاهکالی مرادی و همکاران ( )1387استفاده شده است که ساختار سرعتی پوسته را
دینامیک در نظر می گیرد .طیف شتاب زیر گسل ijام ،به شکل زیر تعریف می شود:
در پهنه گسلی امتدادلغز تبریز مورد بررسی قرار داده است .مقدار افت تنش بر پایه
−π fR ij
)2π f ) 2 −π fk 0 Q β 1
مطالعات ( Kanamori and Anderson (1975در نظر گرفته شده است .به منظور تعیین
رابطه )2
A ij )f ) = CM 0ij H ij
e
e
f 2
R
ij
] ) ) [1 +
میزان توزیع لغزش روی صفحه گسل ،با توجه به اینکه توزیع لغزش روی گسل تبریز
f 0ij
در دسترس نبود؛ از توانایی برنامه  EXSIM-Betaﺑﺮای تولید لغزش بهصورت تصادفی
و بر پایه توزیع عادی استفاده شد .ویژگیهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﮔﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
که  M 0ijو  f 0ijگشتاور لرزه ای و بسامد گوشه دینامیک زیر گسل
ijام هستند.جمله )−πfk
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  1ﺗﻌﯿﯿﻦ شد.
) expیک فیلتر پایینگذر است ،تا
مممممممممممم
متغیرﻫﺎی ﻟﺮزهای ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل همچون اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ و
اثرات کاپا (متغیر افت طیفی؛  )kرا در نزدیکی سطح مدل سازی کند
متغیر ﺗﻨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای زمینلرزهﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان
و این معموالً با افت سریع طیفی در بسامدهای باال دیده میشود.
که در باال آورده شده؛ در ﺟﺪول  2گردآوری شده و ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ است .ژرفای باالیی
( Hanks and McGuire (1981بر این باور است که نوسانهای بسامد باال در چشمه
ﮔﺴﻞ و پهنای آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب شده ﮐﻪ میانگین ژرفاهای ﮔﺰارش ﺷﺪه برای
تولید می شود و افت سریع آنها به کاهندگی غیراالستیک (حاصل از ساختارهای
زمینلرزهها را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
زمینشناختی زیر سطحی نزدیک ساختگاه) مربوط است .جمله  ، 1/Rاشاره به
ﺑﺎ به ﮐﺎرﮔﯿﺮی متغیرﻫﺎی ﯾﺎد شده ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط شبکهبندی
کاهیدگی ناشی از گسترش هندسی امواج حجمی دارد .تابع  H ijعبارت است:
شده با فاصله  0/2درجه در طول و عرض جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه اﻧﺠﺎم
1

2
گرفت که نمونهای از رکورد شبیهسازی شده در شکل  3نشان داده شده است .ﺑﺎ



f 2
f 2

اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب (  )PGAاز رﮐﻮردﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی شده ،رﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
رابطه )3
)[ ∑H ij =  N .
)[ ∑ )]2 /
]2 
f
f
2
2
f
f


+
+
1
)
)
1
)
)
ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺷﮑﻞ  4دیده میشود ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی متداول
f0
f oij




ﮐﺎﻫﯿﺪﮔﯽ بهویژه مدل ارائه شده توسط ( Hamzehoo et al. (2012ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎﻣﻞ دارد.
 Cفاکتور مقیاس بوده و عبارت است از:
استخراج بیشینه شتاب حرکت زمین در نقاط شبکهبندی شده در منطقه مورد
R .F .V
مطالعه و تهیه نقشه لرزش زمین (شکل  )5نشان میدهد که شهرکهای شمال
رابطه )4
C = θφ
4πρβ 3
باختر ،شمال و شمال خاور (باغمیشه ،ولی امر ،ارم و رشدیه) در منطقه با خطر
باال قرار دارند و بیشترین مقادیر شتاب در جهت شمال با آزیموت مشابه با امتداد
که در آن  R θφالگوی تابش و بهطور میانگین برابر با  F ،0/55ضریب تشدید
گسل قرار دارند.
سطح آزاد و برابر با  V ،2برابر با  0/71برای تقسیم به دو مؤلفه افقی و ضریب پخش
با توجه به اطالعات موجود در گستره ايران ،برآورد و محاسبه بيشينه بزرگاي
انرژی به راستاهای افقی و  ρو  βبه ترتیب چگالی و سرعت موج برشی هستند.
زمينلرزهاي که يک گسل میتواند ايجاد کند؛ بر پايه طول گسيختگي يا بهعبارت
استفاده از شیوه بسامد گوشه دینامیکی نسبت به روشهای پیشین گسل محدود

∑∑
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سادهتر طول بخشي از گسل كه در يك زمينلرزه دچار لغزش ميشود؛ روشي
عملي و متداول به شمار ميرود .روابط و دستورهاي بسیاری برای برآورد بيشينه
بزرگاي زمينلرزهاي وجود دارد كه ميتواند در نتيجه حركت در راستاي يك
گسل توليد شود .اختالف بزرگاي برآورد شده با اين روابط تجربي ،چشمگير
نیست و در برابر آن خطاي ناشي از عوامل به نسبت ناشناخته زير قابل چشم
پوشي است .بر اين اساس ،با در نظر گرفتن بزرگاي  7/7به عنوان بيشينه زمينلرزه
باورپذير ( )MCEدر گستره شهر تبريز و در نتيجه عملکرد احتمالي گسل
شمال تبريز ،با کاربرد مدل کاهيدگي ( Campbell and Bozorgnia (2008و
( ،Hamzehoo et al. (2012مقادير بيشينه شتاب باورپذير براي گستره شهر تبريز به
دست آمده و در شکل  6رسم شده است.

 -4ﺑﺤﺚ و نتیجهگیری  
ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ( )PGAاز رﮐﻮردﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی شده ،رﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺷﮑﻞ دیده میشود ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی متداول ﮐﺎﻫﯿﺪﮔﯽ
بهویژه مدل ارائه شده توسط ( Hamzehoo et al. (2012ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد.
استخراج بیشینه شتاب حرکت زمین در نقاط شبکهبندی شده در منطقه مورد مطالعه
و تهیه نقشه لرزش زمین ،نشان میدهد که شهرکهای شمال باختر ،شمال و شمال خاور
شهر تبریز (باغمیشه ،ولی امر ،ارم و رشدیه) در منطقه با خطر باال قرار دارند و بیشترین
مقادیر شتاب در سوی شمال با آزیموت مشابه با امتداد گسل قرار دارد.
مقایسه شتابهای حاصل از شبیهسازی و روابط کاهندگی نشان میدهد که بیشینه
شتاب حاصل از شبیهسازی با بیشینه شتاب حاصل از روابط کاهندگی تقریباً یکسان است.

شکل  -1نمایش طرح کلی سه فرایند فیزیکی که بر شکل امواج لرزهای ثبت شده تأثیر میگذارند (.)Stewart, 2001

شکل  -2مدل گسل محدود تقسیم صفحه گسل به  Nزیر گسل (.)Motazedian and Atkinson, 2005
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شکل  -3شتابنگاشت شبیهسازی شده.

شکل  -4رابطه ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ فاصله.

شکل  -5نقشه بیشینه شتاب حاصل از شبیهسازی.
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شکل  -6نقشه همشتاب افقي روي سنگ بستر براي بيشينه شتاب باورپذير در گستره شهر تبريز با کاربرد مدل کاهيدگي
(.)Campbell and Bozorgnia, 2008; Hamzehoo et al., 2012

جدول  -1ویژگیهای هندسی گسل شمال تبریز.
ابعاد گسل (کیلومتر)

210× 11/9

آزیموت و شیب

 85و310

ابعاد زیرگسلها (کیلومتر)

26/25× 5/95

جدول  -2متغیرهای به کار رفته در شبیهسازی.
بزرگای گشتاوری

7/7

افت تنش ()bar

50

گسترش هندسی

1/R R≤85km, 1/R0 85<R<120km,
1/R0.5

R≥120km

فاکتور کیفیت ( Q(f

95f0.8

کاپا ()s

0/03

ژرفای باالیی گسل ()km

3

مساحت فعال %

30

تابع پنجره

Saragoni-Hart

سرعت موج برشی ()km/s

3/3

سرعت انتشار گسیختکی

 * 0/8سرعت موج برشی

چگالی پوسته ()g/cm3

2/8

میرایی%

%5

المانی که از آن گسیختگی شروع میشود

random

توزیع لغزش

random
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