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 آاليندههای، در صورت عدم بهکارگیری مطالعات دقیق لرزهخیزی و وقوع زلزلههای شديد.نیروگاه های اتمی از اهمیت زيادی برخوردار است
 مردم و محیط زيست وارد خواهد،بسیاری از انواع مواد پرتوزا در محیط رها میشوند و ضررهای جانی و مالی جبرانناپذيری به تأسیسات هستهای
) از شبیهسازی جنبش نیرومند زمین به روش تصادفی (احتمالی، در اين پژوهش به منظور ارائهی روابط کاهندگی معتبر برای منطقهی مهم بوشهر.شد
 با نتايج استخراج شده از روابط معتبر جهانی و، نتايج به دست آمده از شبیهسازی و نیز رابطهی کاهندگی حاصل.گسل محدود استفاده شده است
- رابطهی کاهندگی تئوری، مدل پیشنهادی در اين مطالعه.روابط ارائه شده برای منطقهی زاگرس مقايسه شدهاند و همخوانی خوبی را نشان میدهند
 و برای طراحی واحدهای جديد نیروگاه اتمی در اين،تجربی برای منطقهی حساس بوشهر است که میتواند برای ارزيابی ايمنی نیروگاه اتمی موجود
.منطقه استفاده شود
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Abstract: According to the IAEA and USNRC (United State Nuclear Regulatory Commision)
regulations, calculating a strong ground motion during an earthquake is of great importance for the design
of nuclear facilities, especially nuclear power plants. In the absence of precise seismic studies and in case
of severe earthquakes, many radioactive contaminants are released into the environment, with irreparable
physical and financial losses, hazarding the nuclear facilities, people and the environment. In this research,
in order to develop the earthquake attenuation relationships for Boushehr, an important region, simulation
of the ground motion was used along with the stochastic finite fault method. The results obtained from the
simulation have been compared with the results obtained from the valid world relations for the Zagros
region. Evidently, they show good consistency. The proposed model is a theory-empirical relationship of
the Bushehr susceptible region, which can be used to assess the safety of the existing nuclear power plant
in Boushehr and to design new nuclear power plants in the future.
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متأسفانه بايد گفت که حداکثر پنجاه سال تاريخچهی ثبت

 .1مقدمه
در صورت وقوع حوادث بحرانی پس از زلزلههای شديد،

رکورد در سراسر دنیا برای دربرگیرندهی همه حاالت انتشار موج

آاليندههای بسیاری از انواع مواد پرتوزا در محیط رها میشوند و

در محیط ،نوع ساختگاه ،فرايند گسیختگی روی گسل و رابطهی

موجب تلفات جانی ،بیاستفاده ماندن زمینهای کشاورزی و

هندسی بین ساختگاه و گسل که امکان وقوع دارند ،برای اين

اماکن مسکونی ،آلوده شدن منابع آبی ،گیاهان و حیوانات

هدف کافی نیست .اين مسئله به ويژه در حوزهی نزديك گسل

خواهند شد .به عنوان نمونه میتوان به آلودگیهای منتشر شده و

شديدتر احساس میشود .به عنوان نمونه ،پالسهای حاصل از

خسارات وارد شده پس از وقوع زلزله  1/1ريشتری در نیروگاه

رکوردهای زلزلههای حوزهی نزديك گسل در منطقهی کالیفرنیا

اتمی کاشیوازاکی در سال  ،7002و زلزلهی  3ريشتری در

شبیهسازی ،و در نهايت روابط کاهندگی مدنظر استخراج شدهاند

نیروگاه اتمی فوکوشیما در سال  7088اشاره کرد].[8-8

] .[89قبل از وقوع زلزله  8333چیچی در تايوان و زلزله 8333

يکی از روشهای بررسی زمینلرزهها با استفاده از

ازمیت ترکیه ،در سراسر دنیا تنها حدود  70رکورد ناشی از

شتابنگاشتها ،شبیهسازی جنبش نیرومند زمین است .شبیه

زلزلههای با بزرگای بیش از  2در فاصلهی کمتر از  70kmاز

سازی جنبش نیرومند زمین به ويژه برای مناطقی که از آن داده-

گسل وجود داشت ] .[84زلزلهی ترکیه  8رکورد و زلزلهی

ای در دسترس نیست ،نقش مهمی در براورد پارامترهای جنبش

تايوان  18رکورد به اين مجموعه اضافه کرد ،اما تنها دو سناريوی

نیرومند زمین ايفا میکند .ويژگی جنبش نیرومند زمین برای

گسیختگی گسل ،به دانش ما اضافه شد ،در حالی که هزاران

طراحی ،مقاومسازی و بهسازی سازهها اهمیت زيادی دارد ،به

سناريوی محتمل ديگر امکان وقوع دارند ] .[84اين موضوع

طوریکه از شبیهسازی آن به روش تصادفی (احتمالی) گسل

زلزله شناسان و مهندسین زلزله را برآن داشت که با استفاده از

محدود میتوان برای ارائهی روابط کاهندگی معتبر برای منطقهی

روشهای گوناگون شبیهسازی اعم از تجربی و تئوری ،به تخمین

مهم بوشهر بهره برد .استفاده از اين روش برای ارزيابی ايمنی

پارامترهای مربوط به جنبش نیرومند زمین در حوزهی نزديك

تأسیسات هستهای موجود مانند واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر نیز

گسل با ضريب اطمینان قابل قبولی اقدام کنند .برای نمونه ،به

ضروری است .انجام دقیق اين محاسبات به خصوص پس از

منظور گسترش روابط کاهندگی نسل جديد ( )NGAدر

حادثهی نیروگاه اتمی فوکوشیما اجتنابناپذير است ].[80-1

کالیفرنیا ،برای مطالعهی ضريب اثر فرا -ديواره در زوايای

به منظور شبیهسازی زلزلهی منطقهی نیروگاه اتمی بوشهر،

مختلف گسل و هندسهی ساختگاه نسبت به آن ،از روشهای

ابتدا الزم است لرزهخیزی فالت ايران بررسی شود .کمربند کوه-

شبیهسازی کمك گرفته شده است ] .[88زعفرانی و همکاران

زايی آلپ -هیمالیا از اروپای غربی آغاز میشود و با عبور از

] [81از رابطهی تئوری برای شبیهسازی پالس پريود بلند زلزلهی

خاورمیانه تا هند و چین گسترش میيابد .پژوهشهای زمین

بم در ايستگاه بم استفاده کردهاند و نتايج مناسبی به دست

ساختی

آوردهاند .اين روش همچنین برای تهیهی طیف طرح ويژهی

بیانکنندهی تراکم بسیار زياد گسلهای جوان و فعال در فالت

ساختگاه برای سد گتوند در استان خوزستان به کار رفته است

ايران است .زمین ساخت کنونی ايران نتیجهی همگرايی جنوب

] .[82اين سد در فاصله پنج کیلومتری گسل فشاری لهبری قرار

غربی -شمال شرق بین صفحهی عربی در جنوب غرب و اوراسیا

دارد و با توجه به اهمیت حرکات حوزهی نزديك در طراحی

در شمال شرق آنست ] .[80سرعت همگرايی صفحهی عربی

آن ،مطالعات تکمیلی برای آن ضروری بوده است .در پژوهشی
()8

نسبت به اوراسیا براساس اندازهگیریهای  GPSحدود

ديگر زعفرانی و سقراط ] ،[81با استفاده از مدل برير

و

 77±7mmبر سال براورد شده است ] .[87 ،88ايران به منزلهی

شبیهسازی احتمالی ،روابطی را برای پیشبینی جنبش نیرومند

يکی از فعالترين مناطق لرزهخیز دنیا شناخته میشود و تاکنون

زمین در منطقه زاگرس ارائه دادهاند.

متحمل زمینلرزههای ويرانگری شده است .با توجه به کمبود

هدف از اين پژوهش ،استفاده از نتايج شبیهسازی تصادفی و

رکوردهای واقعی ثبت شدهی جنبش نیرومند زمین ،شبیهسازی

تجزيه و تحلیل رکوردهای شبیهسازی شده ،به منظور ارائهی

زلزلهها با هدف شناخت بهتر پارامترهای آن اجتنابناپذير است.

83

شبیهسازی جنبش نیرومند زمین و ارائهی روابط کاهندگی . . .

روابط آماری کالیبراسیون است .اين روابط در دفاتر فنی و
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 .2ایالتهای لرزه زمینساختی ایران
بخشی از نوار آلپی که سطح بااليی از فعالیتهای لرزهای را نشان

98

میدهد و دارای دگرشکلی منحصر به فردی است ،فالت ايران
است (شکل .)8

90

ايالت لرزه زمینساختی ،پهنهای است که تحت رژيمهای
ژئودينامیکی کنونی ،دارای جايگاه تکتونیکی همانند و الگوی
78

لرزهخیزی يکسان باشد ] .[83با توجه به اين مفهوم ،میرزايی و
همکاران ] [70ايران را به پنج ايالت لرزه زمین ساختی عمده)8 :

شكل  .2تقسیمبندی ايالتهای لرزهزمین ساختی ايران ].[70

البرز -آذربايجان )7 ،کپه داغ )9 ،زاگرس )4 ،ايران مرکزی و

به دلیل شرايط خاص زمینشناسی و وجود گسلهای فعال
بسیار در ايران ،کشور ما جزو مناطق زلزلهخیز دنیا به شمار می-

شرق ايران و  )8مکران تقسیم کردهاند (شکل .)7

آيد .همه جای ايران به يك میزان لرزهخیز نیست .لرزهخیزترين

˚97

ناحیهی ايران (که بیشترين آمار رخداد زلزلهها به آن مربوط
است) منطقهی زاگرس است .در اين ناحیه بیشترين میزان تغییر

˚98

شکل در پوستهی ايران رخ میدهد ،ولی فقط حدود  %9از تغییر
کل به صورت لرزهای و بقیه به صورت بیلرزه (تغییر شکل به

˚90

صورت خزش و خمش) رخ میدهند.
˚73

 1.2ایالت لرزه زمینساختی زاگرس

نوار چینخورده -راندگی زاگرس ،بخشی از کمربند کوهزايی

˚71

˚72

آلپ -هیمالیا و يکی از جوانترين پهنههای برخورد قارهای در
زمین است ] [78که در حدود  8800 kmاز کوههای تاروس در
˚84

˚89

˚87

˚88

˚80

˚43

جنوب غرب ترکیه تا گسل میناب در شرق جزيرهی هرمز در

شكل  .1موقعیت لرزهشناسی محدودهی  700kmمنطقهی بوشهر در فالت

جنوب ايران امتداد دارد .زاگرس در حاشیهی شمالی جزيرهی

ايران.

عربستان و بر روی پیسنگ دگرگونی پرکامبرين قرار گرفته
است .از ديدگاه ساختمانی ،شکلگیری آن با حرکت همگرای
مداوم صفحهی عربستان در جنوب غرب و خُرد قارهی ايران
مرکزی در شمال شرق مرتبط است که خود ناشی از حرکت به
سوی شمال شرق صفحهی آفريقا -عربستان نسبت به اوراسیا
است ] .[79 ،77اگرچه تقريباً همهی پژوهشگران علوم زمین،
زون بخیهای بین ايران و زاگرس مرکزی را در امتداد گسل اصلی
معکوس زاگرس در نظر میگیرند ،اما علوی ] ،[74 ،77محل آن
را در امتداد مرز شمال شرقی نوار سنندج -سیرجان پیشنهاد کرده
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است .در کنارهی جنوب شرق گسل اصلی معکوس زاگرس،

مجدد يافتهاند را تجربه میکند ] .[92-98اين نظريه با حل

سری های به شدت تکتونیزه متشکل از توالی رسوبی همراه با

سازوکار کانونی زمینلرزههای زاگرس ،که گسلش به طور

وجود دارند که منطقهی خُرد

همسان ،معکوس نسبتاً بزرگ زاويه ( 40تا  80درجه) در تمامی

شدهی زاگرس نامیده میشود .اين ناحیه در رشتهکوههای

پهنای گسترهی زاگرس را نشان میدهد ،حمايت میشود ].[91

زاگرس ،به علت داشتن مرتفعترين توپوگرافی ،زاگرس مرتفع

بردارهای لغزش زمینلرزههای زاگرس ،جنبش با سمت شمال تا

نیز نامیده میشود.

شمال شرق ( 90تا  40درجه) را نشان میدهد ].[80

()7

راديوالريت

()9

و اُفیولیتها

زاگرس از ديدگاه زلزلهخیزی بسیار فعال و زلزلهخیزترين

قطعات گسلی در زاگرس به ندرت از  880kmطوالنیتر

منطقهی ايران است .بیش از  %80زمینلرزههای ايران که

است و قطعات راندگی پنهان با عدم گسلش در عمق ،که با عدم

شبکههای جهانی آنها را به ثبت رساندهاند (دادههای دور

گسلشهايی بین تاقديسها در سطح زمین مرتبط است ،جدا شده

لرزهای) ،در گسترهی زاگرس روی دادهاند ] .[78زمینلرزهها در

است ] .[79زمینلرزههای بزرگ در زاگرس عمدتاً بر روی

تمامی پهنهی زاگرس ،به طول حدود  8800و عرض  700تا

قطعات مختلف گسل اصلی عهد حاضر با راستای غالب شمال

 ،900kmروی میدهند.

غرب -جنوب شرق و سازوکار غالب امتداد لغز راستگرد ،در

در سوی شمال شرق ،لرزهخیزی با قطع شدگی ناگهانی

امتداد حاشیهی شمال شرق زاگرس ،روی دادهاند (به عنوان مثال،

مشخصی با راستای شمال غرب  -جنوب شرق ،که تقريباً بر

زمینلرزهی  79ژانويه  8303سیالخور ،با بزرگی  ،Ms=2/4که

گسل اصلی زاگرس منطبق شده است ،همراه است .اگرچه زمین

بر اثر جنبش گسل دورود روی داده است و بزرگترين زمین-

لرزههای نیمهعمیق (بین  20تا  ،)900 kmدرمناطق برخورد

لرزهی ثبت شده در زاگرس است).

قارهای میتوانند بین زمین لرزههای کمعمق (عمق کانونی کمتر

با توجه به مطالب ذکر شده و آمار رخداد زلزلهها به جرأت

از  )20 kmبه صورت پراکنده رخ دهند ] .[71اما به نظر میرسد

میتوان گفت که ايالت زاگرس لرزهخیزترين ناحیه ايران است.

لرزهخیزی در زاگرس از نوع کمعمق است ،هرچند اظهارات

منطقهی بوشهر در استان بوشهر ،از جملهی مراکز حساس ايران

مغايری نیز وجود دارد ] .[72مدلسازی قابل اعتماد شکل موج

است که در پهنهی لرزهخیز زاگرس قرار دارد و به دلیل فعالیتهای

] [90-71نشان میدهد که زمینلرزههای بزرگ در زاگرس

صفحهای ،از لرزهخیزی بااليی برخوردار است .اين استان شامل

معموالً در حدود  1تا  88 kmفوقانی پوستهی زمین (زون لرزهزا)

سه گسل کازرون ،برازجان ،کرهبس و نواحی زاگرس است .در

سرچشمه میگیرند .اين نتیجه با مطالعات خُرد لرزهخیزی ]،98

اين منطقه ،گسلهای متعدد فشاری ،کششی و تراستی به موازات

 [97که تمامی آنها فعالیت لرزهای در زاگرس را در اعماق کمتر

خمیدگی کوهستان زاگرس وجود دارند و مهمترين آنها گسل

از  70 kmيافتهاند ،حمايت میشود .مطالعات انجام شدهی

عسلويه است که فعالیت لرزهخیزی بااليی دارد .روند آنها نیز

جکسون و فیچ ] [99نشان میدهد که تمامی زمینلرزههای به

عمدتاً شمال غربی -جنوب غربی با تمايل به سمت شرقی -غربی

ظاهر عمیق در زاگرس ،کوچك بوده ،به خوبی ثبت نشده ،و

است.

نگاشت های آنها کیفیت مناسب برای تعیین عمق نداشته است.
نشانهی قابل اعتمادی برای رويداد زمینلرزه در اعماق زير پوسته

 2.2پیشینه لرزهخیزی ناحیهی زاگرس

وجود ندارد و به سوی گسل اصلی معکوس زاگرس نیز بر عمق

در سدهی گذشته ،بیش از هزار رويداد لرزهای در منطقه رخ داده

زمینلرزهها در زاگرس افزوده نمیشود ].[94

است که  803مورد از آنها دارای بزرگای  8و بیشتر بودهاند و

زاگرس منطقهی وسیعی است که به طور پیوسته دگر شکلی

اين نشاندهندهی لرزهخیزی باال در منطقهی زاگرس است .در

فشاری و کوتاهشدگی پیسنگ (نه زير راندگی سادهی صفحهی

بندر طاهری (سیراف) در  82ژوئن ( 321حدود  8094سال قبل)،

عربستان به زير فالت ايران) در روی گسلهای نرمال که فعالیت
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زلزله تاريخی بزرگی رخ داده است که از جمله زلزلههای

روش مورد استفاده در اين مطالعه از دسته روشهای تصادفی

معروف در خلیجفارس محسوب میشود و در آن  7000نفر

(کاتورهای) ،است که قادر به شبیهسازی فرکانسهای زلزله در

کشته شدند .براساس گزارشهای موجود ،اين زلزله موجب

محدودهی موردنظر مهندسان زلزله است.

حملهور شدن امواج سهمگین به ساحل شده که احتماالً سونامی
رخ داده است ،ضمن آن که بخشهای ساحلی بندر سیراف را به

 1.3روشهای تصادفی

زير آب برده است .با توجه به موارد اشاره شده و زلزلههای ثبت

روشهای تصادفی که اولین بار هنکس و مكگاير ] [93ارائه

شده در اين منطقه ،پیشبینی خطرهای ناشی از اين زلزلهها در

کردند و بور آن را تکمیل کرد ،شتاب زلزله را که سیگنالی با

منطقه اهمیت ويژهای دارد و الزم است به منظور استحکام هر چه

فرکانسهای باالتر (اغلب بیش از  )8 Hzاست ،به صورت يك

بیشتر سازهها در اين منطقهی حیاتی کشور ،مطالعات

نوفهی تصادفی در گسترهی بین فرکانس گوشهی  fcو فرکانس

گستردهتری صورت گیرد.

حداکثر  fmaxو با فرض شکل اسکلت طیف به صورت معلوم
(که اغلب طیف مجذور اُمگا است) مدل میکنند .اين روش از
لحاظ محاسباتی بسیار به صرفه است ،زيرا بدون نیاز به محاسبهی

 .3اساس تقسیمبندی روشهای شبیهسازی

تاريخچههای زمانی ،به کمك اصول ارتعاشات تصادفی نظیر

در مهندسی لرزهشناسی ،روشهای بررسی و تحلیل پديدهی

قضیهی پارسوال ،مقادير مورد انتظار و میانگین شتاب حداکثر

زلزله و حرکتهای حاصل از آن به طور کلی به دو دستهی

حرکت را تعییین میکند .با فرض مشخص بودن طیف فوريهی

دينامیکی و سینماتیکی تقسیم شده است .سینماتیك ،شاخهای از

دامنهی حرکت و استفاده از قضايای مرتبط با فرايندهای تصادفی

مکانیك است که تنها با حرکتهای مختلف ،بدون تجزيه و

بور ] [40روشی برای به دست آوردن حداکثر سرعت ،شتاب و

تحلیل نیروهای دخیل در آن ،سر و کار دارد .در مقابل،

تغییر مکان زمین يا مقادير متناظر برای پاسخ يك نوسانکنندهی

دينامیك علمی است که به طورمستقیم با سیستمهای نیرويی و

هارمونیك (مقادير طیفی) بدون نیاز به محاسبهی تاريخچهی

تعادل انرژی مبتنی بر حرکت ،روبهرو است .بر اين مبنا ،مدلها و

زمانی حرکت ارائه شده است .اين روشها با ترکیب حوادث

مسائل لرزهشناسی نیز به دو دسته تقسیم میشوند .مدلهای

کوچك و وارد کردن مفهوم "گسلهای محدود" به مدلسازی

سینماتیکی بر پايهی توزيع لغزشاند که به وضعیت تنش روی

تصادفی ،توسعهی چشمگیری يافتهاند .هنکس ،با استفاده از مدل

گسل اعتنايی ندارند .در حالیکه مدلهای دينامیکی ،با فیزيك

براون ،رابطهی سادهای بین طیف شتاب حرکت و لغزش متوسط

مسئلهی گسیختگی گسل و علل وقوع آن سر و کار دارد.

روی گسل (حاصلضرب شعاع گسل در کرنش متوسط آن)

متأسفانه مدلهای دينامیکی به دلیل پیچیدگیهای خاص خود،

ارائه کرد و سپس با استفاده از قضیهی پارسوال ،در نهايت اُفت

هنوز نتوانستهاند جای خود را بازکنند ،اما روشهای سینماتیکی

تنش مدل براون را به مجذور میانگین مربعات شتابarms ،
()2

در قالب الگوهای مختلف در کاربردهای عملی برای شبیهسازی
نیز

زلزلهها

وارد

ارتباط داد ] .[91تحلیل او از ،قضیهی پارسوال

شدهاند.

شروع شده

است.

روشهای دينامیکی برای درك پديدهی زلزله و نیز استفاده از
 1.1.3شبیهسازی جنبش نیرومند زمین به روش تصادفی گسل محدود

نتايج حاصل از آنها ،در مدلهای سینماتیکی مفیدند ].[91
روشهای شبیهسازی از يك ديدگاه به سه دستهی اصلی

روش منبع نقطهای نمیتواند پارامترهای کلیدی لرزشزمین در

()8

يك زمینلرزهی بزرگ ،مانند مدت زمان طوالنی و وابستگی

روشهای

()4

تعیینی

(فرکانسهای

پايین)،

تصادفی

(فرکانسهای باال) و ترکیبی(( )1باند پهن) تقسیم میشوند ].[91

دامنهها به سمت نجومی ايستگاه مشاهده (اثر جهتپذيری) را در

17

مجلهی علوم و فنون هستهای8931 ،18 ،

نظر بگیرد .به خاطر اين محدوديتها در سال  8321روش

میتواند به صورت منبعی نقطهای درنظر گرفته شود و از آنجا

مدلسازی براساس گسل محدود از سوی هاتزل ارائه شد و در

که شبیهسازی با منبع نقطهای به محاسبات کمتری نیاز دارد،

دهههای بعد مقبولیت زيادی يافت ] .[48اين روش جنبههای منبع

مناسبتر است .ارزيابی نتايج منبع نقطهای و صفحهای مشخص

صفحهای را با مدل لرزش زمین براساس منبع نقطهای ترکیب

میکند که مدل منبع صفحهای براوردهای دقیقتری را نسبت به
در

میکند و چون محدوديتهای ذکر شده بهطور طبیعی در اين

نقطهای

روش وجود ندارند ،هندسهی شکست و اثر جهتپذيری در نظر

تناوبهای بیش از  8sمیدهد .برای تناوبهای کمتر از  ،8sهر

گرفته میشوند و نتايج خوبی به دست میآيد .برای شبیهسازی با

دو مدل نتايج قابل مقايسه و خوبی را به دست میدهند ].[91

استفاده از گسل محدود ،از روش تأخیر زمانی و جمع شتاب
نگاشتهای مربوط به يك شبکهی دوبُعدی شامل اِلمانها

 2.1.3پیشرفت برنامههای شبیهسازی به روش گسل محدود

استفاده میشود ].[47

اولین برنامهی شبیهسازی زمینلرزه با روش گسل محدود

مدل منبع سینماتیکی شامل هندسهی شکست گسل (مساحت

که براساس روش احتمالی بور نوشته شد  FINISMبود

شکست خورده ،راستای گسل و شیب گسل) ،نقطهی شروع

که برگرفته از عبارت FINITE FAULT SIMULATION

شکست و سرعت شکست میشود .در اين روش يك صفحهی

است .اين برنامه را که برسنو و اتکینسون در  8332نوشتهاند ،از

مستطیلی برای گسل در نظرمیگیرند ،صفحهی گسل را نیز به

سوی بسیاری پژوهشگران استفاده شده است ].[44

اِلمانهای مستطیلی تقسیم میکنند و فرض میشود که شکست از

معتضديان و اتکینسون نسخهی جديدتر اين برنامه را با نام

مرکز يکی از اِلمانها (کانون زمینلرزه) شروع شده ،و به صورت

( EXSIM)3را در سال  7007نوشتهاند که مزايای بسیاری نسبت

شعاعی انتشار يافته است .سرعت انتشار شکست معموالً %10

به روشهای پیشین دارد .اين دو ،روشی که برای شبیهسازی

سرعت موج برشی در نظر گرفته میشود ] .[49هر خرده گسل

نگاشتهای نزديك گسل آثار پالسی مناسبی دارد را به صورت

وقتی که شکستگی به مرکز آن میرسد ،به صورت يك منبع

اين برنامه عرضه کردند ] .[48در اين روش از مدلسازی

کوچك مستقل لرزهای عمل میکند و شروع به تابش انرژی

تصادفی گسل محدود براساس فرکانس گوشهی دينامیکی

لرزهای میکند .تاريخچهی زمانی شتاب با در نظر گرفتن روابط

استفاده شده است .همچنین برای در نظر گرفتن حالت پالس

زمانی تجربی وابسته به فاصله ،میرايی هندسی و مدلهای میرايی

مانند در نگاشت ،از مدل رياضی مطرح شدهی ماوروديس و

 Qبه نقطهی مشاهده انتشار پیدا میکند .میرايی شتاب

پاپاجورجیو ] [41استفاده شده است .در اين روش صفحهی

نگاشتهای به دست آمده از هر اِلمان که براساس طیف منبع

گسل به اِلمانهايی تقسیم ،و برای هر اِلمان يك رويداد کوچك

برون( )1است ،با در نظر گرفتن تأخیر زمانی متناظرشان با يك-

شبیهسازی میشود .در نهايت در ايستگاه ثبت نگاشت ،شتاب-

ديگر جمع میشوند ،تا شتابنگاشت کلی حاصل از کل صفحهی

نگاشت کلی از جمع اثر رويدادهای کوچك حاصل میشود .در

گسل به دست آيد ].[91

اين مدل يك گسل بزرگ به  Nريزگسل تقسیم ،و هر ريزگسل

در روش شبیهسازی براساس گسل محدود ،هر اِلمان از گسل

در حکم يك چشمهی نقطهای کوچك در نظر گرفته میشود.

به منزلهی يك منبع نقطهای محسوب میشود که ،از مدل ارائه

جنبشهای نیرومند زمین در هر ريزگسل با استفاده از روش

شده ازسوی برون با يك فرکانس گوشه و يك اُفت تنش ثابت

تصادفی چشمهی نقطهای محاسبه ،و سپس در نقطهی مورد نظر

استفاده میکند .اين روش شبیهسازی ،روش مناسبی است و به

با يك تأخیر زمانی مناسب ،برای به دست آوردن آن در کل

طور گستردهای در براورد جنبش نیرومند زمین از آن استفاده

گسل ،جمع میشوند.

میشود .البته در فواصل دور از گسل ،يك منبع صفحهای
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 .5پارامترهای مورد نیاز به منظور استفاده از برنامهی

صورت شعاعی در اطراف گسل مربوط در فواصل معین قرار

شبیهسازی EXSIM

بگیرند ] .[80در پژوهشی ديگر ،گريگور و همکاران ][88

در بخشهای مختلف ورودی برنامه ،به منظور ايجاد پايگاه

رکوردهايی با بزرگای  1/8 ،1و  3در منطقهی کاسکاديا با

دادهای گسترده ،پارامترهای مختلف اعم از شرايط گسل،

استفاده از روش گسلهای محدود را شبیهسازی ،و به اين وسیله

چیدمان ايستگاهها (دريافتکنندهها) و پارامترهای سینماتیك

رابطهای برای پیشبینی جنبش نیرومند زمین در اين منطقه ارائه

مختلف مرتبط با جنبش نیرومند زمین و مورد نیاز در حالتهای

کردهاند .آنها در پژوهش خود از چیدمان خطی در اطراف
گسل استفاده کردهاند.

متفاوت در نظر گرفته شده است .در جدول  ،8بخشهای مختلف

با بهرهگیری از مدلهای اشاره شدهی باال و با استفاده از

و پارامترهای مربوط معرفی شده است .الزم به ذکر است که

چیدمان مطالعهی بور و اتکینسون ] [42که از هر لحاظ پوشش

واحدهای تمام دادههای ورودی بر مبنای يکاهای جهانی )(SI

بسیار خوبی نسبت به منطقهی اطراف گسل دارد ،تعداد 82

است.

ايستگاه در فواصل معین ،10 ،80 ،40 ،90 ،70 ،88 ،80 ،8 ،7 ،8

برای تعیین مختصات گسل ،جهت مثبت محور  Xشمال

 900 km ،700 ،880 ،870 ،800 ،10 ،20و در سمتهای ،48 ،°

جغرافیايی ،جهت مثبت محور  Yشرق ،و جهت محور  Zراستای

 910 ،988 ،720 ،778 ،810 ،898 ،30درجه ،در اطراف گسل

عمق گسل در نظر گرفته میشوند .بنابراين زاويهی امتداد گسل با

مسبب فرضی تعبیه شد .برای هر ايستگاه فاصلهی جوينر بور از

شمال جغرافیايی( )80صفر لحاظ میشود.

گسل مربوط به آن در شرايط مختلف هندسی گسل محاسبه شده
است .نحوهی چیدمان اين ايستگاهها در شکل  9ارائه شده است.

جدول  .1پارامترهای ورودی مدل شبیهسازی EXSIM
مقدار

مرجع

داده

4/8-8-8/8-1-1/8-2-2/8

][42

پارامتر تنش

 98بار

][41

فاکتور کاپا مربوط به میرايی نزديك سطح

0/049

][41

استفاده از روابط ولز-کوپراسمیت برای هر بزرگا

][43

80-90-80-20-30

][42

گسل در عمق  7kmزمین فرض شده است.

] [72

امتداد لغز -معکوس

] [91

0/1 β

][41

بزرگای گشتاوری زلزله

امواج

اندازهی گسل
شیب گسل
عمق باالترين نقطهی گسل )(Ztop
ساز و کار گسل
سرعت گسیختگی روی گسل
سرعت موج برشی
چگالی اليه لرزهزا
معادلهی میرايی مربوط به مسیر
مشخصات گسترش هندسی امواج
زمان تداوم موج در مسیر

)(Qmin=80

0/19

9800m/s

][41

7/1 g/cm9

][41

Q(f) = 889 f

گسل زلزله
شكل  .3چیدمان ايستگاهی مورد استفاده در اين مطالعه در اطراف گسل

][41

)R-8(R≤40), R-8/7(R>40

][41

T= T˳ + 0/8 R

][41

مسبب فرضی ].[42

 1.1تعاریف فاصله تا گسل

 .1چیدمان ایستگاهی در اطراف گسل

برای بیان فاصلهی ساختگاه از گسل ،تعاريف مختلفی پیشنهاد

در ادبیات فنی ،مدلهای مختلفی برای چیدمان ايستگاههای

شده است .اين فواصل شامل فاصله تا تصوير صفحهی گسل

دريافتکنندهی لرزهنگاشتها در اطراف گسل پیشنهاد شده

( ،)rjbنزديكترين فاصله تا صفحهی گسیختگی ( ،)rrupفاصلهی

است .به عنوان مثال ،فرانکل در شبیهسازیهای خود از مدل

تا کانون زلزله ( )rhypoو فاصله تا قسمت لرزهزای گسل ( )rseisاست

دايرهای استفاده کرده است ،به اين ترتیب که ايستگاهها به

].[91
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 .6اثر ساختگاه در فرکانسهای مختلف
همانطور که قبالً توضیح داده شد با توجه به جنس ساختگاه،

9/23

87/93

9/73

88

حال با در نظر گرفتن ويژگیهای باال ،جامعهی آماری قابل

دامنهی امواج در فرکانسهای مختلف دستخوش تغییرات

اطمینانی از رکوردهای شبیهسازی شده برای استخراج پارامترهای

میشود .اين اثر برای منطقهی بوشهر در جدول  7ارائه شده است.

مدل پالس در اختیار است .الزم به ذکر است که با توجه به
گستردگی دادهها و پوشش تقريباً جامع بر تمام شرايط (برای هر

 .7طبقهبندی نوع سایت

ساز و کار ،گسل  8988پالس شبیهسازی شده برای ساز و کار

طبقهبندی نوع سايت (سنگی يا خاکی) براساس اندازهگیری

امتداد لغز ،و  8988رکورد برای ساز و کار معکوس) ،میتوان

میزان موج برشی در اليهی  90متری زمین میسر است .به اين

روابطی با درصد اطمینان باال استخراج کرد .در شکل  ،4نمونهای

ترتیب که اگر Vs90< 900m/s ،نوع سايت خاکی800m/s ،

از رکوردهای شبیهسازی شده در اين پژوهش نمايش داده

< 900m/s < Vs90رسوبهای نرم800m/s < Vs90< 200m/s ،

میشود.

رسوبهای سخت و  Vs90> 200m/sنوع سايت سنگی
طبقهبندی میشود ] .[81به اين منظور و با در نظر گرفتن اين

 .8مقایسهی نتایج حاصل از شبیهسازی با روابط
کاهندگی معتبر

اثر در محل ساختگاه در نظر گرفته شده است ،از مقدار m/s

پیرو مطالعات جامع صورت گرفته در اين زمینه ،با استفاده از

 Vs90=280استفاده شده است .بديهی است که برای در نظر

روش تصادفی گسل محدود و در نظر گرفتن شرايط هندسی،

گرفتن اثر محلی ساختگاه ،با توجه به شناسايیهای صورت

ساختگاهی و گسیختگی متفاوت برای منطقهی زاگرس شرايط

گرفته ،مطالعهی جداگانهای الزم است.

مختلف لرزهای در نظر گرفته ،و رکوردهای شبیهسازی شده

مطلب که در پژوهش حاضر ،سنگ بستر لرزهای مبنای سنجش

زيادی تولید شد .به منظور صحتسنجی نتايج حاصل از
لرزهنگاشتهای شبیهسازی شده ،نتايج حاصل از شبیهسازیها ،با

جدول  .2مقادير اثر سايت در فرکانسهای مختلف ][41

دو رابطهی کاهندگی اکار و بومر ]( [87پیشنهادی برای منطقهی

ضريب تقويت

فرکانس )(Hz

7/13

0/4

7/88

0/41

زاگرس) که هر دو در ادبیات فنی پیشبینی جنبش نیرومند زمین

7/97

0/83

7/88

0/28

در ايران از اعتبار زيادی برخوردارند ،مقايسه شدند .همانطور که

7/18

0/11

9/88

8/04

9/83

8/71

رکوردهای شبیهسازی شده قابل اطمیناناند و خطای سیستماتیکی

9/48

8/87

4/02
4/01

8/14
7/79

در روند شبیهسازی وارد نشده است.

4/90

7/13

8/91

9/71

8/70

9/38

8/81

4/21

1/88

8/21

8/21

1/33

4/17

1/41

4/09

80/74

خاورمیانه) و زعفرانی و سقراط ]( [81پیشنهادی برای ايالت

در شکلهای  8و  1مشاهده میشود ،همخوانی بسیار خوبی بین
اين نتايج ديده میشود و اين بیانکنندهی آن است که

 .1روابط آماری کالیبراسیون برای پیشبینی جنبش
نیرومند زمین (روابط کاهندگی)
در سالهای گذشته ،مطالعهی شبیهسازی رکوردهای جنبش
نیرومند زمین بهخصوص در حوزهی نزديك گسل گسترش
زيادی يافته است و تالشهای زيادی برای توسعهی روابط
کاهندگی نسل جديد ( NGA)88يا روابط پیشبینی جنبش
نیرومند زمین
18

()87

 GMPEsو دستيابی به بینش دقیقی از جنبش

شبیهسازی جنبش نیرومند زمین و ارائهی روابط کاهندگی . . .

نیرومند زمین در نواحی مختلف زمین در ادبیات فنی انجام شده
است .ارائهی روابط آماری برای پیشبینی اين پارامترها در تولید

در اين رابطه Y ،پارامتر مورد نظر جنبش نیرومند زمین مثل بیشینه

سازههای مقاوم در مقابل اثر تخريبی جنبش نیرومند زمین از

شتاب ،سرعت يا جابهجايی است که به طور کلی با بزرگای M

اهمیت بااليی برای مهندسین سازه دارند.

رابطهی مستقیم ،و با فاصلهی  Rرابطهی معکوس داردF8(M) .

روابط کاهندگی ،که به صورت تجربی است ،رابطهی بین

تابع بزرگا F7(M) ،تابع فاصله F9(M,R) ،تابع مشترك بزرگا و

پارامتر جنبش نیرومند زمین (شتاب ،سرعت ،تغییر مکان ،طیف

فاصله است F4(Pi) .تابع نشاندهندهی پارامترهای زمینلرزه ،نوع
خاك است .در اين رابطه  ،εخطای میانگین تصادفی با مقدار

پاسخ و  )...را با بزرگای و فاصله و يا ساير پارامترهای مورد نظر
ديگر بیان میکند .شکل کلی روابط کاهندگی به صورت زير

میانگین صفر و انحراف معیار معادل با خطای تخمین  Yاست.

بیان میشود:

ضرايب ثابت اين روابط بهطور تجربی براساس نگاشتها به
دست میآيد و با استفاده از روشهای آماری حاصل میشود
].[91

()8

Y  b1.F1 (M ).F2 (M ).F3 (M , R ).F4 (Pi).
1
1

º
-7

شتاب ()cm/s2

4
7

-4

-1
8

80 88 70 78 90 98 40 48 80 88 10 18 20 28 10 18 30 38 800 808 880 888 870 878 890 898 840 848 880 888 810
زمان )(s
4

º

8
0/8
º
-0/8
-8
-8/8

سرعت ()cm/s

7/8
7
8/8

-7
80 88 70 78 90 98 40 48 80 88 10 18 20 28 10 18 30 38 800 808 880 888 870 878 890 898 840 848 880 888 810
زمان )(s
4

8

º

80 88 70 78 90 98 40 48 80 88 10 18 20 28 10 18 30 38 800 808 880 888 870 878 890 898 840 848 880 888 810
زمان )(s
4

8

º

4
7
8
º
-8
--7

شكل  .5نمونهی رکورد شبیهسازی شده در اين پژوهش برای بزرگای  2/8در فاصلهی کانونی  737کیلومتری و ساز و کار گسلش امتداد لغز.
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PGA vs. Rjb
Akkar & Bommer
Akkar & Bommer+std
Akkar & Bommer-std

800
400

700

(PGA (cm/s2

)Mw=8 (Reverse

900

800
º

780

900

880

700

800

º

80

)Rjb (km

شكل  .1مقايسهی مقادير  PGAبه دست آمده از رکوردهای شبیهسازی شده با میانگین مقادير رابطهی کاهندگی اکار و بومر ].[87

100

PGA vs. Repi
Zafarani & Soghrat
Zafarani & Soghrat +std

200

)Mw=1 (Strike slip

800
400

(PGA (cm/s2

Zafarani & Soghrat -std

100

900
700
800
900

780

700

880
)Repi (km

800

80

º

º

شكل  .6مقايسهی مقادير  PGAبه دست آمده از رکوردهای شبیهسازی شده با میانگین مقادير رابطهی کاهندگی زعفرانی و سقراط ].[81

پژوهشگران روابط کاهندگی را بر اساس دادههای جنبش

کالیبره شده باشند ،بنابراين نیاز است عالوه بر تأثیر بزرگا ،اثر

نیرومند زمینلرزههای رخ داده در نواحی مختلف يا برای کل دنیا

فاصلهی ايستگاهها از گسل مسبب (فاصلهی جوينر -بور) در نظر

ارائه کردهاند .بزرگا و فاصله در اين روابط به شکلهای مختلفی

گرفته شود .از اينرو مقادير پارامترهای به دست آمده در

بیان شده است .با توجه به پديدهی اشباع برای بزرگای امواج

فرکانسهای مختلف از پالسهای شبیهسازی شده با استفاده از

درونی و بزرگای امواج سطحی ،روابط منتشر شدهی اخیر

شکل اصلی رابطهی کاهندگی اکار و بومر ]] [87رابطهی ([)7

براساس بزرگای گشتاوری است .نکتهی بسیار مهم در استفاده از

برازش ،و ضرايب مربوطه برای هر ساز و کار استخراج شد

آنها اين است که همگی براساس دادههای مربوط به يك ناحیه

(جدولهای  9و  ،)4با اين تفاوت که ضرايب مربوط به ساز و

با ويژگیهای لرزه زمین ساختی متفاوت ارائه شدهاند .بنابراين

کار گسل ) (Fو نوع خاك ) (Sدخالت داده نشدهاند .در واقع

استفاده از اين روابط برای منطقهی خاص که دادههای

نتايج رابطهی کاهندگی برای سنگبستر لرزهای ارائه میشود:

شتابنگاری آن کم يا وجود ندارد ،باعث خطا در براورد

) Log(PSA ) = b1 + b2M w + b3 (M w 2 ) + (b4 + b5 M w
()7

پارامتر جنبش نیرومند زمین خواهد شد ].[71
از آنجا که از ابتدا هدف اين پژوهش ،توسعهی روابط

Log10 ((R jb2 + b62 )1/2  b7S s  b8S A  b9S N  b10FR

کاهندگی بود که با تعداد قابلقبولی از دادههای مورد بررسی
12

شبیهسازی جنبش نیرومند زمین و ارائهی روابط کاهندگی . . .

که در اين رابطه PSA (cm/s7( ،میزان طیف پاسخ شتاب حاصل

0/829

7/788

0/187

-0/081

-7/188

0/789

2/024

از جنبش نیرومند زمین Mw ،بزرگای گشتاوری زلزله،

0/849

7/019

0/119

-0/082

-7/818

0/708

2/71

0/884

0/881

7/819

0/119

-0/082

-7/187

0/701

2/943

0/889

) Rjb (kmفاصلهی جوينر -بور SA ،و  Ssدو فاکتور مربوط به

0/031

7/821

0/199

-0/088

-7/181

0/703

1/197

0/889

0/018

7/818

0/882

-0/084

-7/141

0/793

2/714

0/808

0/012

7/878

0/889

-0/084

-7/139

0/788

1/181

0/802

(PGA) º

8/13

0/209

-0/019

-7/299

0/798

1/72

0/808

تعیین نوع خاك FN ،و  FRدو فاکتور برای تعیین ساز و کار
گسل مربوط است.

0/881

شکل  ،2نتايج حاصل را که تغییرات  PGAنسبت به بزرگای

جدول  .3ضرايب رابطهی ( )7برای پیشبینی طیف پاسخ شتاب برای ساز و
کار گسلش امتداد لغز

گشتاوری زلزله و فاصلهی جوينر -بور است ،و شکل  1طیف

T

b8

b7

b9

b4

b8

b1

)σ(std

7/800

-8/849

7/988

-0/82

-7/718

0/784

4/389

0/012

7/011

-8/088

7/902

-0/82

-7/974

0/784

8/977

0/038

8/201

-4/892

7/741

-0/811

-7/737

0/707

1/084

0/801

8/480

-9/18

7/808

-0/81

-7/981

0/708

1/931

0/8

8/811

-7/39

8/134

-0/848

-7/997

0/7

1/189

0/807

0/319

-7/908

8/207

-0/873

-7/829

0/822

1/729

0/887

کالیبراسیون و دقیق برای تخمین پارامترهای مﺆثر جنبش نیرومند

0/231

-8/48

8/413

-0/884

-7/979

0/831

1/988

0/801

زمین در اين منطقه شده است .اما در اين پژوهش ،با در اختیار

0/181

-0/232

8/718

-0/032

-7/719

0/837

8/219

0/8

0/849

0/039

8/022

-0/019

-7/487

0/704

1/713

0/039

0/443

0/12

0/373

-0/027

-7/989

0/838

1/811

0/802

0/928

8/824

0/197

-0/011

-7/408

0/831

1/811

0/804

0/902

8/88

0/223

-0/017

-7/911

0/812

2/032

0/804

آمده از دقت و کارايی کافی برخوردار باشند .در اينجا ذکر اين

0/789

8/178

0/282

-0/018

-7/447

0/837

2/08

0/038

نکته ضروری است که در تمامی برازشهای صورت گرفته،

0/703

8/223

0/281

-0/01

-7/492

0/818

1/971

0/809

0/829

8/228

0/241

-0/083

-7/488

0/822

1/008

0/801

ضريب همبستگی رگرسیون ) (R-Squareباالی  0/38بوده

0/849

8/241

0/243

-0/083

-7/477

0/821

2/233

0/803

است .بايد توجه داشت به دلیل آنکه عدم قطعیت در همه

0/881

8/378

0/131

-0/081

-7/491

0/824

1/04

0/801

0/031

8/113

0/181

-0/088

-7/44

0/821

2/918

0/801

0/018

7/717

0/101

-/089

-7/111

0/702

2/821

0/8

0/012

7/798

0/838

-0/89

-7/201

0/783

2/883

0/807

(PGA) º

8/492

0/291

-0/18

-7/818

0/702

1/18

پاسخ شتاب به دست آمده از شبیهسازی را نشان میدهند.
همانطور که پیشتر هم اشاره شد تاکنون محدوديت تعداد
رکوردهای واقعی در منطقهی بوشهر مانع از ارائهی روابط آماری

داشتن طیف وسیعی از رکوردهای شبیهسازی شده (حدود
 80280رکورد شتاب) میتوان امیدوار بود که روابط به دست

پارامترهای چشمه ،ساختگاه و مسیر در نظر گرفته نشده است،
عدم

کلی

قطعیت

رابطهی کاهندگی ،پايینتر از روابط مشابه است .برای اين منظور

0/8

توصیه میشود که در کاربردهای عملی از انحراف معیار روابط
مشابه استفاده شود.

جدول  .5ضرايب رابطهی ( )7برای پیشبینی طیف پاسخ شتاب برای ساز و

Strikeslip equation

کار گسلش معکوس
T

b8

b7

b9

b4

b8

b1

)σ(std

7/800

-8/733

7/901

-0/813

-7/402

0/799

4/174

0/012

7/011

-4/124

7/717

-0/82

-7/478

0/773

8/989

0/013

8/201

-4/912

7/773

-0/813

-7/93

0/781

8/342

0/808

8/480

-9/217

7/888

-0/817

-7/407

0/788

1/903

0/033

8/811

-9/002

8/348

-0/88

-7/408

0/787

1/442

0/807

8

0/319

-7/922

8/243

-0/898

-7/782

0/837

8/348

0/881

0/8

0/231

-8/429

8/883

-0/883

-7/481

0/784

8/27

0/884

0/181

-0/28

8/731

-0/808

-7/408

0/788

8/072

0/802

0/849

0/038

8/809

-0/011

-7/872

0/772

8/497

0/808

0/443

0/249

0/348

-0/021

-7/414

0/781

8/208

0/887

0/928

8/783

0/148

-0/02

-7/877

0/781

1/899

0/802

0/902

8/131

0/283

-0/014

-7/872

0/78

1/378

0/801

0/789

8/382

0/202

-0/018

-7/188

0/777

1/471

0/8

0/703

7/841

0/121

-0/081

-7/182

0/788

2/972

0/889

PGA vs. Mw, Rjb
7/8
7
8/8

PGA

º
-0/8

2/8

2

1/8

1
Mw

7 8/7

7

8/8

8
7

º 4/8

80

800

880

700

780

900

Rjb

( ( log(PGA)=8/492+0/2982Mw-0/01842)Mw (+)-7/818+0/702Mw(log80)Rjb +1/18
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(())SSE=84/08, R-square=0/318, RMSE(std)=0/8008

گسلهای مورد بررسی ،و جدول  8اطالعات مربوط به تحلیل

شكل  .7برازش تغییرات  PGAنسبت به بزرگای گشتاوری زلزله و فاصلهی

خطر تعیینی را ارائه میدهند.

جوينر -بور (ساز و کار گسلش امتداد لغز).

يادآور میشود نبايد انتظار داشت که گسلهای ياد شده ،تنها
گسلهای اصلی در منطقه باشند (شکل  .)8همانطور که اشاره

100

400
900
700

جنبش نیرومند زمین ()cm/s2

800

شد ممکن است گسلهايی بهصورت مدفون ناشناخته و در عمق

7/8

7

8/8

پریود ()s

8

0/8

و عمقی است .به عنوان مثال ،شاخهای از گسل پیشانی کوهستان
در فاصلهای بین  8تا  88کیلومتری مرکز بوشهر قرار دارد که
مقادير میانگین برای آنها به کار رفته است .نتايج آنالیز تعیینی

º

خطر زلزله در جدول  8ارائه شده است .میزان  PGAنیز برای
چشمههای مختلف محاسبه شده است و برای زلزلههای طراحی

شكل  .8مقايسهی مقادير میانگین طیف پاسخ شتاب برای بزرگاهای مختلف

سطح  OBEو يا  SSEنیروگاه اتمی بوشهر قابل استفاده است.

برای ساز و کار گسلش امتداد لغز (.)%8 damped

 .11نتیجهگیری
بهترين توصیف جنبش نیرومند زمین با شتابنگارها به دست

 .11تحلیل خطر ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر به روش

میآيد .دادههای جنبش نیرومند زمین به دست آمده از

تعیینی

شتابنگاشتها برای بهبود در طراحی سازههای حساس مانند

تحلیل خطر لرزهای به دو روش مرسوم تعیینی ) (DSHAو

تأسیسات هستهای و برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از

تصادفی يا احتمالی ) (PSHAانجام میشود .در روش تعیینی

انتشار مواد پرتوزا پس از زلزلههای آينده دارای اهمیت بسیار

مراحل کار به شرح زير است:

بااليی است.

 .8تعیین چشمههای لرزهزا
.7

اکثر گسلهای کمربند چینخوردهی زاگرس به صورت پوشیده

بهتازگی در مورد آن بحث و مطالعه شده است و در جدول 8

800

º

زمین وجود داشته باشند که از ديد ما خارجاند .از طرف ديگر

روشهای شبیهسازی اطالعات مربوط به چشمهی زمین

محاسبهی بزرگترين زلزلهی امکانپذير در منطقه ( Rmin,

لرزه ،انتشار موج بین چشمه و ايستگاه ،شرايط ايستگاه و

)Mmax

کاهندگی در شبیهسازی جنبش نیرومند زمین را در نظر می

 .9انتخاب رابطهی کاهندگی مناسب برای منطقهی مورد نظر

گیرند که در نهايت باعث اطمینان بیشتری در تخمین ويژگی-

که در بخش قبل استخراج شدهاند.

های جنبش نیرومند زمین در حوزهی زمان و فرکانس میشود.

 .4تجزيه و تحلیل نتايج و ارائهی گزارش تحلیل خطر

مدل پیشنهادی در اين پژوهش ،اولین رابطهی کاهندگی

برای براورد تعیینی سطح خطر حداکثر ،در ابتدا خصوصیات

تئوری -تجربی برای منطقهی حساس بوشهر است که برای

گسلهای مهم مورد نظر منطقه ،در شعاع محدودهی 770

ارزيابی نیروگاه اتمی موجود و طراحی واحدهای جديد نیروگاه

کیلومتری نیروگاه اتمی تعیین شده است .در ادامه ،با استفاده از

اتمی در اين منطقه قابل استفاده است .هر چند برای حصول نتايج

هندسهی گسل و روابط ولز کوپراسمیت ()WeC94( )8834

دقیقتر ،به شبیهسازیهای پیشرفتهتر سینماتیکی که قابلیت در نظر

بزرگترين زلزله امکانپذير برای گسلهای مسبب تعیین ،و با

گرفتن اثر حوزهی نزديك را داشته باشد ،نیاز است .نتايج ارائه

استفاده از رابطهی کاهندگی استخراج ،و اکار بومر ][87

شده در اين پژوهش ،بر روی سنگبستر لرزهای است و بديهی

( (AkB10مقادير  PGAمربوطه محاسبه شده است .شکل ،8

است که اثر موضعی ساختگاه ،سبب تغییر شتابهای براورد شده
خواهد شد.
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 مربوطه با استفاده از روابط کاهندگیPGA  مشخصات گسلهای مهم محدوده و مقادير.1 جدول
PGAAkB80

PGAEq.7

M WeC34

Rjb

طول گسل

نوع گسل

گسل

شماره

74 cm/s7

81 cm/s7

2

840 km

10 km

Reverse

Rage sefid

8

79 cm/s

7

88 cm/s

7

2

887 km

20 km

Reverse

Mishan

7

48 cm/s

7

71 cm/s

7

2/9

37 km

878 km

Strike Slip

Kazerun

9

79 cm/s7

2/4

878 km

880 km

Strike Slip

Karebas

4

7

2/8

40 km

810 km

Reverse

Borazjan

8

30 cm/s7

91 cm/s7
883 cm/s

7

878 cm/s7

21 cm/s

2/3

91 km

900 km

Reverse

)(پیشانی کوهستانMFF

1

7

2/8

8 km

-

Reverse

)(پیشانی کوهستانMFF2

1-8

932 cm/s7

910 cm/s7

2/8

8 km

-

Reverse

) (پیشانی کوهستانMFF3

1-7

7

7

2/8

80 km

-

Reverse

) (پیشانی کوهستانMFF4

1-9

488 cm/s
901 cm/s

7

420 cm/s
710 cm/s

پینوشتها
1. Barrier
2. Radiolarite
3. Ophiolite
4. Deterministic
5. Stochastic
6. Hybrid

7. Parsevalʼs Identity
8. Brune
9. Extended Fault Simulation
10. Strike
11. Next Generation Attenuation
12. Ground-Motion Predictive Equations
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