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مقدمه

 دسـتگاه   300 و زير نظر مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با نصب تدريجي حدود               1973شبكه شتابنگاري ايران فعاليت خود را از سال         

 دستگاه شتابنگار رقمـي از      1000، اين مركز با نصب بيش از        1994از سال   .  در سراسر ايران شروع نمود     SMA1 نوع   شتابنگار آنالوگ از  

هدف از همكـاري در ايـن طـرح اسـتفاده از     . ها را بطوري چشمگير بهبود بخشيد    امكان ثبت حركات قوي ناشي از زمينلرزه       SSA2نوع  

در پريودهاي  ) بيشينه دامنه طيف شتاب    (PSA، و   PGA  ،PGVمطالعه و بررسي مقادير     هاي شتابنگاري ثبت شده در ايران براي        داده

هـا كـه در بـين سـالهاي         در اين طرح از قريب به اتفاق اين داده        . باشدمختلف براي ايران و مقايسه آن با روابط كاهيدگي نسل جديد مي           

دهد كـه در آن هـر رومركـز بوسـيله پرتوهـا بـه               ها را نشان مي   رزه رومركز زمينل  1شكل  . اند، استفاده شده است    ثبت شده  2006 و   1973

هـاي مربوطـه در      تعداد اين رويدادها و نيز تعداد شتابنگاشـت        1در جدول   . شوداند متصل مي  ايستگاههايي كه رويداد مربوطه را ثبت كرده      

هـا ثبـت   هايي كه بوسيله هر يك از زمينلـرزه     گاشتتعداد شتابن . هاي مختلف همراه با گستره فواصل كانوني ليست شده اند         گستره بزرگي 

هـايي   تعداد زمينلـرزه 2در جدول . باشنداند متفاوت است و اغلب تابع بزرگي و فاصله كانوني و توزيع ايستگاهها در نواحي مختلف مي    شده

ب  توزيـع فراوانـي   -2هـا و شـكل      هالف توزيع فراوانـي زمينلـرز     -2شكل  . اند ليست شده است   كه بوسيله يك ايستگاه و بيشتر ثبت شده       

هـا را برحـسب بزرگـي و فاصـله رومركـزي            بنگاشـت  توزيـع شـتا    3شـكل   . دهندهاي ثبت شده بر حسب بزرگي را نشان مي        شتابنگاشت

.براي جزييات بيشتر به پيوست مراجعه شود. دهدها نشان ميزمينلرزه

1جدول 
∆ ≤ 200 km

5/7–0/7 0/7–5/6 5/6–0/6 0/6–5/5 5/5–0/5 0/5–5/4 ≥ 5/4 Mw
6 11 19 35 88 107 266 تعداد زمينلرزه

60 131 202 124 332 388 1237 تعداد نگاشت
186–3 200–1 193–10 191–2/0 162–2 110–2 200–2/0 (km)فاصله 

2جدول 

هاتعداد ايستگاه 1≥ 2≥ 3≥ 4≥ 5≥ 6≥ 7≥ 8≥ 9≥ 10≥ 11≥
هاتعداد زمينلرزه 266 224 178 104 71 50 38 29 24 20 17
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3شكل

هاانتخاب بزرگي و تعيين مختصات رومركز و عمق زمينلرزه-1

 را 5 بـيش از  Mw معموالً بزرگي Harvard و  NEICالمللي نظير   بينمراكز  .  استفاده شده است   Mwدر اين طرح از مقياس بزرگي       

بـراي  . در اين طرح از مقادير بزرگـي گـزارش شـده بوسـيله ايـن مراكـز اسـتفاده شـده اسـت              . كنندهاي ايران گزارش مي   براي زمينلرزه 

.دانآمدهها بدست ها با استفاده از بررسي طيفي شتابنگاشتهاي كوچكتر، بزرگيزمينلرزه

هـا  ها و تعيين نزديكترين فواصل اين شكـستگي در مطالعاتي نظير تعيين روابط كاهيدگي، داشتن اطالعات قابل اعتماد درباره توزيع گسل     

گـزارش پـارامتر    . اي برخـورار اسـت    هـا از اهميـت ويـژه      از ايستگاههاي ثبت و نيز تعيين مختصات جغرافيايي رومركز و عمـق زمينلـرزه             

شناســي نظيــر المللــي زلزلــهاي و يــا بوســيله مراكــز بــينسراســر دنيــا منجملــه ايــران بوســيله مراكــز محلــي و ناحيــههــا در زمينلــرزه

NEIC(National Earthquake Information Center) و ISC(International Seismology Center)

هـا  رومركـز، عمـق، بزرگـي، و زمـان وقـوع زمينلـرزه      اين اطالعات معموالً شامل پارامترهايي نظير مختصات جغرافيائي       . شودگزارش مي 

. شـود نگاري داخلي نيز استفاده مـي هاي لرزهالمللي، از گزارشات شبكههاي ايران عالوه بر استفاده از گزارشات بين      براي زمينلرزه . باشدمي

 ايـران زمـين، پوشـش ناكـافي پايگاههـاي      ولي به دالئل گوناگون، از قبيل نداشتن دانش كافي درباره ساختار پوسـته و جبـه فوقـاني در              

نگاري در ايران و ساير كشورهاي همجوار به ويژه كشورهاي جنوبي خليج فارس، پارامترهاي گزارش شده اغلـب بـا خطاهـاي قابـل                   لرزه

 فواصـل كوتـاه   هاي شـتابنگاري كـه اغلـب در   هاي گوناگون دادهاي همراه بوده و عدم توجه به اين خطاها در مطالعات و بررسي    مالحظه

هـا اغلـب بـا    مختصات جغرافيايي اين زمينلرزه. هاي اغلب با خطاهاي فاحش گردد  گيريتواند منجر به نتيجه   شوند، مي رومركزي ثبت مي  
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33هاي ايـران حـدود      شوند و يا در بيشتر موارد به علت دالئل ذكر شده در باال عمق زمينلرزه              خطايي بيش از چند ده كيلومتر گزارش مي       

در حاليكه با مراجعه به شتابنگاشتهاي ثبت شده خطاي فاحش اين پارامترهاي گزارش شـده بـه خـوبي مـشهود      . شوديلومتر گزارش مي  ك

.سازددار ميگيري را خدشهتوجهي به آنها هرگونه نتيجهخطاهايي كه بي. گرددمي

افزاي كه بوسيله مجريان طرح هاي گزارش شده، از يك بسته نرمدر اين طرح به منظور احتراز از خطاهاي ذكر شده و نيز بازنگري پارامتر       

هـا و عمـق آنهـا را بـا اسـتفاده از            توان مختصات رومركـز زمينلـرزه     افزار مي با بكارگيري اين نرم   . قبالً طراحي شده استفاده گرديده است     

.شتابنگاشتها با دقتي قابل قبول تعيين نمود

اين شتابنگارها پس . اند ثبت شدهSMA1 بوسيله دستگاههاي آنالوگ 1994اي شتابنگاري تا قبل از     ههمانطوريكه در باال ذكر شد، داده     

از اينـرو،  . كننـد هـا مـي   تحريك شده و شروع بـه ثبـت نگاشـت زمينلـرزه    g01/0از دريافت نوسانات زمين با حداقل دامنه، بعنوان مثال،        

 بوده و چندين ثانيه از شروع اين        Pدر تمام موارد فاقد ثبت شروع نوسانات موج اوليه          هاي ثبت شده بوسيله اين نوع دستگاهها تقريباً         داده

براي تعيين محل رومركز رويدادها با استفاده از اطالعات شتابنگاري، الزم است حداقل سه نگاشت در اختيار . دهندنوسانات را از دست مي    

 و نيز بكارگيري يـك مـدل قابـل قبـول پوسـته و جبـه فوقـاني، مختـصات            S و   Pباشد تا بتوان با استفاده از فاصله زمانهاي بين امواج           

هـاي ثبـت شـده بـا اسـتفاده از           با اين توضيح، تعيين و بازنگري پارامترهاي زمينلرزه       . ها را تعيين نمود   جغرافيايي رومركز و عمق زمينلرزه    

ولـي بـراي   . باشـيم د به استفاده از اطالعـات گـزارش شـده مـي           باشد و ما تنها مقي     مقدور نمي  1994هاي ثبت شده تا قبل از       شتابنگاشت

تـوان بـراي   باشـند، مـي   ميSSA2 به بعد روي داده و داراي شتابنگاشت ثبت شده بوسيله شتابنگارهاي 1994هايي كه از سال     زمينلرزه

(pre-event memory)ه قبل از رويـداد  ها با داشتن حافظها استفاده كرد زيرا اين دستگاهتعيين پارامترهاي ذكر شده از شتابنگاشت

تـوان بـا اسـتفاده از    اگر هر زمينلرزه حداقل توسط سه ايستگاه ثبت شده باشـد مـي  . كنند را از ابتداي آن ثبت ميPمعموالً نوسانات موج   

 مراتب بـيش از آنچـه   ها را با دقتي به محل رومركز و عمق زمينلرزه(travel time) سير -هاي زمان و با كمك جدولS و Pفازهاي 

ها همراه با شكستگي قابل رؤيـت در روي  در موارديكه زمينلرزه. شود تعيين نمودالمللي و يا مراكز داخلي گزارش مي     كه بوسيله مراكز بين   

اسـتفاده قـرار   ها از ايستگاههاي ثبت بعنوان پارامتر فاصله مـورد      ها نزديكترين فاصله اين گسل    سطح باشند، با استفاده از نقشه شكستگي      

.اندگرفته

هاشرايط ساختگاهي و سازوكار زمينلرزه-2

هاي شتابنگاري، كه امروزه در دسترس قرار دارند، اين امكـان فـراهم شـده اسـت كـه در تـدوين و بررسـي روابـط                با افزايش مداوم داده   

پذير ارزيابي دار و تفكيكها را بتوان بصورتي معني    نلرزهكاهيدگي، تأثير شرايط ساختگاهي ايستگاههاي ثبت و نيز نوع سازوكار كانوني زمي           

از اينرو، در صورتيكه اين اطالعات بصورت قابل اعتماد در دسترس باشد الزم است اين دو عامل را در تدوين روابط ذكر شده مـورد      . نمود

.لحاظ قرار داد

هـاي  بـصورت ) ز نيمي از ايـن ايـستگاهها معلـوم نمـي باشـد     شرايط ساختگاهي بيش ا(شرايط ساختگاهي ايستگاههاي شتابنگاري ايران    

. انـد هاي زمينشناسي و يا بازديدهاي محلي تعيين و معرفي شده   شرايط اكثر ساختگاهها با استفاده از نقشه      . اندمختلف تعيين و معرفي شده    

شـرايط سـاختگاهي در ايـن    . انـد ي تعيـين شـده  ا ايستگاه با اسـتفاده از روش انكـسار لـرزه   150افزون بر آن، ، شرايط ساختگاهي حدوداٌ   
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∗3جـدول   . انـد ها از سطح زمين تقسيم شده      متر ضخامت اليه   30ايستگاهها به چهار دسته و با توجه به مقدار سرعت برشي در محدوده              

 بندي شـرايط سـاختگاهي       دسته 4جدول  . دهد طراحي ساختمانها در برابر زمينلرزه نشان مي       2800نامه  بندي نوع زمين را طبق آيين     طبقه

.  تعداد نگاشتها را براي شرايط ساختگاهي مختلف نشان ميدهد5جدول .  نشان ميدهدVs30 را برحسب NEHRPمعرفي شده بوسيله 
 طبقه بندي نوع زمين-3جدول

sVحدود تقريبي 

)متر بر ثانيه(
مواد متشكل ساختگاه

ــوع  نـــ
زمين

750بيشتر از 

750≤sV≤375

، سنگهاي رسوبي سخت و بسيار مقـاوم و سـنگهاي           )داراي بافت درشت و ريزدانه    ( سنگهاي آذرين    –الف  
، طبقات كنگلومرايي) سنگهاي متبلور سيليكاته–ها گنايس(اي دگرگوني توده

 متر از روي بستر30با ضخامت كمتر از)  رس بسيار سخت–شن و ماسه متراكم ( خاكهاي سخت –ب 
I

750≤sV≤375

750≤sV≤375

 سنگهاي سست رسوبي، سنگهاي دگرگوني متورق و به طـور   –) مانند توف ( سنگهاي آذرين سست     –الف  
سست شده اند) تجزيه و تخريب(كلي سنگهايي كه بر اثر هوازدگي 

 متر30با ضخامت بيشتر از ) شن و ماسه متراكم، رس بسيار سخت ( خاكهاي سخت–ب 
II

375≤sV≤175

375≤sV≤175

 سنگهاي متالشي شده بر اثر هوازدگي–الف 
سختي متوسطاي و رس با  خاكهاي با تراكم متوسط، طبقات شن و ماسه با پيوند متوسط بين دانه–ب  III

175كمتر از 
هاي نرم با رطوبت زياد بر اثر باال بودن سطح آب زيرزميني نهشته–الف 
 و درصـد رطوبـت   20 متر خاك رس بـا انـديس بيـشتر از    6  هرگونه پروفيل خاك كه شامل حداقل       –ب  

 باشد40بيشتر از 
IV

NEHRP Site Class-4جدول 

Average Properties in Top 30 meters
(as per 2000 IBC section 1615.1.5)

Soil Shear Wave Velocity, Vs Site Class Soil Profile Name

Meters/second

A Hard Rock Vs > 1524
B Rock 762 <Vs< 1524
C Very dense soil and soft rock 366 < Vs< 762
D Stiff soil profile 183 < Vs< 366
E Soft soil profile Vs < 183

5جدول
(NEHRP)رده سا ختگاه A B C D E نا مشخص

تعداد نگاشت 0 91 151 234 74 687

 معرفـي شـده داراي تفاوتهـايي        NEHRPبندي شرايط سـاختگاهي كـه بوسـيله           بندي شرايط ساختگاهي در جدول فوق با دسته       طبقه

 در  VS30 شـده و همانطوريكـه اشـاره شـد محـدوده              به پنج دسته تقسيم    NEHRPشرايط ساختگاهي معرفي شده بوسيله      . باشدمي

از اينرو در اين طرح سعي شده اسـت تـا           .  جدول ساختگاهي مربوط به ايران با هم تفاوت دارند         VS30هاي مختلف پنجگانه آن با      دسته

.1384، سال 253- ، نشريه شماره ض3 ويرايش 2800-84نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله، آيين∗



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

8

 توزيـع   4شـكل .  منطبـق و هماهنـگ شـود       NEHRPشرايط ساختگاهي ايستگاههاي شتابنگاري ايران با شرايط پنجگانه ساختگاهي          

.دهد را برحسب بزرگي و فاصله نشان ميNEHRPهاي شتابنگاري براي شرايط ساختگاهي مختلف معرفي شده بوسيله داده

4شكل 

المللي نظيـر  اطالعات مربوط به سازوكارهاي كانوني معموالً توسط مراكز بين       . باشندهاي ايران داراي سازوكار كانوني متنوعي مي      زمينلرزه

Harvard   و NEIC         شوند و اغلب براي يك زمينلرزه ممكن اسـت چنـدين گـزارش              و يا بوسيله محققين داخلي و خارجي گزارش مي

هـر  . از اينرو، براي هر زمينلرزه سعي شده است از بين گزارشات مختلف يكي را بعنوان سازوكار مناسبتر انتخاب نماييم                  . وجود داشته باشد  

 و  6جـدول   . باشـد  اختالف جزئي با يكديگر دارند بطوريكه انتخاب مناسبترين سازوكار مـشكل مـي             چند در اغلب موارد گزارشات مختلف     

 توزيـع سـازوكار   6هاي مورد استفاده در اين طرح را بر حسب بزرگي و فاصله رومركـزي و شـكل    توزيع سازوكار كانوني زمينلرزه    5شكل  

 درصـد  40 نشان ميدهد، سازوكار كانوني بيش از    6همانطوريكه جدول   . ددهنكانوني زمينلرزها را برحسب شيب محورهاي تنش نشان مي        

باشد كه معموالً براي آنها اطالعات سازوكار        مي Mw5هاي كوچكتر از    اين تعداد بيشتر مربوط به زمينلرزه     . باشدها نامعلوم مي  از زمينلرزه 

.شودكانوني گزارش نمي
6جدول 

مكانيزم كانوني
نامشخص

)Unknown(
معكوس

)Reverse(
نرمال

)Normal(
امتداد لغز

)Strike-Slip(
تعداد زمينلرزه 139 72 7 50
تعداد نگاشت 462 444 30 301
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5شكل

6شكل
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هاي شتابنگاريسازي دادهپردازش و آماده-3

گيـرد بـصورت رقمـش شـده بـا      ترس قرار مي  هاي شتابنگاري كه بوسيله شبكه شتابنگاري مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در دس            داده

حـذف مقـدار   (ها تصحيح دستگاهي و خط پايه باشند كه بر روي اين داده  مي)  نمونه در ثانيه   200( ثانيه   005/0برداري  فاصله زماني نمونه  

گذر باترورث علّيها در اين طرح، از صافي مياندر پردازش داده. انجام شده است) هاميانگين داده

(Band-Pass Butterworth causal filter)در اين فيلتر، فركانس گوشه بااليي حدود .  چهار قطبي استفاده شده استHz60

انتخاب فركانس پائيني گوشه بر حسب كيفيت شتابنگاشـت         . اندو فركانس گوشه پاييني براي شتابنگاشتهاي مختلف متفاوت انتخاب شده         

هاي گوشه پـائيني مختلـف و   بدينصورت كه براي هر شتابنگاشت با اعمال فركانس       . م شده است   انجا (noise)و نسبت سيگنال به نوفه      

از . شود كه نوفه در پريودهاي باالتر بصورت واضح حـذف شـده باشـد   اي انتخاب ميمحاسبه نگاشت جابجايي مربوطه آن فركانس گوشه      

هاي بزرگتر و نيز فواصل كانوني موال براي نگاشتهاي مربوط به زمينلرزهمع. اينرو، باالترين پريود در نگاشتهاي مختلف متفاوت خواهد بود 

از اينرو، در محاسبه دامنه طيف شتاب باالترين پريود، پريودي است كه در اثنأ پردازش . شودچندان دور پريود گوشه باالتري انتخاب مي   نه

. برحسب ماكزيمم پريود انتخاب شده ليست شده است تعداد زمينلرزها و شتابنگاشتهاي مربوطه7در جدول .انتخاب شده است

7جدول

)ثانيه(پريود  02/0 03/0 05/0 075/0 10/0 15/0 20/0 25/0 30/0 40/0
تعداد زمينلرزه 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
تعداد نگاشت 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1234 1234 1234

)ثانيه(پريود  50/0 75/0 0/1 5/1 0/2 0/3 0/4 0/5 5/7 0/10
تعداد زمينلرزه 268 267 260 238 238 213 177 156 104 65
تعداد نگاشت 1233 1219 1184 1089 1088 968 833 742 537 361

ي كـه بوسـيله الگوهـاي    ها، براي ارزيابي مقادير ميانگين شتاب، سرعت و دامنه طيف شتاب و مقايسه آنها با مقـادير پس از پردازش داده   

-Orientation) مـستقل حركـات زمـين    -گيـري جهـت  انــدازه "شـود، در ايـن طـرح از روش        نسل جديد روابط كاهيدگي ارائه مـي      

Independent Measures of Ground Motion)∗در اين روش، با چـرخش  .  كه در آن الگوها بكار رفته، استفاده شده است

گيري شده در دو مؤلفـه در  كنيم كه بيشينه مقدار ميانگين هندسي كميت اندازهاي را جستجو مي  آن زاويه  دو مؤلفه افقي حول محور قائم،     

 طبس ثبت شده در ايـستگاه طـبس         1978 دو مؤلفه شتابنگاشت زمينلرزه      7در شكل   . آن زاويه كمترين همبستگي به پريود را نشان دهد        

ميرايي بحراني هـر يـك از    % 5 ثانيه و ضريب     1 براي پريود    (PSA)امنه طيف شتاب    در اين شكل مقدار د    . بعنوان مثال ارائه شده است    

عالمت ضربدر مربوط به مقدار ميانگين هندسي . دو مؤلفه افقي و ميانگين هندسي آن دو در زواياي مختلف چرخش نشان داده شده است         

 نيز مقدار شـتاب بيـشينه دو مؤلفـه افقـي نگاشـت            8شكل  . باشدشود ميزان پايداري اين مقدار بيش از ساير جهات مي         است كه گفته مي   

مقدار ميانگين در زاويه چرخـشي كـه بـا    . دهدطبس را همراه با مقدار ميانگين هندسي اين دو مؤلفه در زواياي مختلف چرخش نشان مي            

. مستقل است-ضربدر نشان داده شده مربوط به مقدار جهت

∗ - Boore, M. David, et al (2006). Orientation-Independent Measures of Ground Motion, Bull. Seism. Soc. Am. 96, 
1502-1511.
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7شكل

8شكل



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

12

)NGA(هاي نسل جديد كاهيدگي تابنگاري ايران با منحنيمقايسه داده هاي ش-4

است كه اخيـراٌ بوسـيله سـه گـروه          ) NGA(هاي شتابنگاري ايران با روابط كاهيدگي نسل جديدي         هدف از انجام اين طرح مقايسه داده      

Boore-Atkinson (1) ،Campbell-Bozorgnia (2) و Chiou-Youngs (3)   ز ايـن سـه گـروه ا   .  معرفـي شـده انـد

هاي مهم سراسر جهان كه بطور يكسان در اختيارشان قرار گرفتـه بـراي تعيـين پارامترهـاي شـتابنگاري در      هاي شتابنگاري زمينلرزهداده

و (هدف از بررسي موضوع بوسيله اين سه گروه      . اند براي پريودهاي مختلف استفاده كرده     PSA و   PGA  ،PGVروابط كاهيدگي نظير    

تـرين  هاي سطحي پوسته زمـين، جـامع  كه بطور مستقل از يكديگر انجام شده است، اين است كه براي زمينلرزه            ) احتماالٌ گروههاي ديگر  

هاي شتابنگاري در سطح جهاني ارائه گردد، بطوريكه از اين روابط بتوان براي انواع سازوكارهاي كـانوني زمينلـرزه و                    روابط كاهيدگي داده  

هاي زلزله  بررسي موضوع بوسيله اين سه گروه همراه با رعايت ديدگاههاي به روز و پيشرفته نظريه             .انواع شرايط ساختگاهي استفاده نمود    

شناسي و اصول مهندسي زلزله بوده و هر سه گروه سعي كرده اند از آخرين دست آوردهاي علمي و تجربي خـود در ايـن رشـته از علـوم                    

 در بررسي موضوع بطور طبيعي، ممكن است تفاوتهايي وجود داشته باشد كه متأثر              با اين حال از آنجا كه در روش هر كدام،         . استفاده كنند 

ها و اعمال فرضيات متفاوت و نظائر آنها باشد، لذا انتظار ميرود نتايج بررسـي آنهـا، بـر حـسب                  از تجربيات گروهي و نحوه استفاده از داده       

بنـابراين قبـل از   . جي مورد نظرشان با يكديگر تفاوتهـايي داشـته باشـند   ميزان تأكيد هر كدام بر برخي جزئيات مربوط به پارامترهاي خرو 

هاي شتابنگاري ايران را با اين روابط مقايسه كنيم به شرح مختصر هر يك از اين سه مـدل و فرضـيات و اطالعـات ورودي و                   اينكه داده 

ها به گزارشهايي كه در زيرنويس آمده است رجوع       ين مدل براي آشنايي كامل با ا    . اينكه چه اطالعاتي را هر يك ارائه ميدهند مي پردازيم         

.شود

Boore, M. and G. M. Atkinson (October 2006). Boore-Atkinson Provisional NGA Empirical 
Ground-Motion Model for the Average Horizontal Component of PGA, PGV and SA at 

Spectral Periods of 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, and 5 Seconds
Campbell K. W. and Y. Bozorgnia (December 2006). Campbell-Bozorgnia NGA Empirical 
Ground Motion Model for the Average Horizontal Component of PGA, PGV, PGD and SA 

at Selected Spectral Periods Ranging from 0.01–10.0 Seconds (Version 1.1)
Chiou B. S.-J. and R. R. Youngs (June 2006). Chiou and Youngs PEER-NGA Empirical 
Ground Motion Model for the Average Horizontal Component of Peak Acceleration and 

Pseudo-Spectral Acceleration for Spectral Periods of 0.01 to 10 Seconds

Boore-Atkinsonمدل -4-1

:ها و شرايط ورودي داده–الف 
هـا كـه تقريبـا نيمـي از       هـاي مربـوط بـه پـسلرزه       الزم به توضيح است كه در دو تا از سه مدل، از داده            (هاي شتابنگاري در دسترس     داده

). را شامل ميشوند استفاده نشده استNGAركوردهاي 

). استفاده شده استMwمدل ديگر نيز از بزرگي در دو ( استفاده شده است Mwاز بزرگي 
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 معرفـي شـده عبارتـست از فاصـله     Joyner and Boore, 1981 كـه اولـين بـار توسـط     JBr( استفاده ميشود JBrبراي فاصله از 

)ا نقطه ثبت از رابطه    براي فاصله منبع ت   ). نزديكترين نقطه تصوير افقي سطح گسل از ايستگاه ثبت         ) 2
122 hrr JB  استفاده ميشود كـه     =+

. براي هر پريود بطور مستقل تخمين زده مي شودhدر آن پارامتر 

، بعنوان مشخص كننده اثر سـاختگاه مـورد اسـتفاده قـرار مـي      Vs30 متر فوقاني اليه زير ساختگاه، 30سرعت ميانگين امواج برشي در    

.گيرد

.هاي يك زلزله استفاده شود تابع بزرگي آن زلزله استبنگاشتها براي اينكه از دادهحداقل تعداد شتا

. مشخص ميشوندT و P محورهاي Plungeها توسط سازوكار كانوني زلزله

.هاي با سازوكار نامعلوم و با شرط در نظر گرفتن ضريب وزني متناسب استفاده ميشودبرخالف دو مدل ديگر، از زلزله

ها اسـتفاده نـشده     در دو مدل ديگر نيز از اين شتابنگاشت       (اي شتابنگاشتي ساختگاههاي با مشخصات نامعلوم استفاده نشده است          هاز داده 

).است

).در دو مدل ديگر نيز اين اثرات لحاظ شده است(ها بر روي روابط لحاظ شده است اثرات خطي و غيرخطي منابع زمينلرزه

:ها و اطالعات خروجي داده–ب 

، بـر حـسب بزرگـي و فاصـله، بـراي سـازوكارهاي امتـداد لغـز،          = m/s 760 Vrefروابط كاهيدگي بر مبناي سرعت ساختگاه مرجع، 

، 5/0،  3/0،  2/0،  1/0،  05/0 در پريودهـاي     PSA و   PGA  ،PGVمعكوس، نرمال و نيز براي سازوكارهاي نامعلوم و براي پارامترهاي           

رزيابي شده اند و با استفاده از ضرايب مربوط به اين روابط كاهيدگي ميتوان پارامترهاي ذكـر شـده فـوق را                       ثانيه ا  5./ و   4./،  3./،  2./،  1./

.برحسب بزرگي، فاصله و براي سازوكارها و شرايط ساختگاهي مختلف تعيين كرد

Campbell-Bozorgniaمدل -4-2

:ها و شرايط ورودي داده–الف 

Mwبزرگي 

 تنهـا هنگـام ارزيـابي اثـر فراديـواره و در فواصـل               JBrاز  . استفاده ميشود ) نزديكترين فاصله بين ساختگاه و گسل      (ruprبراي فاصله، از    

، از M < 6.0اسـت،  6هايي كـه بزرگـي آنهـا كمتـر از     ، در زمينلرزهruprدر صورت عدم دسترسي به . نزديك به گسل استفاده ميشود

.فاصله كانوني استفاده مي شود

، بعنـوان مـشخص كننـده اثـر سـاختگاه      Vs30 متر فوقاني اليه زير ساختگاه، 30همچون مدل قبلي از سرعت ميانگين امواج برشي در      

.استفاده ميشود

.زلزله استهاي يك زلزله استفاده شود تابع بزرگي آن حداقل تعداد شتابنگاشتها براي اينكه از داده

.دسته بندي ميشوند) rake(سازوكار كانوني زلزله ها توسط زاويه لغزش 

. بعنوان فاصله گسيختگي سطحي تا سطح زمين استفاده شده ميشودTORZاز 
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.بعنوان يكي از پارامترها در ارزيابي روابط بكار ميرود) δ(شيب گسل 

.معكوس و نرمال در نظر گرفته مي شوداثر فراديواره در هر دو سازوكار 

: داده ها و اطالعات خروجي–ب 

، بر حسب بزرگي و فاصله، براي سازوكارهاي مختلـف و بـراي    = m/s 1100 Vrefروابط كاهيدگي بر مبناي سرعت ساختگاه مرجع، 

، 75/0، 5/0، 4/0، 3/0، 25/0، 2/0، 15/0، 1/0، 075/0، 05/0، 03/0، 02/0، 01/0 در پريودهــاي PSA و PGA ،PGVپارامترهــاي 

 ميتوان با اسـتفاده از ضـرايب   Boore and Atkinsonهمچون مدل .  ثانيه ارزيابي شده اند0/10 و 5/7، 5./، 4./، 3./، 2./، 5/1، 1./

.تعيين كردبدست آمده در اين مدل پارامترهاي شتابنگاري را برحسب بزرگي، فاصله و براي سازوكارها و شرايط ساختگاهي مختلف 

Chiou-Youngsمدل -4-3

:ها و شرايط ورودي داده–الف 

Mwبزرگي 

 تنهـا هنگـام ارزيـابي اثـر فراديـواره و در فواصـل               JBrاز  . استفاده ميشود ) نزديكترين فاصله بين ساختگاه و گسل      (ruprبراي فاصله، از    

. از فاصله كانوني استفاده ميشودJBr و ruprدر صورت عدم دسترسي به . يشودنزديك به گسل استفاده م

، بعنوان مشخص كننده اثـر سـاختگاه   Vs30 متر فوقاني اليه زير ساختگاه، 30همچون دو مدل قبلي از سرعت ميانگين امواج برشي در          

.استفاده ميشود

.دسته بندي ميشوند) rake(لزله ها توسط زاويه لغزش سازوكار كانوني ز

. بعنوان فاصله گسيختگي سطحي تا سطح زمين استفاده شده ميشودTORZاز 
.بعنوان يكي از پارامترها در ارزيابي روابط بكار ميرود) δ(شيب گسل 

. دو حالت معكوس و نرمال در نظر گرفته مي شود تنها برايCampbell-Bozorgniaاثر سازوكار كانوني همانند مدل 
.اثر فراديواره در هر دو سازوكار معكوس و نرمال در نظر گرفته ميشود

: داده ها و اطالعات خروجي–ب 

، بر حسب بزرگي و فاصله، براي سازوكارهاي مختلـف و بـراي    = m/s 1130 Vrefروابط كاهيدگي بر مبناي سرعت ساختگاه مرجع، 

 در PSA معـادل ضـرايب   PGAتوضيح اينكه در اين مدل ضـرايب  .  ثانيه ارزيابي شده است01/0–10 پريود 105 در PSAضرايب  

. ارزيابي نشده اندPGVدر اين مدل ضرايب مربوط به .  ثانيه در نظر گرفته شده اند01/0پريود 

هاي شتابنگاري ايران با روابط كاهيدگي سه مدلمقايسه داده-5

، الزم است ابتدا بطـور مختـصر دربـاره          )NGA(هاي شتابنگاري ايران با روابط شتابنگاري نسل جديد         انجام هرگونه مقايسه داده   قبل از   

هـا و  هايي كه در اين سه مدل مورد استفاده قرار گرفته اند داراي چه كم و كاسـتي          داده هاي شتابنگاشتي ايران و اينكه در مقايسه با داده         
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همانطوريكه در قبل ذكر شد، در اين پروژه از مقياس بزرگي مماني مـشابه آنچـه كـه در    . محدودي مي باشند بحث شودشرايط نامعلوم و  

در . هاي گزارش شده بوسيله مراكز بين المللي استفاده شده استدر اكثر موارد از بزرگي    .  استفاده شده است    به كار رفته،   NGAسه مدل   

، ميشود بزرگي با استفاده از شـتاب نگاشـتهاي   > 0/5Mهاي با بزرگي  و زلزله1976هاي قبل از زلهغير اينصورت كه اغلب مربوط به زل

.ثبت شده و به روش طيفي انجام شده است

هايي كه با اسـتفاده از شتابنگاشـتها محاسـبه شـده انـد      هاي گزارش شده و بزرگي   نشان داده ميشود، بين بزرگي     9همانطوريكه در شكل    

هاي بزرگتري كه بزرگي آنها گزارش نشده ولي بـا           و نيز زلزله   0/5هاي كوچكتر از    از اينرو بزرگي زلزله   . ار خوبي وجود دارد   همبستگي بسي 

.استفاده از روش طيفي بر روي شتابنگاشتها تعيين شده اند با دقت كافي در اختيار مي باشند

9شكل

بوط به شرايط ساختگاهي همه ايستگاههاي شتابنگاري مورد استفاده، معلوم مي طبق آنچه در اين سه مدل فرض شده است، اطالعات مر     

 نشان داده شد، شرايط ساختگاهي بـيش  5همانطور كه در جدول . باشند و آندسته از ايستگاهها با شرايط نامعلوم ايستگاهي حذف شده اند      

هـاي ايـن   ها در اين طرح ترجيح داده شـد كـه از داده           ء كمي داده  براي ارتقا .  درصد ايستگاههاي شتابنگاري ايران نامعلوم مي باشد       50از  

 براي تمامي ايـستگاههاي بـا       Cرده  ) residuals(ها  ايستگاهها نيز استفاده شود و با روش سعي و خطا و با استفاده از ارزيابي باقيمانده               

ز ايـستگاههايي كـه داراي شـرايط سـاختگاهي معلـوم      الزم به توضيح است كه از آندسـته ا        . شرايط ساختگاهي نامعلوم در نظر گرفته شد      

هـاي  اند، شرايط تنها تعداد كمي از آنها بوسيله روش ژئوفيزيكي تعيين شده و شرايط بقيه ايستگاهها اغلب با استفاده از نقشه                    گزارش شده 
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ن بر روي هر نوع روابط كاهيدگي آينده منوط هاي شتابنگاري ايرالذا تأثير دقيقتر شرايط ساختگاهي داده     . زمينشناسي تخمين زده شده اند    

.به نتايج بررسي زلزله شناسي و ژئوفيزيكي ايستگاههاي شتابنگاري ايران مي باشد

 سازوكار كانوني نامعلوم و گزارش نشده و يا با خطاي زيـادي گـزارش   > 0/5Mwهاي با بزرگي ها بويژه براي زلزلهبراي برخي از زلزله

هـاي ايـن   هاي با سازوكار نامعلوم استفاده شده، ما نيز از داده كه در آن از زلزلهBoore-Atkinsonالعه، نظير مدل در اين مط . اندشده

هـاي ايـن    البته به سـادگي ميتـوان بـا مقايـسه باقيمانـده           . ايمآنها استفاده كرده  ) residuals(هاي  ها براي نمايش توزيع باقيمانده    زلزله

هـاي  هاي مربوط به سازوكارهاي معلوم، ميزان تأثير اعمال پارامتر سازوكارهاي نامعلوم را بر روي منحني              قيماندهسازوكارهاي نامعلوم با با   

.كاهيدگي ارزيابي نمود

هاي شتابنگاري ايران باشـند، مـا ابتـدا روابـط        تا چه ميزان ميتوانند مناسب و نيز بيان كننده داده          NGAهاي  براي ارزيابي اينكه منحني   

 را با توجه به مقدار ضرايب و با رعايت شرايط و فرضـيات مربـوط بـه هـر يـك بـراي        NGAشده بوسيله هر يك از گزارشهاي       معرفي  

هـا  هاي شـتابنگاري ايـران مقـدار باقيمانـده    محاسبه پارامترهاي مختلف شتابنگاري را تنظيم كرده و سپس با بكارگيري آنها بر روي داده             

)residuals (   براي پارامترهاي مختلف هر يـك از مـدلهاي          78 تا   25نتايج در شكلهاي صفحات     . ترها محاسبه كرديم  را براي اين پارام 

هـاي شـتابنگاري ايـران، از    در هر يك از اين شكلها، براي نشان دادن ميزان هماهنگي ايـن مـدلها بـا داده              . اندكاهيدگي نشان داده شده   

ها بصورت كلي عبارتند از اختالف بين لگاريتم طبيعي مقادير مشاهده و محاسبه اقيماندهب. ها با تعاريف مختلف استفاده شده است     باقيمانده

:ها را ميتوان بصورت رابطه رياضي زير نوشتباقيمانده. شده پارامترهاي حركات زمين

)1(YYr ijij
ˆlnln −=

الزم به توضيح است .  مي باشدYln مقدار ميانه Ŷln ام و   i ام مربوط به زلزله      j نگاشت   Ylnمقدار مشاهده شده    ijYlnكه در آن    

اگر ميـانگين   . كه مقدار مثبت باقيمانده بيانگر پيش بيني كمتر از انتظار و مقدار منفي بيانگر پيش بيني بيش از انتظار بوسيله مدل ميباشد                     

: ام بصورت زير تعريف كنيمiبراي زلزله ) عبارت مربوط به منبع(اقيمانده ب

)2(∑
=

=
iN

j
ij

i
i r
N 1

1η

-inter(رويـدادي   -و بـين  ) intra-event(رويـدادي   -هـاي درون  سپس باقيمانده .  ام مي باشد   iتعداد نگاشتهاي زلزله    iNكه در آن    

event (ي شوندبصورت زير تعريف م:

)3(iij
(intra)
ij rr η−=

)4(∑
=

−=
eN

i
i

e
i

(inter)
i N
r

1

1 ηη

 خيلي نزديك به صـفر ميباشـد،        inter-event و   intra-eventهاي  از آنجا كه جمع باقيمانده    . ها مي باشد   تعداد زلزله  eNكه در آن    

در شكلهاي ذكر شده در فوق هـر سـه نـوع            . رويداري بكار ميروند  -وط به منبع و بين    لذا در اين مدلها، اينها بصورت عبارات باقيمانده مرب        

. محاسبه و نشان داده شده اند) 4(و ) 3(، )1(ها از روابط باقيمانده
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ـ      را با داده   NGAبراي اينكه بتوان ميزان سازگاري روابط كاهيدگي معرفي شده بوسيله سه مدل              ا هاي شتابنگاري ايران بررسي كـرد و ب

ها مورد قضاوت قرار دهيم، در موارد مقايسه نتايج اين سه مدل با يكديگر، مدل برازنده تر را بعنوان مدل مطلوب روابط كاهيدگي اين داده 

 ها در حاالت مختلـف بعنـوان معيـار قـضاوت دربـاره مـدلهاي       rmsو نيز مقدار  ) 4 و   3،  1روابط  (ها  متعدد از مقادير كمي انواع باقيمانده     

در ايـن شـكلها توزيـع و       . انـد  مقايسه شده  NGAهاي شتابنگاري ايران با سه مدل        داده 23 تا   10در شكلهاي   . كنيمگانه استفاده مي  سه

. انـد  در پريودهاي مختلف بر حسب فاصـله نـشان داده شـده           SA و   PGA  ،PGVها براي پارامترهاي مختلف     مقدار ميانگين باقيمانده  

و سازوكارهاي كانوني مختلـف نـشان داده   ) منجمله شرايط ساختگاهي نامشخص( براي انواع شرايط ساختگاهي ها عموماً مقادير باقيمانده 

. اندشده

، براي )Intra-event residuals(هاي از نوع دروني  همراه با باقيماندهNGAهاي كاهيدگي سه مدل  منحني47 تا 24در شكلهاي 

 و پاسخ طيفي چند پريود      PGA  ،PGVو براي سه محدوده مختلف بزرگي و براي پارامترهاي          سازوكارهاي كانوني امتدادلغز و معكوس      

.شوندانتخاب شده نشان داده مي

.ها نشان داده ميدهدهاي شتابنگاري ايران را برحسب بزرگي زلزله ميزان سازگاري اين سه مدل با داده48شكل 

هـاي كاهيـدگي   ران با سازوكارهاي كانوني مختلف انتخاب شده و همراه با منحنـي  بعنوان نمونه شش زلزله مهم اي    60 تا   49در شكلهاي   
.اند نشان داده شدهNGAمدلهاي 

هـاي  هاي شتابنگاري ايران براي پارامتر     بر روي داده   NGAهمانطوريكه در باال ذكر شد، در اين پروژه ما با بكارگيري ضرايب سه مدل               

PGA  ،PGV    61در شـكل  . را براي هر مورد محاسبه كرديم) 4 و  3،  1روابط  (هاي مختلف   لف، باقيمانده هاي مخت  و پاسخ طيفي پريود

هـا   ميانگين باقيمانـده 62در شكل . اندها برحسب فاصله رسم شده   هاي مختلف همراه با ميانگين باقيماند     ها براي پارامتر  ميانگين باقيمانده 

رويـداد،  -هـاي از نـوع درون  همانطوريكـه انتظـار ميـرود باقيمانـده    . اندوطه نشان داده شدهها همراه با انحراف معيار مرب  براي تمام پارامتر  

.پايداري بيشتري نسبت به دو نوع باقيمانده ديگر نشان ميدهد

از اينـرو  . انـد هاي مشترك و يكساني را مـورد پـردازش قـرار داده         براي تعيين ضرايب چندگانه روابط كاهيدگي، داده       NGAدر سه مدل    

ها براي پارامترهاي مختلـف و مقايـسه         باقيمانده rms و محاسبه    NGAهاي  كارگيري روابط كاهيدگي هر يك از اين سه مدل با داده          ب

rms        عـالوه بـر آن،   .  هاي حاصل از مدلهاي مختلف با يكديگر، ميتواند در مقايسه اين سه مدل مفيد باشدrms    حاصـل از ايـن روابـط 

 هاي حاصل از بكارگيري ايـن سـه مـدل بـر روي     63rmsدر شكل  . ابنگاري ايران نيز حائز اهميت است     هاي شت كاهيدگي بر روي داده   

هـاي   هاي مربـوط بـه داد      rmsدر اين شكل نيز تفاوت عددي بين        . اندهاي جهاني بر حسب پريود نشان داده شده       هاي ايران و داده   داده

rms)  ثانيـه 1تا پريـود  (هاي پايين  و پاسخ طيفي پريودPGA ،PGVامترهاي براي پار. هاي جهاني نشان داده شده است     ايران و داده  

 هـاي  rms ايـن تفـاوت كـاهش يافتـه و كمتـر از         در حاليكه در پريودهاي بـاالتر،     . هاي جهاني است  هاي مربوط به ايران زيادتر از داده      

.هاي جهاني ميشودداده
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نتيجه گيري-6

خير نظير ايران، هرگونه تالش در جهت كـاهش اثـرات مخـرب پديـده      رش ذكر شد، در نواحي فعال زلزله      همانگونه كه در مقدمه اين گزا     

مهمتـرين تـالش و     . هاي توسعه زيربنايي اقتصادي، اجتماعي و غيره برخوردار باشد        زلزله بايد از اهميت و اولويت بسزائي در اجراي برنامه         

لعه جوانب مختلف خطرپذيري و ريسك جامعه در مقابل زلزله مي باشد، بطوريكه بتوان با اقدام در رسيدن به اين هدف برنامه ريزي و مطا

از امكانـات الزم و كليـدي در        . استفاده از امكانات و توانمنديهاي موجود امر مهم مطالعه ريسك زمينلرزه را بطور شايسته سامان بخـشيد                

هاي شتابنگاري بومي ناحيه مورد مطالعه نامبرد، زيـرا از   ميتوان از وجود دادهترديدهاي مختلف بررسي خطر زلزله بيدار جنبهتحقيق معني 

. نياز در امر هر نوع بررسي ريسك تعيين روابط كاهيدگي حركات قوي در نواحي مورد نظر مـي باشـد             هاي پيش مهمترين اطالعات و داده   

هاي شتابنگاري دارد كه در محدوده نواحي مـورد         اطالعات و داده  اي بستگي به ميزان كمي و كيفي        روابط كاهيدگي قابل اتكا بطور عمده     

ايـست  هاي شتابنگاري معتنابه موجود و ثبت شده در ايران از نظر كيفي و كمي، به ويژه در فواصل دور، به گونـه     داده. اندمطالعه ثبت شده  

بـديهي اسـت    .  تابعي از ضرائب مختلف ارزيـابي نمـود        كه ميتوان بطور مستقل روابط كاهيدگي مورد نياز را با روشهاي مختلف و بصورت             

هـاي در دسـترس     دار تعيين نمود بستگي تنگاتنگي به ميزان كيفيت و كميـت داده           تعداد ضرائبي كه ميتوان براي اين روابط با دقت معني         

كاهيـدگي كـه اخيـراً تحـت عنـوان      هاي شتابنگاري ايران بـا روابـط   در اين پروژه سعي شده است تا ميزان همبستگي و توافق داده         . دارد

NGA  روابط  . اند بررسي شود   معرفي شدهNGA  انـد كـه   حسب تعداد نسبتاً معتنابهي از ضرائب بـا ايـن فـرض معرفـي شـده         عموماً بر

ايـن ضـرائب بعنـوان مثـال تـابع متغيرهـايي نظيـر فاصـله، شـرايط          . اطالعات پايه مربوط به آن ضرائب با دقت كافي در اختيار ميباشند           

ها و ايستگاهها با دقـت كـافي تعيـين    در اين روابط فرض ميشود كه اين متغيرها براي زلزله. ساختگاهي، سازوكار كانوني، و غيره ميباشند     

هـا بـه   هاي شتابنگاري ايران با وجود اينكه از نظر كمي قابل توجه ميباشند ولي چون برخي از متغير        الزم به توضيح است كه داده     . اندشده

اند، از اينرو نبايد انتظار     هاي موجد شتابنگاشتها بطور مطلوب قابل تعيين نبوده        نظير شرايط ساختگاهي ايستگاهها و توزيع گسل زلزله        ويژه

هـاي مـورد اسـتفاده ايـن      كمتر و يا درحد پراكندگي دادهNGAهاي شتابنگاشتي ايران هنگام مقايسه با روابط  داشت كه پراكندگي داده   

هـا   كـه برحـسب باقيمانـده   NGAهاي شتابنگاري ايران با اسـتفاده از روابـط مربـوط بـه سـه مـدل           بررسي پراكندگي داده  . مدلها باشد 

)residuals (     و ريشه دوم مجذورات)rms (        هـاي  انجام شده است، نشان ميدهد كه هر سه مدل سـازگاري عمومـاً مـشابهي را بـا داده

.شتابنگاري ايران دارند



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

19  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

10شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

20

11شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

21  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

12شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

22

13شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

23  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

14شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

24

15شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

25  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

16شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

26

17شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

27  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

18شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

28

19شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

29  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

20شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

30

21شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

31  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

22شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

32

23شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

33  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

24شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

34

25شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

35  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

26شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

36

27شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

37  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

28شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

38

29شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

39  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

30شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

40

31شكل



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

41  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

32شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

42

33شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

43  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

34شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

44

35شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

45  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

36شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

46

37شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

47  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

38شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

48

39شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

49  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

40شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

50

41شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

51  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

42شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

52

43شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

53  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

44شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

54

45شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

55  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

46شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

56

47شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

57  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

48شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

58

49شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

59  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

50شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

60

51شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

61  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

52شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

62

53شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

63  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

54شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

64

55شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

65  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

56شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

66

57شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

67  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

58شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

68

59شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

69  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

60شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

70

61شكل 



 فنيهايشكدهدانپرديس 
 دانشگاه تهران

71  مقايسه داده هاي شتابنگاري ايران با مدلهاي كاهندگي نسل جديد

62شكل 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

72

63شكل 



2پيوست

خاك محلي در محدوده تهران بزرگبررسي تقريبي شرايط 



تهران بزرگ - 1فاز -اي ايرانپروژه تحليل خطر لرزه
 نهائيگزارش

 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

74

شناسي عمومي  موقعيت جغرافيايي و زمين-1

51°36′ تـا    51°04′ عرض شمالي و     35°50′ تا     35°34′ كيلومتر مربع با موقعيت جغرافيايي         615كالنشهر تهران با وسعتي بالغ بر       

پايـه   البرز و از شرق به يكسري ارتفاعات، بنام ارتفاعات سـه           هاي جنوبي  منطقه شهرداري، از شمال به دامنه      22طول شرقي و مشتمل بر      

انـد  نامبرده شده)  ,1934Rivièreبراي مثال (ساختي در بعضي منابع به عنوان آنتي البرززميناين ارتفاعات كه از نظر   . گرددمحدود مي 

از سمت جنوب و غرب، شهر با زمينهاي پست و . سازند ميابي شهربانو ر ارتفاعات معروف به بي   ) جنوب شرق تهران  (در ادامه جنوبي خود     

-ريخـت از نظـر زمـين  . هايي مانند رودخانه كرج و كن محصور شـده اسـت         هاي رودخانه نسبتاً مسطح شكل گرفته بر روي مخروط افكنه       

وبي البـرز را در طـول       هاي جن بسيار وسيع كه كوهپايه   ) Piedmont(اي  شناسي، شهر تهران بر روي قسمتي از يك پهنه مخروط افكنه          

شـكل  (گـذارد  اندازهاي ريخت شناسي متفاوتي را در شمال و جنـوب شـهر بـه نمـايش مـي     گيرد، بناشده و چشمصدها كيلومتر در بر مي    

شناسي دشتي در جنـوب كـه   اي شمالي و ريخت   جنوبي، گاهي پرشيب، در پهنه كوهپايه     -هاي شمالي ماهوري با دامنه  شناسي تپه ريخت):1

گذر از بخـش شـمالي بـه جنـوبي تـدريجي      ). ,1968Engalenc(گردد به خود توسط گذرگاهي باريك به دشت ورامين متصل مي       به نو 

. است

 Dellenbach'sاين واحد كوهستاني كـه توسـط ِ       . رسدمي) قله توچال ( متر   4000حداكثر ارتفاع در ارتفاعات مرز شمالي شهر به حدود          

) 1962 (Huber و   Gansserبا تبعيت از كارهاي گذشتگان ماننـد        ) 1968 (Engalencز و توسط    هاي حاشيه البر  واحد چين ) 1964(

 تقريباً بطور كامـل از سـازند كـرج تـشكيل     ،ناميده شده است) meridionale(گستره ترشير مياني ) 1964(و همكاران  Stocklin و

خوردگي ماليم تشكيل شده است كـه در   دريايي با چين  شاني زير اي از سنگهاي آتشف   شناسي اين واحد از مجموعه    از نظر سنگ  . شده است 

). 1974 و همكاران Tchalenco(اند بين دو گسل مشا در شمال و گسل شمال تهران در جنوب محصور شده

ـ       هاي حاشيه البرز داشته و از رخنمون      مرز شرقي شهر ساختاري كامالً متفاوت از چين        پايـه در   وم سـه  هاي كربناتـه كرتاسـه در آنتيكلينوري

ارتفاع ايـن   . شمال و سازندهاي سنوزوئيك با موقعيت سنيكلنالي، حاوي توده هاي گرانوديوريتي و آتشفشاني در جنوب تشكيل شده است                 

.كندپايه تغيير مي متر در قله كوه سه2000 تا 1200ها از توده

شرق وازجنوب بـه    غرب به شمال   دشت جنوبي آن، ارتفاع از جنوب      اي و در رابطه با بخش اصلي منطقه مورد مطالعه، يعني منطقه كوهپايه          

. رسـد شـرقي منطقـه مـي   اليه شـمال  متر در قله هزاردره در منتها1900اي تقريباً به ارتفاع حداكثر در زون كوهپايه  . يابدشمال افزايش مي  

اي خـود بـه     يـه زون كوهپا . رسد متر مي  1000ز  به بيش ا  ) Reiben)  1955هاي آبرفتي سازنده اين زون بر اساس نظر         ضخامت نهشته 

قابل تقسيم است كه به وسـيله عبـور گـسلهايي غيـر بنيـادي از      ) 1985 و همكاران    Berberian زيربخش بنابر نظر     4(چند زير بخش    

. گردنديكديگر جدا مي



 فنيهايدانشكدهپرديس 
 دانشگاه تهران

بررسي تقريبي شرايط خاك محلي در محدوده تهران بزرگ 75

برگرفته از وب سايت پايگاه ملي ( از منطقه ) نگاه به سمت غرب ( مايلايموقعيت فيزيوگرافي شهر تهران بر روي تصوير ماهواره):  1(شكل 

واحدهاي كوهستاني در مرزهاي ( باشد هاي فيزيوگرافيك مختلف در قسمتهاي مختلف شهر ميكه نشان دهنده پهنه) هاي علوم زمين ايرانداده

)ي در جنوب و غرباي در بخش شمالي شهر و واحدهاي پست دشتشمالي و جنوبي، واحد كوهپايه

شناسي واحدهاي كوهستاني  چينه-2

 چهـارگوش   1:25000هـاي   از تلفيق نقـشه   در تهيه اين نقشه     .  نشان داده شده است     2شناسي محدوده مورد مطالعه در شكل       نقشه زمين 

اي متفـاوت از  وعـه مجم.  اسـت اسـتفاده شـده  ) 2001 (JICA & CESTو ) 1999(تهران، نقشه تهيه شده توسط عباسي و شـبانيان  

:اندسنگهاي با سن پالئوزوئيك تا ترشير در ارتفاعات محصور كننده تهران به شرح زير رخنمون يافته

هـاي مختلـف سـازند كـرج  و بـا      هاي جنوبي البرز، تقريباَ بطور كامل از سنگهاي با سن ائوسن شامل بخش          ارتفاعات شمالي، يعني دامنه   

.اندهاي نفوذي تشكيل شدههاي آندزيتي و داسيتي و دايكها و سيل، سنگهاي پيروكالستيك، گدازهشناسي متغير، از شيل، توفسنگ

بطوريكه محدوده سـني  . تري هستندمتنوعشناسي شناسي و چينهشرقي برخالف مرز شمالي داراي سنگ   ارتفاعات مرزهاي شرقي وجنوب   

شهربانو رخنمون دارند تا ائوسن در آنهـا مـشاهده          بيور محدود در جنوب كوه بي     اي از پركامبرين، سازند دولوميتي سلطانيه كه بط       گسترده

رخنمونهاي غالب در اين ارتفاعات شامل سنگهاي دولوميتي و آهكي بـا سـن تريـاس تـا كرتاسـه، سـنگهاي پيروكالسـتيك و              . گرددمي

.هاي نفوذي گرانيتي هستندگدازهاي آتشفشاني ائوسن و نيز توده

Mosha F.

N. Tehran   F.
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، ارتفاعات بطور عمده )جنوب كهريزك( در ارتفاعات ناپيوسته و كوتاه محصور كننده دشت جنوبي تهران           2در فراسوي جنوبي نقشه شكل      

.اندتشكيل يافته) سازند قرمز بااليي(از سنگهاي قرمز رنگ مارني و گلسنگي نئوژن 

هاي سطحي زمين شناسي نهشته-3

-خطـوط چينـه   . باشـد هاي كواترنر مـي   شناسي نهشته  بستر و عمق حوضه رسوبي در تهران مستلزم شناخت زمين          شناخت وضعيت سنگ  

منتـشر  ) 1966و Reiben) 1953 ،1955،1960شناختي كلي آبرفتهاي تهران براي نخستين بار در قالب يـك سلـسله گـزارش بوسـيله               

 از قـديم بـه جديـد    D و A ،B ،C و آنهـا را تحـت عنـوان رسـوبات            وي چهار سري بزرگ آبرفتي در اين منطقه تشخيص داد         .  گرديد

-شناسي و آبهاي زيرزميني به مطالعه اين نهشته       شناسي، زمينريخت بعد از وي افراد متعددي از نظرگاههاي متفاوت  زمين         . نامگذاري كرد 

 و Berberian؛ 1993؛ خـادم، Engalenc ،1968 ،Vitafinzi،1979؛ Knill & Jonse، 1968؛Huber ،1960(اند ها پرداخته

معيارهـاي زمـين  ) 1968 (Engalenc پيروي كردند و تنهـا  Reibenبندي همگي اين مطالعات كم و بيش از طبقه   ). 1985همكاران،  

.نيز به آنها اضافه كرد) بدون تغيير در چهار دسته اصلي(شناسي را ريخت

-و توالي چينـه   ) Reiben) 1955شناسي كلي آبرفتهاي تهران به نقل از         چينه توالي3شكلها و  توزيع  برونزدهاي اين  نهشته      2شكل  

هـا  همـانطور كـه در شـكل   . دهندرا نشان مي  ) Engalenc) 1968شناسي اين رسوبات در غرب دره دركه در شمال تهران را به نقل از               

.رسندمي) اواخر ميوسن(تر كه به نظر قديميAهاي تحتاني رسوبات اليه بجز،باشدها كواترنر ميشود سن اين نهشتهديده مي

A آبرفتهاي - 3-1

ترين آبرفتهاي منطقه هستند و از ضخامت بسيار زيـادي  قديمي) Reiben ،1955نام ديگر داده شده بوسيله   ( يا سازند هزاردره     Aسازند  

باشـد و بـه   وصيت ديگر اين آبرفتها همگني آنها ميخص. انداي تشكيل شده دانه با قطعات گرد شده و منشاء رودخانه هاي درشت از نهشته 

نـدي  ب، اليه) سانتيمتر25 تا 10(ها اين همگني، در اندازه متوسط دانه . اندهمين خاطر بعضي اوقات آبرفتهاي همگن تهران نيز ناميده شده         

.قابل مشاهده است) اندهها از سنگهاي سبز كرج منشاء گرفت درصد دانه90تقريباً (منظم و جنس تقريباً يكسان ذرات 

دهد كه رشته كوه البرز در زمان رسـوبگذاري ايـن آبرفتهـا هنـوز ارتفـاع         گرد شده  آنها نشان مي     ها و همچنين شكل نيمه    جورشدگي دانه 

)2001شبانيان و همكاران (زيادي نداشته و اختالف پتانسيل بين باالدست و پايين دست ناچيز بوده است 

سازد كه حمل آنها بطور عمده توسط جريانهـايي از     پايه اين فرضيه را مطرح مي     ايي اين رسوبات بين البرز و كوه سه       جاگيري غالب جغرافي  

هاي جاجرود و دماوند توانسته جريان آبي بسيار بزرگي بوده باشد كه رودخانه     عامل حمل و نقل مي    . سمت شمال شرق صورت گرفته است     

 افكنه عظيم در دشـت  رسد اين جريان آبي بعد از گردنه تلو به صورت يك مخروط           به نظر مي  ). Engalenc  ،1968(بازمانده آن هستند    

. شده استسترده گتهران

-برخالف نوع رسوبات بوجودآورنده كه تغييرات بسيار كمي در بخـش   . اي هستند  رسي و ماسه   يهااليهاين آبرفتها بطور محلي حاوي بين     

بـرخالف   ( بخـشهاي تحتـاني   بطوريكـه  استردهد، ويژگيهاي تخلخل و هوازدگي بوضوح متغينشان ميهاي تحتاني وفوقاني اين سازند   

 در خـالل  Aهـاي سـازند   نهـشته . هاي با هوازدگي شديد است داراي تخلخل ناچيز، مقاومت مكانيكي بسيار باال و دانه     )بخشهاي فوقاني 

هـا  غلب ايـن چـين  ا. اي در شمال تهران شده استهاي بخش كوهپايه   تپه فعاليتهاي تكتونيكي اواخر پليوسن چين خورده كه باعث ظهور        

.اندتر هستند و محور آنها به موازات مرز ارتفاعات شمالي كشيده شدهنامتقارن، با يال شمالي پرشيب
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B آبرفتهاي - 3-2

تحت نـام سـازند     )  جنوب تهران (ك  به خاطر وجود يك مقطع تيپ رسي در شمال كهريز         ) Reiben) 1955 درابتدا بوسيله    Bآبرفتهاي  

اي بسيار غيـرهمگن تـشكيل      اند، از مصالح دانه   اين آبرفتها كه بطور عمده در شمال شهر رخنمون پيدا كرده          . كهريزك نامگذاري گرديدند  

ت جنـوبي محـل     اي شمالي و رسوبات رسي در دشـ       با توجه به اينكه معادل بودن زماني اين آبرفتهاي ناهمگن در بخش كوهپايه            . اندشده

 و  Berberianهـا اجتنـاب شـود و        پيشنهاد كرد كه از كاربرد نـام كهريـزك بـراي ايـن نهـشته              ) Engalenc) 1968باشد،  ترديد مي 

بـراي بخـش جنـوبي را توصـيه     ) Bs(را براي بخش شـمالي و سـازند كهريـزك      ) Bn(نامهاي آبرفت ناهمگن تهران     ) 1995(همكاران  

.نمودند

. دهنددر تمام بخشها نشان مي    )  درجه 15ها كمتر از    شيب اليه (بندي تقريباً افقي     شديدي از نظر ضخامت اما با اليه        تغييرات Bآبرفتهاي  

 از قطعات با انـدازه      Bnآبرفتهاي  .  ، يك دگرشيبي مشخص بين اين دو سازند وجود دارد         Aبنابراين با توجه به شيب مشخص آبرفتهاي        

اند و ضـخامت   تشكيل شده،سنگي به هم متصل شدهماسه- بلوكهاي با ابعاد چند متر كه با سيماني آهكي        متر تا بسيار متغير از چند سانتي    

 هـزاردره از دل ايـن   ين حقيقت و نيز برونزد سـازند ا. يابدها از شمال به جنوب كاهش مياندازه دانه. رسد متر مي60آن گاهي اوقات به 

ــيه را   ــن فرضـــ ــهر، ايـــ ــمال شـــ ــا در شـــ ــيآبرفتهـــ ــرح مـــ ــود مطـــ ــاي بوجـــ ــه جريانهـــ ــازد كـــ ــده ازســـ آورنـــ

).Engalenc،1968(اند گرفتههاي جنوبي كوه توچال سرچشمه ميدامنه

C آبرفتهاي - 3-3

شـوند   كه همچنين آبرفتهاي تهران ناميده مـي Cآبرفتهاي .باشندشناسي نزديك به عصر حاضر ميهاي زمين به دورهمربوطاين آبرفتها 

)Reiben1955 (  اين رسوبات  . پوشانندهايي هستند كه از ارتفاعات شمالي سرچشمه گرفته و بخشي از دشت را مي             شامل مخروط افكنه

ها در مجاورت كوهستان داراي شكل واضـح        ين نهشته ا. اند قرار گرفته  B و   Aتكتونيزه نبوده و با يك رويه فرسايشي بر روي آبرفتهاي             

شود و  بندي ديده مي  همچنين تغييرات جانبي در دانه    . دست هستند ها از باالدست به پايين    دازه دانه اي، با كاهش كالسيك ان    مخروط افكنه 

هاي پهلـوگيري جريانهـا،   در مناطق واقع در بين دو رودخانه مجاور و در زواياي مرده بين محورهاي دو مخروط افكنه مجاور، يعني بخش       

. گردندتر ميتر و ناهمگنريزدانه

هاي باريك دانه درشت منطبـق بـر مـسير كانالهـاي     اي، حاوي رگهاي با رسوبات ليموني ماسهدست پهنه كوهپايه در پايينCآبرفتهاي

دسـت  البتـه بخـشهاي بـاال     اين رسوبات تقريباَ كـل دشـت جنـوب تهـران،          ). Engalenc1968(گردند  جريانهاي قديمي مشخص مي   

پوشـانند امـا در هـر حـال ضـخامت آن نـسبت بـه        رسد مي متر نيز مي20 تا   15ير كه به    هاي توپوگرافي ري را با ضخامتي متغ      برآمدگي

. ناچيز استBsهاي ريزدانه نهشته

D آبرفتهاي -3-4

، هـا ودخانه رها،لمسيبستر تهران هستند و به صورت رسوبات ناشي ار جريانهاي طغياني، در  ) حال حاضر ( اين آبرفتها جديدترين رسوبات     

ـ ط. انـد هاي جوان برجاي گذاشته شـده     هاي آبرفتي و مخروط افكنه    پادگانه  در مـرز پهنـه      Dآبرفتهـاي     ) Engalenc) 1968ق نظـر    ب

روند بدون اينكه قـادر باشـند بطـور         جايي كه آبرفتهاي عهد حاضرتحليل مي     آميزد،تر در هم مي   هاي قديمي اي و دشتي با نهشته    كوهپايه

آميختگـي بـا رسـوبات    رسوبات ليموني گسترده شده در دشت قبل از ايجاد شهر بـه علـت در هـم   . شانندتر را بپوهاي قديمي كامل نهشته 

 و  2001مانند جعفـري و همكـاران،     (ها  معهذا در بعضي از نقشه    . يي و تفكيك نيستند   اتر، در اثر عمليات عمراني، قابل شناس      ريزدانه قديمي 
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JICA & CEST ،2001 (اي نازك رسي وجود اليه)متر2 تا 1مت ضخا  ( متعلق به آبرفتهايD)  در نظر گرفته شده اسـت ) 4شكل.

.آنچه مسلم است اين است كه اين آبرفتها در بخش شمالي درشت دانه و در جنوب ريزدانه هستند
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 تكتونيك آبرفتهاي تهران - 3-5

د در شناخت و پيش بيني وضعيت عمقـي ايـن آبرفتهـا كـه در      نتواي تهران مي  فهم وضعيت تكتونيكي آبرفتها   

آبرفتهـاي  .  مفيد واقـع شـود   مورد نياز است،ايرزه و بويژه ژئوتكنيك لرزهلمسائل مرتبط با مطالعات خطر زمين   

 اين  تعداد قابل توجهي تاقديس در    ) Reiben) 1955،1960.  تكتونيزه هستند  Aتر سازند   تهران و بطور دقيق   

با اين استدالل كه ايـن محورهـاي سـاختاري منطبـق بـر عـوارض                ) Engalenc) 1968پهنه جدا نمود اما     
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مطالعـه  . را ساده نمود Reibenنقشه ارائه شده توسط     ) هافرورفتگيها مرتبط با  ها و ناوديس  ها مرتبط با تپه   تاقديس( توپوگرافي هستند 

. اين استدالل عموميت نداردكهنشان داد ) 2001(د توسط شبانيان و همكاران آبادقيق صورت گرفته بر روي تاقديس عباس

. هـاي توپـوگرافي در مـرز شـمالي اسـت          هاي ساختاري در بخش كوهپايه مـوازي رونـد        ه روند كتوان گفت اين است     آنچه بطور كلي مي   

Engalenc     شناسي و تكتونيك از نوع سنگ زمينشكننده پي براساس اين مسئله مطرح نمود كه ارتباطي تنگاتنگ بين تكتونيك از نوع

اند مرتبط با بخشهاي باال آمده      هايي كه آبرفتها را تحت تاثير قرار داده       ها و ناوديس  به اين شكل كه تاقديس    . پذير آبرفتها وجود دارد   شكل

در فرضيه وي، بـا هـر       . باشندنو است، مي  سنگ، ناشي از عملكرد تكتونيكي كه از نظر ظاهر اصطالحاَ مشابه كليدهاي پيا            و فرونشسته پي  

هايي مـستقيم صـفحه،   شود بايد در عمق يك عارضه تكتونيكي همراه باشد واين عوارض تكتونيكي گسل          تاقديسي كه در سطح ديده مي     

.بسيار پرشيب يا قائم هستند

ترنر نيز ادامه يافته است و شـواهد متعـددي بـر    دركوا) سازند هزاردره(خوردگي آبرفتهاي درشت دانه پليوسن فرايند تكتونيكي مسبب چين  

هـاي  به عنوان مثال گـسل .اند اشاره نمود را تحت تاثير قرار داده Bهايي كه آبرفتهاي    توان به گسل  شود كه از اين ميان مي     آن يافت مي  

 تلويزيون و دومي گسلي معكـوس بـا   2ه  كيلومتر در زير ايستگاه شبك  5/1توان نام برد كه اولي گسلي با طول         فيض را مي  تلويزيون و باغ  

). 1965 و همكاران Berberianرجوع به (  كيلومتر در غرب شهر است 5/4طول 

اي آبرفتهاي تهران  ويژگيهاي ژئوتكنيك لرزه-4

متـر  30 در   ي سـرعت مـوج برشـ      يـع توزدر قالب   ) هدف اصلي اين گزارش   ( اي آبرفتهاي تهران    در اين بخش ويژگيهاي ژئوتكنيك لرزه     

، با استفاده از مباحث بخشهاي قبل و گردآوري  مطالعات صورت گرفتـه              شناسي و عمق حوضه رسوبي    سنگ زمين پيو ويژگيهاي   يفوقان

.گردددر اين زمينه، تشريح مي

ي متر فوقان30 در ي سرعت موج برشيعتوز- 4-1

ــده        ــاثير عمـ ــاختگاه تـ ــك سـ ــده يـ ــشكيل دهنـ ــصالح تـ ــوتكنيكي مـ ــصوصيات ژئـ ــر خـ ــين اي بـ ــصات زمـ ــرزهمشخـ لـ

انـد بمراتـب بـيش از     هايي كه بر روي خاكهاي نرم ساخته شـده        اند كه اغلب، خسارت وارده بر سازه      هاي گذشته نشان داده   لرزهزمين. دارد

دهنـده تغييـر دامنـه و محتـواي     مطالعات بر روي جنبش نيرومند زمين بخوبي نـشان . هاي ساخته شده بر روي خاكهاي سخت است      سازه

Olsen and Archuleta,1994, Borcherdt,1993, Zeng,1988 , 1996(باشند اي بوسيله آبرفت ميانسي امواج لرزهفرك

Joyner and Boor, .( در اين ارتباط سرعت موج برشي(Vs)   در . باشـد  مصالح پارامتر مهمي در تحليلهاي اثـرات سـاختگاهي مـي

اسـت؛  )عمق قرارگيري اليه مورد نظر    (چه بارگذاري، سمانتاسيون و تنش موثر همه جانبه          عمدتا وابسته به بافت، تاريخ     Vsمصالح خاكي   

.باشد عمدتا وابسته به نوع ساختار كانيهاي تشكيل دهنده سنگ و درجه هوازدگي ميVsاگرچه در مصالح سنگي 

Joyner    ريود مـورد نظـر بعنـوان معـرف شـرايط            طول موج در پ    4/1پيشنهاد نمودند كه سرعت موج در عمق برابر         ) 1981( و همكاران

مطالعـات اخيـر    .  در سه بعد بهره گرفتند     Vsاز روشي بر مبناي تغييرات      ) Tinsley) 1981 و   Fumal. ساختگاهي مورد نظر قرار گيرد    

زرگنمـايي  اي بـين ب   نشان دادند كه رابطه   ) 1991( و همكاران    Borcherdt. كندتري بيان مي   بر جنبش زمين را بصورت ساده      Vsتاثير  

) متر فوقاني زمين 30جنبش زمين و متوسط سرعت موج برشي در          )( )30Vsاي براي سانفرانسيسكو براين اساس ايشان نقشه.  وجود دارد

)شناسي در چهار گروه براساس      تهيه نمودند كه در آن واحدهاي زمين       )30Vs بنـدي شـده بودنـد    طبقه .Willsبـر  ) 2000(كـاران   و هم
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)شناسي واحدهاي مختلـف نقـشه    آزمايش ژئوفيزيكي و باتوجه به شباهتهاي زمين       556مبناي   )30Vs    را بـراي كاليفرنيـا تهيـه نمودنـد  .

)شناسـي براسـاس     بنـدي واحـدهاي زمـين     برشي در طبقه  امروزه استفاده از تشابه خصوصيات سرعت موج       )30Vs       بـراي بررسـي اثـرات 

 National Earthquake Hazard Reduction)دسـتورالعمل . اي متـداول شـده اسـت   ساختگاهي در مقياس شهري و منطقه

Program) NEHRP بااستفاده از ( )30Vs نمايـد تقـسيم مـي  ) 1( دسته مطابق جـدول  5 ساختگاه را به(Building Seismic 

Safety Council–BSSC, 2001) . ايـران  2800نامـه  بندي ساختگاه براساس آيـين  نيز طبقه2در جدول (BHRC, 2005)

.ارائه شده است

هـاي شـديد،   لرزهدر مناطق مستعد زمينتعيين تاثير شرايط ساختگاهي بر خصوصيات جنبش نيرومند زمين در شهرهاي بزرگ قرار گرفته           

اي بـا  كوههاي البرزي واقع شده است كه به نوبه خـود در منطقـه       هاي جنوبي رشته  پايهتهران، پايتخت ايران در كوه    . امري ضروري است  

اي بـا  تهـران بعنـوان منطقـه   ) ,2005BHRC( ايران 2800نامه بندي آيينبراساس طبقه. زمين ساختي فعال قرارگرفته است    شرايط لرزه 

.گرددبندي ميلرزه بسيار زياد طبقهخطر زمين

 دو پروژه را بـراي تعيـين شـرايط سـاختگاهي در شـمال و             (IIEES)شناسي و مهندسي زلزله     المللي زلزله اه بين  پژوهشگ 1997در سال   

در ايـن  ). 2001 و 1998، جعفري و همكاران، 1997جعفري و اصغري، ( بطول انجاميد2002ها تا سال اين پروژه. جنوب تهران آغاز نمود 

 در سطح شـهر  (Downhole)چاهي نگاري درون آزمايش لرزه9 و (Seismic Refraction) آزمايش شكست مرزي 95ها پروژه

چـاهي در   نگـاري درون   آزمايش لـرزه   14 آزمايش شكست مرزي و      76هاي متعددي شامل     پروژه 2001بعد از سال    . تهران به انجام رسيد   

توان برآوردي از توزيع سرعت مـوج برشـي در تهـران        تهران به انجام رسيده است كه از تلفيق نتايج اين آزمايشها با آزمايشهاي قبلي مي              

.بدست آورد

)بندي ساختگاه براساس  براي طبقهNEHRPتعريف ):  1(جدول  )30Vs

محدوده تغييرات نوع ساختگاه
sm( )30Vs

A
( ) 150030Vs

B
( ) 150030V760 s

C
( ) 76030V360 s

D
( ) 36030V180 s

E( ) 18030Vs
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بنـدي  نگاري سعي شده است كه شرايط ساختگاهي شهر تهران براساس طبقه         در اين گزارش با استفاده از نتايج آزمونهاي ژئوفيزيكي لرزه         
( )30Vs     ارائه شده در NEHRP   اي بـراي گـسترش   شناسي بعنوان پايهاز خصوصيات واحدهاي زمين.  مشخص گردد2800نامه  آيين و

-ها انجام آزمونهاي لرزهاين روش براي مناطقي كه بعلت تمركز سازه       . نتايج به مناطق داراي خصوصيات مصالح مشابه استفاده شده است         

.باشدنگاري ميسر نبوده، قابل استفاده مي

2800نامه بندي ساختگاه براساس آيينقهطب): 2(جدول 

sVحدود تقريبي مواد متشكل ساختگاهنوع زمين

)متر بر ثانيه(

750بيشتر از 

I

، سنگهاي رسوبي سخت و بسيار مقاوم و )داراي بافت درشت و ريزدانه( سنگهاي آذرين –الف 

طبقات كنگلومرايي) ته سنگهاي متبلور سيليكا–ها گنايس(اي سنگهاي دگرگوني توده

 متر از روي 30با ضخامت كمتر از ) شن و ماسه متراكم، رس بسيار سخت( خاكهاي سخت –ب 

بستر سنگي

750V375 s ≤≤

750V375 s ≤≤

II

، سنگهاي سست رسوبي سنگهاي دگرگوني متورق و به )مانند توف( سنگهاي آذرين سست –الف 

اندسست شده) تجزيه و تخريب(ثر هوازدگي طور كلي سنگهايي كه بر ا

 متر30با ضخامت بيشتر از ) شن و ماسه متراكم، رس بسيار سخت( خاكهاي سخت -ب

750V375 s ≤≤

375V175 s ≤≤

III

 سنگهاي متالشي شده بر اثر هوازدگي–الف 

اي و رس با سختي  متوسط بين دانه خاكهاي با تراكم متوسط، طبقات شن و ماسه با پيوند-ب

375V175متوسط s ≤≤

IV

هاي نرم با رطوبت زياد بر اثر باال بودن سطح آب زيرزميني نهشته–الف 

 و درصد 20 متر خاك رس با انديس خميري بيشتر از 6 هرگونه پروفيل خاك كه شامل حداقل –ب 

 باشد40ز رطوبت بيشتر ا

175كمتر از 

 مشخصات سرعت موج برشي در نواحي مختلف-4-1-1

21نگـاري شكـست مـرزي و    لـرزه  آزمـايش 170نگاري شامل  آزمايش لرزه191براي تعيين توزيع سرعت موج برشي در تهران از نتايج 

 متـر  30 مرزي براي تعيين سرعت موج تـا عمـق      نگاري شكست لرزهآزمونهاي). 3جدول  (چاهي استفاده گرديد    نگاري درون آزمايش لرزه 

. متر نيز استفاده گرديد100چاهي براي تعيين سرعت موج برشي تا عمق نگاري درونشوند، در حاليكه از آزمونهاي لرزهاستفاده مي
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نگاري در نواحي مختلفجزئيات آزمونهاي لرزه):  3(جدول 

ناحيه
تعداد آزمونهاي 

شكست مرزي

هاي تعداد آزمون

چاهيدرون

__6كوههاي شرقي و جنوبي
آندزيتها و 

پيروكالستيكها
16__

__11شيلها
__12توفها

كوههاي شمالي

__5بازالتها
A245واحد 

Bn222واحد 

Bs113واحد 

C352واحد 

دشت تهران

D289واحد 

شود در بعضي از مناطق بخصوص در نواحي همانطور كه مشاهده مي. ن داده شده است  نگاري نشا محل انجام آزمونهاي لرزه   ) 4(در شكل   

شايان ذكر است در مناطقي كه اطالعات به مقدار         . گيريهاي كمي صورت گرفته است    ها زياد است اندازه   مركزي كه تمركز جمعيت و سازه     

اي يافتن خـصوصيات سـرعت مـوج برشـي در مـصالح مـشابه       اي برشناسي بعنوان پايهزمينكافي موجود نباشد از خصوصيات واحدهاي

)براي تعيين . شوداستفاده مي )30Vs نيز از رابطه ارائه شده توسط NEHRP) 2001 BSSC, (به شرح زير استفاده گرديد:

( )
∑

∑

=

== n

1i si

i

n

1i
i

s

V
d

d
30V

در ادامـه خـصوصيات     .  متر است  30ها تا عمق     تعداد اليه  nرشي هر اليه و      به ترتيب ضخامت و سرعت موج ب       Vsi و   diدر رابطه فوق    

.شودسرعت موج برشي نواحي مختلف ارائه مي

  كوههاي شرقي و جنوبي-4-1-1-1

ــه،      ــن ناحيــ ــايش در ايــ ــام آزمــ ــشكل انجــ ــز مــ ــشكيالت و نيــ ــن تــ ــواختي ايــ ــت يكنــ ــا در Vsبعلــ ــه6 تنهــ  نقطــ

)مقادير . گيري گرديده است  اندازه )30Vs  براسـاس ايـن نتـايج مقـادير     . ارائـه گرديـده اسـت   ) 4( براي انواع مصالح اين ناحيه در جـدول
( )30Vs          نسبتا باال هستند بطوريكه اين ناحيه در دسته A   و B بندي   طبقهNEHRP)     معادل زمين نوعI قـرار مـي   ) 2800نامه   آيين-

.گيرد
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محل انجام آزمونهاي لرزه نگاري: )4(شكل 

 كوههاي شمالي-4-1-1-2

 آزمــــايش بعنــــوان معــــرف44نگــــاري متعــــددي انجــــام شــــده كــــه در اينجــــا از در ايـــن ناحيــــه آزمونهــــاي لــــرزه 

هـا و    برحـسب عمـق بـراي آنـدزيت        Vs تغييـرات    5در شـكل    ). 3جـدول   (شـود   هاي سرعت موج برشي در ناحيه اسـتفاده مـي         پروفيل

 با عمق بـصورت تـدريجي       Vsشود، پس از يك افزايش سريع،       همانطور كه مشاهده مي   . ها، شيلها و توفها ارائه شده است      تيكپيروكالس

 با عمق تا Vsبنابراين افزايش سريع . باشدهاي رويي مي با عمق در سنگها ناشي از هوازدگي اليهVsاين نحوه افزايش   . يابدافزايش مي 

يابد بنابراين بدليل اختالف     در سنگ بكر بتدريج با عمق افزايش مي        Vsشايان ذكر است از آنجاييكه      . يابديرسيدن به سنگ بكر ادامه م     

.نگاري شكست مرزي مشكل استهاي مختلف، شناخت خصوصيات سرعت موج برشي با استفاده از آزمون لرزه اليهVsكم بين 
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ستانيبندي ساختگاه براي نواحي كوهطبقه):  4(جدول 

)نوع مصالحناحيه )( )sm30Vsبندي طبقه
NEHRP

بندي طبقه
2800

1600AIدولوميت

1400BIسنگ آهك

كوههاي شرقي و جنوبي

1200BIدارسنگ آهك مارن

2500AIهابازالت

2000AIهاها و پيروكالستيكآندزيت

كوههاي شمالي

1300BIهاها و توفشيل

بـا  .  استفاده نمود  Vsتوان از توابع لگاريتمي براي توصيف       نشان داده شده است مي    ) 5( با عمق كه در شكل       Vsباتوجه به روند تغييرات     

ln (D) +1481.8Vs 205.9=توان بصورت  را ميVsها ها و پيروكالستيكاستفاده از روش حداقل مجذور مربعات براي آندزيت

s برحسبVs( نشان داد r2=0.88(Lapin, 1990)با 
m

 را Vsهمچنين براي شيلها و توفهـا  ). باشد عمق برحسب متر ميD  و 

)توان  نشان داد، براساس اين معادالت ميr2=0.75 با ln (D) +765.2Vs 239.9=: توان بصورتمي )30Vs   را بـراي مـصالح 

- طبقـه  B و شيبها و توفها در دسـته         Aها در دسته    ها و پيروكالستيك  آندزيت) 4(مطابق جدول   ). 4جدول  (مود  كوههاي شمالي تعيين ن   

-طبقـه ) 4(همچنـين در جـدول   ). گيرند قرار ميIبندي  همگي درطبقه2800نامه اگرچه از ديدگاه آيين(گيرند  قرار مي  NEHRPبندي  

.ي ارائه شده استنگار آزمون لرزه5بندي براي بازالتها براساس 
 دشت تهران-4-1-1-3

A واحد -

از آنجاييكه اين واحد از مصالح مختلفي تشكيل شـده   ). 3جدول  (نگاري شكست مرزي در اين واحد انجام شده است           آزمايش لرزه  29كال  

.  عمـق مـشكل اسـت     برحـسب  Vsباشد، استفاده از يك منحني براي توصيف        است كه داراي برونزدهاي مختلفي در مناطق مختلف مي        

) متر فوقاني زمين     30بنابراين هيستوگرام توزيع سرعت موج برشي در         )( )30Vs  همـانطور كـه   . نشان داده شـده اسـت  ) الف (6 در شكل

)گردد مقادير مشاهده مي  )30Vs   از اين لحاظ واحد     . كندغيير مي  متر بر ثانيه ت    830 متر بر ثانيه با مقدار متوسط        1000 تا حدود    600 ازA

).5جدول (گيرد قرار مي) 2800نامه  آيينIمعادل دسته  (NEHRPبندي  طبقهBدر دسته 
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 با عمق در كوههاي شماليVsتغييرات ): 5(شكل 

بندي ساختگاه براي دشت تهرانطبقه): 5(جدول 

)واحد )( )sm30Vsبندي طبقهNEHRP2800بندي طبقه
A830BI

Bn770BI

Bs450CII

C560CII

DC260DIII

Bn واحد -

)هيستوگرام  ) ب (6شكل  ). 3جدول  (نگاري در اين واحد انجام شده است         آزمايش لرزه  24كال   )30Vs    براسـاس ايـن   . دهـد  را نشان مـي

)شكل   )30Vs   باتوجه به توزيـع  . كند متر بر ثانيه تغيير مي900 تا 600محدوده  در( )30Vs متـر بـر ثانيـه را بـه     770تـوان مقـدار    مـي 
( )30Vs 5جدول ( نسبت داد .( بنابراين واحدBn در دسته Bبندي  طبقهNEHRP)  معادل دستهIگيردقرار مي) 2800نامه  آيين.

Bsحد  وا-
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)هيستوگرام ) پ (6در شكل  ). 3جدول  (نگاري در اين واحد انجام شده است         آزمايش لرزه  14كال   )30Vs براي واحد Bs نشان داده شده 

)مطابق اين شكل    . است )30Vs   بر اين اساس مقدار . كندمي متر بر ثانيه تغيير   600 تا   300 از( )30Vs متر بر ثانيـه  450 براي اين واحد 

گيـرد  قـرار مـي   ) 2800نامه   آيين IIمعادل دسته    (NEHRPبندي   طبقه C در دسته    Bsمتعاقبا واحد   ). 5جدول  (شود  در نظر گرفته مي   

).5جدول (

)هيستوگرام ): 6(شكل  )30Vs الف( براي ( واحدA) ب (واحدBn) پ ( واحدBs) ت ( واحدC) واحد ) ثDC

C واحد -

. گيـرد  قـرار مـي    D، هرچند كه در جنوب اين واحد در زير واحـد            )2شكل  ( از شمال تا غرب و جنوب تهران گسترش يافته است            Cواحد  

نگـاري در شـمال و غـرب و    زه ازمايش لر14كال . يابدهاي مصالح تشكيل دهنده اين واحد از شمال به سمت جنوب كاهش مياندازه دانه 

)براساس نتايج آزمايشها    ). 3جدول  (نگاري در مركز اين واحد انجام شده است          آزمايش لرزه  23 )30Vs    620 در شمال و غرب تقريبا برابر
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ـ   .  متر بر ثانيه است    530متر بر ثانيه است كه كمي بيش از مقدار آن در مركز يعني               ، )ت (6شان داده شـده در شـكل       مطابق هيستوگرام ن
( )30Vs   براين اساس مقدار    . كند متر بر ثانيه تغيير مي     800 تا   400 از( )30Vs     گردد كـه در     متر بر ثانيه محاسبه مي     560 براي اين واحد

).5جدول (گيرد قرار مي) 2800نامه آيينIIمعادل دسته  (NEHRPبندي  طبقهCنتيجه اين واحد در دسته 

DC واحد -

از آنجاييكه اين واحـد بـر       .  متر مي باشد   7ضخامت اين واحد معموال كمتر از       ). 2شكل  ( در مركز و جنوب تهران واقع شده است          Dواحد  

). 3جـدول ( آزمايش در اين واحد انجـام شـده اسـت            37كال  . شود ناميده مي  DC واقع شده است اين واحد       Cروي بخش جنوبي واحد     

)نشان دهنده هيستوگرام    ) ث (6شكل   )30Vs    براي واحد DC بر اين اساس    .  است( )30Vs  كنـد و   متر بر ثانيه تغيير مي400 تا 100 از

)توان به مي متر بر ثانيه را  280مقدار   )30Vsواحـد در دسـته   بنابراين اين .  در اين واحد نسبت دادD بنـدي   طبقـهNEHRP)   معـادل

.گيردقرار مي) 2800نامه  آيينIIIدسته 

 تهيه نقشه سرعت موج برشي-4-1-2

)به منظور تهيه نقشه توزيع سرعت موج برشي در تهران بزرگ، ابتدا بانك اطالعاتي از مقـادير                 )30Vs    در محلهـاي مختلـف در محـيط

GIS  سپس كانتورهاي   .  تشكيل گرديد( )30Vs      نهايتـا بـا   . قرار داده شـد ) 2شكل  (شناسي تهران بزرگ    زمين رسم و بر روي اليه نقشه

)شناسي مصالح يك واحد، كانتورهاي      استفاده از شباهتهاي زمين    )30Vs  توزيع  ) 8(و  ) 7(در شكلهاي   .  اصالح گرديد( )30Vs    در تهـران 

)مطابق شكل بيشترين مقادير . نشان داده شده است) 2جدول  (2800نامه و آيين) 1جدول   (NEHRPبندي  بزرگ براساسطبقه  )30Vs

2800نامـه   آيـين I و دسـته     NEHRPبندي   طبقه B و   Aدر نواحي كوهستاني شمالي، شرقي و جنوبي وجود دارد كه همگي در دسته              

)از طرف ديگر مقدار     . گيرندر مي قرا )30Vs       در دشت تهران از دسته B بندي   طبقهNEHRP)    معادل دستهI  بـراي  ) 2800نامـه    آيـين

بنـدي   طبقه Dدر شمال و مركز و دسته       ) 2800نامه   آيين IIمعادل دسته    (NEHRPبندي   طبقه C در شمال تهران تا دسته       Bnواحد  

NEHRP)  ته  معادل دسIII باتوجه به مقادير    . كنددر جنوب تهران تغيير مي    ) 2800نامه   آيين( )30Vs توان اين گونه نتيجه گرفـت       مي

Eاي در دسـته     در تهران بزرگ هيچ ناحيـه     ) 8(و  ) 7(همچنين مطابق شكلهاي    . تر سرعت موج برشي بيشتري دارند     كه واحدهاي قديمي  

.گيرد قرار نمي2800نامه  آيينIVته  يا دسNEHRPبندي طبقه
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)نقشه توزيع ):  7(شكل  )30Vs بندي براساس طبقه( در تهران بزرگNEHRP(

)نقشه توزيع ):  8(شكل  )30Vs 2800نامه بندي آيينبراساس طبقه( در تهران بزرگ(
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 و عمق حوضه رسوبي )سنگ مرجع (شناسي زمينسنگپي- 4-2

. اي مورد استفاده قرار گيـرد   بيني بزرگمنايي جنبش لرزه   تواند در پيش   متر فوقاني در بسياري از موارد مي       30اگر چه سرعت موج برشي در       

وقتي حوضـه رسـوبي دوبعـدي و        اند يا   شناسي سخت قرار گرفته   سنگ زمين هاي آبرفتي عميق بر روي پي     اما در بعضي مناطق كه نهشته     

در مورد منطقه مورد بررسي نيز مطالعات صـورت   . تواند خطر كم برآورد كردن اثرات ساختگاهي را به همراه داشته باشد           بعدي باشد مي  سه

 و Haghshenas  ،2005  ،Haghshenas(باشـد   گرفته حاكي از وجود بزرگنمايي قابل مالحظه غيرمـرتبط بـا اعمـاق سـطحي مـي                

بنابراين بررسي وضعيت  پي سنگ زمين شناسي و هندسه حوضه آبرفتي در اين ناحيـه از گامهـاي ضـروري و پايـه در                ). 2003ان  همكار

. مطالعه خطر محلي زلزله است

 و موقعيت آن كه بويژه در مطالعـات مـرتبط بـا             )سنگ مرجع  (شناسيسنگ زمين در حال حاضر اطالعات دقيق و عميق در مورد نوع پي          

شناسي هاي زمين از دادهبيشتر اطالعات موجود بر اساس استنتاج   . اي حائز اهميت است در دسترس نيست      مينلرزه و ژئوتكنيك لرزه   خطر ز 

. اندسطحي بدست آمده

هـاي  هاي با رفتار شكننده كه دچار تكتونيكي با شكل ظـاهر كليـد            اي از سنگ  پي سنگ بخش كوهپايه   ) Engalenc) 1968طبق نظر   

سـنگ  به سمت جنوب و در زير دشت تهران، ابهام در  موقعيت پي            . اند تشكيل شده است   شده)  مالحظه گردد  5-3رجوع به بخش    (پيانو

-غربـي يكسري شكستگي بـا رونـد شـمال       ) Engalenc) 1968شود،  با مشابه سازي با آنچه در مرزها ديده مي        . گرددباز هم بيشتر مي   

) 1966(C.G.G و ) S.A.G.P) 1958مطالعات ژئوفيزيك صـورت گرفتـه    . كنند دشت عبور ميگيرد كه ازشرقي را در نظر ميجنوب

بـين ايـن دو     . پايه به سمت غرب در زير رسوبات آبرفتي دشت است         شهربانو و همچنين ارتفاعات سه    بيحاكي از ادامه ديواره كوههاي بي     

تخمـين زده شـده    )  متـر  1100(شترين عمق براي آن در جنوب مهرآباد        ديواره شياري وجود داشته كه با رسوبات آبرفتي پرشده است و بي           

- يك پيوستگي بين ارتفاعات بـي Engalencشرقي، جنوب-غربيشمالتكتونيكيبا در نظر گرفتن اين اطالعات و روند ساختار        . است

.گرددعكوس كنترل ميگذرد و با گسلي از نوع مگيرد كه قعر آن از جنوب مهرآباد ميشهربانو وكرج در نظر ميبي

عـالوه بـر   . سنگ مطمئناً از سنگهاي آتشفشاني ائوسن تشكيل شده اسـت  در وراي اين روند به سمت جنوب، پي     Engalencطبق نظر   

تـوان بـه فرورفتگـي مجيديـه در         هاي ديگري نيز در تهران وجود دارد كه از مهمترين آنها مـي            فرورفتگي تشريح شده در باال، فرورفتگي     

. متر اشاره كرد700آباد با عمقي حدود اقديس عباسجنوب ت

 براي نيمه شمالي تهـران  انتظار سنگهايي از نوع بخش فوقاني سنگهاي سبز سازند كرج    Engalencسنگ مطابق با نظر     ز نظر نوع پي   ا

هـا بايـد محتـوي      فرورفتگـي در ايـن صـورت      . رود مي  درنيمه جنوبي  پايهسهازنوع رخنمون هاي كوههاي      سنگهاي ولكانيك و كربناته      و

هاست كه بايد انتظار تجمع قابل مالحظه آبرفتهاي قديمي همچنين در اين محل اين فرورفتگي  . ضخامت زيادي از رسوبات ميوسن باشند     

.  افكنه كن قابل جستجو استبيشترين ضخامت آبرفت در محل مخروط. را داشت

رسـوبات جديـدتر    در جنـوب تهـران وجـود ندارنـد، جاييكـه         Aهد كه آبرفتهاي    دنشان مي ) C.G.G   ، 1966(هاي ژئوالكتريك   پروفيل

بخش فوقـاني سـازند   ) 1977(اند، با وجود اين بعضي محققين مانند پدرامي        نشين شده رسي قرمز بااليي ته   -مستقيماً بر روي سازند مارني    

. دانند ميAاي سازند هاي زيرين غيردانهقرمز بااليي را معادل اليه

سنگ تهران مورد استفاده قرار گيرد مطالعات انجام شده با هدف بـرآورد اثرسـاختگاه در   تواند در تخمين عمق پي  شواهد ديگري كه مي   از  

دو مطالعـه اول  ). Haghshenas ،2005  وCESTJICA ،2001 &؛a2001 ،b2001 ،2004جعفري و همكاران . (باشدتهران مي
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-هـاي جديـد توسـط مجريـان، انـدازه        هاي مختلف، حفر گمانـه    ي ژئوتكنيكي انجام شده در پروژه     بر اساس جمع آوري اطالعات حفاريها     

گيريهاي ژئوفيزيكي انكساري سطحي ودرون چاهي و تحليل يك بعدي اثر ساختگاه و سومي بـا اسـتفاده از تحليـل ركوردهـاي جنـبش           

. اندضعيف زمين و ارتعاشات محيطي انجام يافته

كـه ) 9شكل (باشد مرغي ميدر منطقه قلعه) JICA & CEST ،2001( متري 200اي ر دو مطالعه اول گمانهبيشترين عمق حفاري د

در اين دو سري مطالعه سعي شده است مـشكل  . رسدشناسي نميزمينسنگ باقي مانده و به پي Bsدر نهايت انتهاي گمانه در آبرفتهاي       

رفـع  )  متـر بـر ثانيـه   700 تـا  600اي با سرعت موج برشي بيش از اليه(اي   لرزه شناسي با تعريف سنگ بستر    سنگ زمين عدم شناخت پي  

 هرتز با هم مطابقت     2 تا 1و در محدوده فركانسهاي باالتر از       )  2حدود  (نتايج حاصله از اين مطالعات در ارائه ضريب بزرگنمايي كم           . گردد

.  دارند

اي  انـدازه گيـري نقطـه   150 ايـستگاه لـرزه نگـاري و بـيش از           14 حاصـل از     نتايج حاصل از مطالعه سوم كه بـا اسـتفاده از ركوردهـاي            

و )  10(هايدر شكل و نقشه ضريب بزرگنمايي براي نقاط محاسبه شده         ميكروترمرانجام شده  به صورت نقشه برآورد فركانس پايه تشديد           

يج بررسـي تجربـي اثـر سـاختگاه حـاكي از وجـود       همانگونه كه مشخص است بر خالف دو مطالعه قبلي  نتا   . نشان داده شده است   )  11(

با توجه به سختي قابل توجه      . باشدهاي آبرفتي در تهران بويژه در جنوب شهر مي        ختگاهبزرگنمايي قابل مالحظه و پريود طبيعي باالي سا       

محـل  بـراي مثـال در   .آبرفتهاي تهران پريودهاي بدست آمده در صورت وجود كنتراستي قوي در عمق زيـاد قابـل توجيـه خواهنـد بـود          

بـر  فـرض  ( متر بـر ثانيـه   650 هرتز با فرض سرعت موج برشي متوسط برابر4/0با فركانس پايه ) 10 در شكل  MOF(بيمارستان مفرح   

سـنگ در محـل ايـن     متر بـراي پـي  400عمقي برابر با ) در دو مطالعه نخستاساس سرعتهاي مشاهده شده در اعماق اندازه گيري شده       

كنند ممكن است فرض سرعت متوسـط  شناسي عمقهاي بيشتري را پيشنهاد مي    با توجه به اين كه شواهد زمين      . تصور است ايستگاه قابل   

- بررسي پريودهاي بدست آمده وجود دو روند مشخص را نـشان مـي           . متر بر ثانيه درست نباشد و يا با سرعتهاي باالتر مواجه باشيم            650

در ) 10هاي خـط چـين در شـكل    مشخص شده با بيضي   ( ثانيه   3 تا   2پريودهاي طبيعي باالي     غربي با    -پهنه اول به صورت شرقي    . دهد

 تا  700پايه همخواني دارد و عمق      بي شهربانو و سه   شناسي با فرورفتگي بين امتداد دو ديواره بي       زمينشود كه از نظر   جنوب شهر ديده مي   

از ) ليكن بـاآبرفتي سـخت تـر      ( متر   800 تا   700جنوبي باعمق موردانتظار  -پهنه دوم به صورت شمالي    .  متر براي آن قابل تصور است      800

-اين پهنه در مجاورت محل عبـور يـك گـسل شـمالي    . گرددبه پهنه اول ملحق مي   كند و در انتهاي جنوبي    قسمت مياني شهر عبور مي    

ز در امتداد دو دره مهم دركه و دربند قـرار  و ني)  2001جعفري و همكاران،    (جنوبي پنهان مشخص شده در مطالعات ريزپهنه بندي تهران          

. دارد

بيني  متر قابل پيش   500سنگ در تهران در حال حاضر امكان پذير نيست، اما عمق متوسط بيش از               در مجموع اگرچه ارائه عمق دقيق پي      

.است
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گمانه شماره .  مشخص شده است4 در شكل 'SSقعيت پروفيل با مو). 2001جايكا و سست ( جنوبي آبرفتهاي تهران - پروفيل شمالي): 9(شكل 

 متر بوده است200ترين حفاري ژئوتكنيكي در تهران به عمق  نشان داده شده عميق13
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( هاي زلزله ، بدست آمده با استفاده از روش سايت به رفرنس بر روي ركورد) Haghshenas2005(توزيع پريود طبيعي در تهران ): 10(شكل 

)هاي سفيددايره(و اندازه گيري ارتعاشات محيطي ) هاي سبزدايره

، بدست آمده با استفاده از روش سايت به رفرنس بر روي ركوردهاي ) Haghshenas2005(توزيع ضريب بزرگنمايي در تهران ):  11(شكل 

)هاي سفيددايره(و اندازه گيري ارتعاشات محيطي ) هاي سبزدايره( زلزله 
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گيريبندي و نتيجه جمع-5

نگاري سطحي و درون چاهي و نيز اسـتفاده از تـشابه مشخـصات مكـانيكي واحـدهاي               آزمون لرزه  191در اين گزارش با گردآوري نتايج       

-و آيـين  NEHRPبنـدي سـاختگاه بـر مبنـاي          متر فوقاني زمين نقشه طبقه     30شناسي و براساس سرعت متوسط موج برشي در         زمين

براساس اين مطالعه مشخص گرديد كه در محدوده تهران بزرگ انواع سـاختگاهها بـه    .  براي محدوده تهران بزرگ تهيه گرديد      2800نامه

هاي فراهم شده اين امكان     نقشه. وجود دارد ) 2800براساس   (IVيا نوع   ) NEHRPبراساس   (Eغير از ساختگاه داراي مشخصات نوع       

.لرزه در محدوده تهران بزرگ بكار بردتوان باتوجه به نوع زمين رابطه كاهندگي مناسب را در تحليل خطر زمينسازد كه برا ميسر مي

همچنين اگر در مطالعات بررسي جنبش نيرومند زمين در محدوده مطالعات نياز به ملحوظ نمودن اثرات ساختگاهي باشـد آنگـاه نيـاز بـه                      

اي را توان سـنگ بـستر لـرزه    بررسي اثرات ساختگاهي براي ساختمانهاي متداول شهري مي براي. اي است دانستن عمق سنگ بستر لرزه    

براي ساختمانهاي با اهميت زياد و يا با پريودهاي بلنـد توصـيه   .  قرار گيرد2800نامه   آيين Iبندي ساختگاه   محلي فرض نمود كه در دسته     

.شناسي مبناي مطالعات قرار گيردگردد كه پي سنگ زمينمي
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