
تحليل و ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مقدس مشهد

1مهدي مهدوي عادلي

2سيد محمود جزايري مقدس

mehmahad@yahoo.com

:چكيده

ياتيحيامريف شهرلخطر زلزله در مناطق مختيابيو ارزيلتحلمختلف ،خيزتوسعه و گسترش شهرها در مناطق لرزهامروزه با 
لزوم توجه به اين . خطرات ناشي از زلزله در آن بيشتر است. است و به طور طبيعي هر چه شهر بزرگتر باشدناپذيرو اجتناب

. خطرات نيز افزايش خواهد يافت

كند، شهر مقدس مشهد، به عنوان خطر زلزله ايجاب ميها در مناطق لرزه خيز ايران نيز لزوم  بررسي و ارزيابيگسترش شهر
اين شهر مهم، بزرگ، پرجمعيت و حياتي با ساختار . يكي از سه كالنشهر در معرض خطر زلزله، مثال كاملي در اين زمينه است

. در آن وجود دارداي بزرگ هايي فعال احاطه شده  است و همواره احتمال وقوع زلزلهمذهبي، اقتصادي و سياسي، در ميان گسل

اي، خطر زلزله  براي مناطق با درنظر گرفتن اين حقايق، تحقيق حاضر كرده با استفاده از روش تحليل احتماالتي خطر لرزه
نتايج حاصل نشان داد كه سطح نسبي خطر زلزله در اين شهر زياد و . مختلف شهر مشهد را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد

ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف نشانگر الگويي مشخص در افزايش . باشدايران مي2800نامه ادي آيينمنطبق بر نظر پيشنه
.باشدخطر زلزله از شرق به غرب و از شمال به جنوب در اين شهر مي

ير مناطق اي باالتري نسبت به ساهمچنين نتايج حاصل در اين تحقيق مشخص كرد؛ مناطق غربي اين شهر از سطح خطر لرزه
نيز از سطح خطر 8و 7، 2، 1باالترين سطح خطر زلزله را دارند و مناطق 12و 11، 10، 9كه مناطق برخوردار است، به طوري
، بواسطه 7جمعيت بودن و منطقه به واسطه پر9بر مبناي نتايج، توجه به خطرات زلزله در دو منطقه . نسبتاً بااليي برخوردارند
همچنين  قرارگيري مناطق پرجمعيت و داراي بافت فرسوده مركزي مشهد در سطوح باالي . باشداتي ميگستردگي، بسيار حي

. طلبدخطر زلزله، لزوم توجه هرچه بيشتر به خطرات ناشي از زلزله در اين مناطق شهر مقدس را مي

.شهرمشهد–ري مناطق شه-اي تحليل احتماالتي خطر لرزه- اي خطر لرزه-زلزله : ها كليدواژه

كارشناس ارشد زلزله، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر1

آزاد اسالمي واحد شوشترهاي هيدروليكي، عضو هيأت علمي دانشگاه كارشناس ارشد سازه2



مقدمه-1

شود كه هر ساله شمار زيادي از هاي طبيعي محسوب ميترين پديدهزلزله، نشانگر حركت مداوم پوستة زمين است و يكي از مخرب
هاي خيز است كه تاكنون موارد متعددي از زلزلهايران نيز كشوري لرزه. سازدمردم در نقاط مختلف دنيا را درگير آثار نامطلوب خود مي

زاييكوهكمربنددرقرار گرفتن فالت ايران. ناپذيري برجاي گذاشته استها خسارات و تلفات جبرانده و هركدام از آنويرانگر در آن رخ دا
شناسي و ژئوفيزيكي، خيزي، زلزلهشناسي، لرزهديگر شواهد زميننيز شود و خيزترين مناطق جهان محسوب ميهيماليا، كه از لرزه-آلپ

بنابراين بديهي است كه .شديد ديگري در گسترة ايران وجود دارديهزلزلرخ دادنب دارند كه همواره احتمال همگي داللت بر اين مطل
خيزي نظير ايران، تحليل و ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختف شهري امري حياتي و براي توسعه و گسترش شهرها در مناطق لرزه


�5باشد ناپذير مياجتناب.

- ي زلزله نظير روانگرايي، گسلش سطحي، زميندون در نظر گرفتن خطرات مستقيم و غير مستقيم ناشي از پديدهتوسعه شهرها ب
هاي گذشته در شهرهايي نظير طبس، رودبار، منجيل، بم و منجر به فجايع انساني هولناكي نظير آنچه كه در سال... لغزش، آتش سوزي و 

ارات مالي و اتفاقات پس از وقوع زلزله نظير قطع آب، برق، گاز و تلفن، بروز ناامني، شيوع عالوه بر اين، خس. رخ داد، خواهد شد... 
- ي لزوم پرداختن به تحليل و ارزيابي خطرات زلزله در مناطق مختلف شهري ميمواردي هستند كه همگي اثبات كننده... ها و بيماري
تر باشد و به همين نسبت اهميت تواند قابل مالحظهد، عمق اين فاجعه ميتر و مهمتر باشطبيعتاً هرچه شهر بزرگتر، پرجمعيت. باشد

.پرداختن به خطر زلزله در آن شهر افزايش خواهد شد

ميليون نفر به عنوان دومين شهر پرجمعيت 5/2اين شهر با جمعيتي در حدود . شهر مقدس مشهد مثال كاملي از اين موضوع است
همچنين عالوه بر . 
�3باشد ، همه ساله پذيراي جمعيتي بالغ بر بيست ميليون نفر مسافر مي)ع(ام رضا كشور، به واسطه ميزباني مرقد ام

ها و صنايع بسيار مهم در آن و همچنين نقش بنيادي اين شهر به عنوان ي آن از ديدگاه مذهبي، وجود برخي از كارخانهالعادهاهميت فوق
است كه بدون كوچكترين ترديدي، شهر مشهد يكي از مهمترين و شور، همگي سبب شدههاي شرقي كي استانگاهي در توسعهتكيه
شهر ايران است كه حال با توجه به اين واقعيت كه شهر مشهد، در كنار تهران و تبريز، يكي از سه كالن. ترين شهرهاي ايران باشدحياتي

ي آن هاي شهري و توسعهريزيم پرداختن به خطرات زلزله در برنامهشود، در لزوها محسوب ميخطر زلزله، مهمترين خطر طبيعي در آن
.ماندنيز كوچكترين ترديدي باقي نمي

خيزي صورت گرفته است، همگي نتايج تحقيقات مختلفي كه تاكنون در مورد بررسي وضعيت گستره شهر مشهد از ديدگاه لرزه
در جنوب و جنوب غربي اين . باشدها ميشهر مشهد احاطه شده در ميان گسل.
�4باشند نشانگر سطح باالي خطر زلزله در اين شهر مي

همچنين از . رسدكيلومتر مي2كيلومتر شناسايي شده است كه كمترين فاصله آن تا شهر به كمتر از 90شهر گسلي به طول بيش از 
كيلومتر است و در شمال آن گسلي به طول 20كيلومتر در حدود 100طرف شرق و جنوب شرقي كمترين فاصله آن تا گسلي به طول 

هاي تاريخي قابل توجه در اطراف شهر مشهد هاي رخ داده در اين گستره نيز نشانگر وقوع زلزلهتحقيق در آمار زلزله. كيلومتر قرار دارد24
- باشد، شهر مشهد پهنهدر ايران ميي خطرات زلزلهايران هم كه مرجع اصلي در زمينه2800نامه الزم به ذكر است كه در آيين. باشدمي

حال اگر اين حقايق كه همگي نشانگر باال بودن سطح خطر زلزله در اين گستره است . اي با سطح خطر نسبي زلزله باال توصيف شده است
نيان اين تحقيق بر آن منجر شود كه بتواند به اين نتيجهبا اين حقيقت كه بافت برخي از مناطق شهر مشهد فرسوده و ناپايدار است، مي

.استوار است و آن لزوم تحليل و ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مشهداست

در اين مقاله تالش شده با استفاده از روش تحليل احتماالتي . با اين مقدمه كوتاه، براحتي هدف و اهميت تحقيق حاضر تبيين شد
ي طرح و در اين تحقيق، پس از تعريف گستره. لف شهر مقدس مشهد اقدام شودخطر زلزله، به ارزيابي خطر زلزله در مناطق مخت

ي شهر مشهد را تحت تاثير ي طرح كه به نحوي ممكن است گسترههاي موجود در گسترهي شهر مشهد، اقدام به شناسايي گسلگستره
خيزي گستره طرح، مچنين با تعيين وضعيت لرزهه. قرار دهد، شده است و در يك تحليل قطعي، اثرات آنها مورد ارزيابي قرار گرفت

اي استفاده شد تا نتايج مطلوب كه نقشه ها در يك تحليل احتماالتي خطر لرزهزا تعريف شدند و از آنهاي لرزهمدلهاي الزم براي چشمه
- نتايج اين تحقيق مي. توليد گرددباشد، شتاب حداكثر زمين، ناشي از زلزله با احتماالت وقوع مختلف و در مناطق مختلف شهر مشهد مي
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هاي مرتبط با توسعة ريزيو برنامهسازيگانه شهر مشهد و همچنين تصميماي مناطق سيزدهپذيري لرزهتواند مستقيماً در ارزيابي آسيب
.شهر مشهد مورد استفاده قرار گيرد

ي طرح شهر مشهد زمين ساخت در گسترهبررسي وضعيت لرزه-2

مركز قرار گرفته -شمال شرق ايران، از ديدگاه ژئوتكنيكي در پهنه خرد شده و گسليدة بين دو صفحه كپه داغ و ايرانشهر مشهد در
زايي هاي لرزهبه منظور در نظر گرفتن تمام چشمه. 
�2باشد است و خود شهر از شمال و جنوب محدود به دو گسل فعال كواترنري مي

هاي اي مورد تهديد قرار دهند، در اين تحقيق گسترة طرح بزرگي بين طولشهد را از ديدگاه لرزهكه به نحوي ممكن است گسترة شهر م
اولين گام جهت تحليل . جهت انجام مطالعات انتخاب شده است1/37˚تا 5/35˚هاي جغرافيايي و عرض5/60˚تا 5/58˚جغرافيايي 

انجام ) 1(باشد كه در شكل هاي رخ داده در اين گستره ميآوري آمار زلزلههاي موجود و جمعخطر زلزله در شهر مشهد، شناسايي گسل
.گرفته است

موقعيت گسترة شهر مشهد و گسترة طرح از نظر ژئوتكنيكي -1شكل 
]5[هاي اصلي فعال در گسترة طرح گسل) هاي رخ داده در گسترة طرح         بنمايش كانون و بزرگي نسبي زلزله) الف

خورده دارد و ساختار با توجه به اطالعات موجود ژئوتكنيكي، وضعيت تكتونيكي در پهنة شمالي استان خراسان رضوي الگويي چين
به .
�6اند جنوب شرقي را در پهنة كپه داغ شكل داده-ها به صورت نامتقارن، ممتد و كم و بيش موازي، روندي شمال غربياكثر اين چين
هايي كه نخست گسل. بندي كردتوان به دو گروه از نظر مكانيزم گسلش تقسيمها را ميخوردگيهاي موجود در اين چينطور كلي گسل

جنوب غربي دارند و ابتدا داراي مكانيزم - غربي و يا شمال شرقي-اند و به طور كلي روند شرقيزمان با فرونشست حوضه تشكيل شدههم
اند و مكانيزم آنها امتداد لغز ها را قطع كردههايي هستند كه محور چيننوع دوم گسل. اندكه به تدريج تغيير مكانيزم دادهاند نرمال بوده

ها بر روي شهر اند و اثرات آنها مورد شناسايي قرار گرفتهدر بخش بعدي، با توجه به مراجع معتبر موجود، تمامي اين گسل. 
�7باشد مي
.استمشهد بررسي شده

ها بر روي شهر مشهد ي طرح و ارزيابي اثرات آنهاي موجود در گسترةگسل-3

. اي مورد استفاده قرار گرفته استگسل فعال در گسترة طرح شناسايي شده و در انجام محاسبات تحليل خطر لرزه14در اين تحقيق 
. رددگمشاهده مي) 1(ها در جدول شماره مشخصات و مكانيزم گسلش اين گسل
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گسل شناسايي شده در 14طول، مكانيزم گسل و حداكثر شتاب زمين محتمل در شهر مشهد ناشي از - 1جدول 
گستره طرح

)g(حداكثر شتاب زمين محتمل )Km(طول گسل شمكانيزم گسلنام گسلرديف

52056/0معكوسنيشابور1

85063/0معكوسچشمه شيرين2

55074/0معكوسشاهتخت3

60086/0معكوسشمال فريمان4

60113/0امتداد لغزامرودك5

70133/0امتداد لغزگوچگي6

75134/0امتداد لغزدهسرخ7

136/0<100معكوسفريمان8

164/0<100معكوسرودكشف9

92179/0معكوسبينالود10

70198/0معكوسبوژان11

24228/0معكوسشمال مشهد12

77335/0امتداد لغزشانديز13

596/0<100معكوسجنوب مشهد14

، اما 
�9ها موجود است اند و اطالعات مناسبي در ارتباط با آنهاي معرفي شده در اين بخش به خوبي شناسايي شدهبرخي از گسل
92توان به گسل بينالود اشاره كرد كه با طول ميهاي شناخته شده از جمله گسل. هاي چنداني در دست نيستدر مورد برخي ديگر، داده

رسد كه مسبب گذرد و به نظر ميكيلومتري شرق نيشابور مي15كيلومتر در پاي دامنه جنوب غربي رشته كوه بينالود واقع شده و از 
رود با طولي بيش از كشفي طرح گسلهاي موجود در گسترهيكي از مهمترين گسل. بوده است2/5ميالدي با بزرگي 1982زلزله سال 

زا و فعال است و به عنوان مسبب دو زلزله تاريخي بزرگ در قرن هفدهم شهر مشهد شناسايي شده باشد كه گسلي لرزهكيلومتر مي100
ن آن اي از فعال بوددر نزديكي اين گسل نشانه1988مهمترين نكته در مورد اين گسل اين است كه قرار گرفتن مركز زلزله سال . است
كيلومتري غرب مشهد واقع شده است و در اصل به صورت يك پهنه با عرض 15باشد كه در گسل مهم ديگر گسل شانديز مي. باشدمي

كيلومتر تعريف شده است و در يك زلزله تاريخي و سه زلزله دستگاهي نقشي اثبات شده داشته 77كيلومتر و طول تقريبي 3حداقل 
- ب مشهد هم دو گسل بسيار نزديك به شهر هستند كه متاسفانه اطالعات چنداني از وضعيت فعاليت لرزههاي شمال و جنوگسل. است

.ها الزامي استرسد كه انجام مطالعات دقيق در خصوص آنها در دست نيست و با توجه به فاصله كم آنها تا شهر به نظر ميخيزي آن



در اين تحليل كه با . توان از يك تحليل قطعي سود جستها بر روي شهر مشهد ميبه منظور ارزيابي ميزان تاثير هركدام از اين گسل
و حداقل فاصله گسلش تا ساختگاه و - .شودكه بر مبناي طول گسل محاسبه مي- استفاده از حداكثر بزرگي زلزله محتمل در گسل 

پذيرد، انجام مي-.
�11استفاده شده است ) 1999(كه در اين تحقيق از رابطه كاهندگي طيفي زارع -همچنين يك رابطة كاهندگي 
ي هدف كه در مركز شهر مشهد تعريف شده است محاسبه شده و در آخرين ستون مقادير شتاب حداكثر زمين محتمل براي نقطه

ها بر روي شهر لتوانند نشانگر خوبي از ميزان تاثير هر كدام از اين گساعداد حاصل در اين بخش مي. به نمايش در آمده است) 1(جدول
تواند اثرات مخرب بسيار شديدي بر روي شهر هاي شانديز و جنوب مشهد ميبر اساس اين نتايج فعال شدن حداكثري گسل. مشهد باشند

هاي رسد كه گسلاز طرف ديگر به نظر مي. ها تا شهر دانستها و فاصله كم آنتوان در طول زياد اين گسلداشته باشد كه علت آن را مي
اما در تحليل نتايج مذكور توجه به اين . كنندشاه و شمال فريمان خطر چنداني براي شهر مشهد ايجاد نميتختيرين،چشمه شيشابور،ن

اين . ها و ديدگاه احتماالتي در آن به كار نرفته استها از روش قطعي استفاده شده است و آمار زلزلهنكته ضروري است كه در تهيه آن
ي اي گسلها بر روي نتايج ديده نشود و شايد سبب تفسير نادرستي از سطح خطر بالقوهشود كه تاثير نرخ فعاليت لرزهمساله سبب مي

به عنوان مثال اگر صحت تحقيقات فعلي پذيرفته شود و گسل جنوب مشهد گسلي غيرفعال قلمداد شود، طبيعتاً ديگر . ها شودگسل
.واهد شدگسلي با اين سطح باال از خطر محسوب نخ

اي براي هر ها و تعيين نرخ فعاليت لرزهها جمع آوري خواهد شد و با استفاده از آنبراي غلبه بر اين نقصان درفصل آتي آمار زلزله
گيرد و بر اساس آن به ارزيابي اين خطر در مناطق مختلف شهر گسل، تحليل احتماالتي خطر زلزله براي گسترة شهر مشهد انجام مي

. مشهد پرداخته خواهد شد

ي طرحهاي رخ داده در گسترهآمار زلزله-4

- توان در مورد آن نظر قطعي داد، اما لرزهخيزي در وضعيت مبهمي قرار دارد و به راحتي نميي استان خراسان از ديدگاه لرزهپهنه
ترين اين رخدادها، شاخص. ي بيستم در آن رخ داده، اثبات شده استهاي شديدي كه در سدهي آن با توجه به زلزلهخيزي نسبتاً باال

اين زلزلة عظيم با بزرگي . باشدي ايران مياي ثبت شده در كل پهنهي لرزهطبس است كه بزرگترين پديده1357شهريور 25زلزلة 
شهر . انسان گشت20000روستاي مجاور آن و كشته شدن دست كم 90طبس به همراه سبب تخريب شهر 7/7مقياس امواج سطحي 

هاي هاي تاريخي حاكي از وقوع زلزلهداده. خيزي باالي برخوردار استمشهد هم به عنوان يكي از شهرهاي اين پهنه از پتانسيل لرزه
در اين ميان مخربترين . باشدقوچان و نيشابور ميكيلومتري شهر مشهد و به خصوص شهرهاي100مخرب و بزرگ متعددي در شعاع 
رخ داده است كه در اثر آن دو سوم شهر 6/6با بزرگي مقياس امواج سطحي 1084الثاني سال ربيع15زلزله مربوط به شهر مشهد، در 

تن كشته 4000شده و حدود هاي همگاني تخريب ، سقف مسجد گوهرشاد و بسياري از ساختمان)ع(مشهد از جمله گنبد مرقد امام رضا 
هاي دستگاهي از مراجع معتبر براي ها، كاتالوگ زلزلهخيزي چشمهبه هرحال در اين تحقيق براي تعيين پارامترهاي لرزه. 
�6اند شده


�10شهر مشهد تهيه گرديد .

ي شهر مشهدتحليل احتمالي خطر زلزله براي گستره-5

طر زلزله در گستره شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفته است، برگرفته از يك قانون شناخته روشي كه در اين تحقيق جهت تحليل خ
، در اثر وقوع يك زلزلة معيناحتمال اينكه در يك ساختگاه . 
�8باشد كه در مراجع مختلفي ذكر شده است شدة علم احتماالت مي

:بر خواهد بود باتجاوز كند، برا�، از مقدار مشخص �مشخص، پارامتر حركت زمين 
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هم تابعي است از جنس تابع چگالي احتمال كه ��مي باشد و �نشانگر برداري شامل تمام متغيرهاي تصادفي موثر در �كه در آن 
گيرند، د استفاده قرار ميدر اغلب موارد دو متغير در برآورد پارامتر تصادفي مور. دهدعدم قطعيت موجود در متغير تصادفي را نشان مي

:بنابراين رابطة باال بدين شكل در خواهد آمد). �(و بزرگي ) �(فاصله 


�كه در آن ��� ��	
�� بطه كاهندگي گونه كه پيشتر گفته شد، در اين تحقيق از رادر واقع همان رابطة كاهندگي است و همان�
يه، توابع چگالي احتمال بزرگي و فاصله هستند كه بايد براي هر چشم����و �	��همچنين . استفاده شده است) 1999(طيفي زارع 

زا چشمة لرزه�حال اگر فرض شود كه تعداد . آن تا ساختگاه به طور جداگانه تعيين شونديچشمه و فاصلهزا با توجه به مشخصاتلرزه
برابر �از مقدار �هستند، بتوانند ساختگاه را تحت تاثير قرار دهند، احتمال وقوع كلي تجاوز ��اي هر يك داراي نرخ فعاليت لرزهكه 

:خواهد بود با

با فرض وجود يك توزيع پواسون براي توزيع زماني زلزله . هم تعبير كرد�بدست آمده را مي توان به احتمال وقوع ساليانة ��پارامتر 
:سال برابر خواهد بود با �در مدت �ها، احتمال وقوع تجاوز از مقدار  

(6)

متناظر با دوره (درصد در طول پنجاه سال 63ز سه ريسك مختلف، در اين تحقيق ا. ، ريسك وقوع زلزله هم خوانده مي شود�مقدار 
متناظر با دوره (درصد در طول پنجاه سال 2و ) ساله475متناظر با دوره بازگشت (سال 50درصد در طول 10) ساله50بازگشت 
.هاي شتاب حداكثر استفاده شده استجهت تهيه نقشه) ساله2475بازگشت 

درصد در طول پنجاه سال محاسبه شده 10ة شهر مشهد بر روي نقشه شتاب حداكثر زمين كه با احتمال وقوع گستر) 2(در شكل 
درصد در طول پنجاه سال كه 10توان گفت كه شتاب حداكثر زمين با احتمال وقوع ميبرمبناي اين نقشه . گردداست مشاهده مي

محاسبه شده است و مقدار ميانگين آن 0.28gتا 0.23gهر مشهد عددي بين شود، براي شاصطالحاً شتاب مبناي طرح نيز خوانده مي
اين عدد و . توان ادعا كرد كه سطح نسبي خطر زلزله در شهر مشهد باال استبر اساس اين عدد مي. باشدمي0.26gعددي در حدود 

ايران دارد كه در آن هم سطح نسبي 2800استاندارد گيري، سازگاري خوبي با سطح پيشنهادي خطر زلزله براي مشهد توسط نتيجه
توان مشاهده كرد كه الگوي خطر زلزله در شهر مشهد بر همچنين بر اساس نقشه حاضر مي. خطر زلزله در مشهد باال تعريف شده است

هاي هاي مذكور و ساير نقشهالزم به ذكر است كه نقشه. باشدمبناي افزايش در حركت از شمال به جنوب و همچنين از شرق به غرب مي
.  اندافقي شتاب و شرايط ساختگاهي سنگ بستر محاسبه و ترسيم شدهيارائه شده در اين تحقيق براي مؤلفه
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سال و موقعيت شهر مشهد بر روي آن50در طول % 10نقشه شتاب حداكثر زمين با احتمال وقوع –2شكل 

ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مشهد-6

10درصد، 2نقشه شتاب حداكثر زمين، با استفاده از تحليل احتمالي خطر زلزله و با سه احتمال وقوع ) 5(و ) 4(، )3(هاي در شكل
گانه آن ي شهر مشهد محاسبه و رسم گرديده و نقشه اين شهر به تفكيك مناطق سيزدهسال براي گستره50درصد در طول 63درصد و 

الزم به . بر روي آن منطبق شده است، تا از اين طريق به توان خطر زلزله را در مناطق مختلف اين شهر مورد مطالعه و بررسي قرار داد
نقشه با احتمال . ريزي و مديريت شهري داشته باشندتوانند كاربردهاي متفاوتي در برنامهتلف، ميذكر است كه اين سه نقشه خطر مخ

هاي كم تواند در ارزيابي خطر زلزله براي سازهترين احتمال وقوع زلزله مورد محاسبه است ميسال كه پايين50درصد در طول 63وقوع 
سال، كه به عنوان نقشه پايه در تحليل خطر زلزله 50درصد در طول 10احتمال وقوع نقشه با. اهميت و موقت مورد استفاده قرار گيرد
سال كه باالترين سطح خطر زلزله 50درصد در طول 2ها كاربرد دارد و از نقشه با احتمال وقوع مطرح است، در مورد طراحي عموم سازه

.استفاده نمود... ها و ها، نيروگاهنشانيها، آتشتانهاي با اهميت فراوان نظير بيمارستوان در طراحي سازهاست، مي

خيزي در مناطق هر سه نقشه ترسيم شده براي ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مشهد، الگوي يكساني را در وضعيت لرزه
ارند، پس از آن مناطق مركزي قرار به طور كلي مناطق غربي اين شهر در باالترين سطح خطر زلزله قرار د. دهندمختلف اين شهر نشان مي

برمبناي اين نقشه بيشترين خطر زلزله در منطقه . گيرندترين جايگاه از نظر سطح نسبي خطر زلزله قرار ميدارند و مناطق شرقي در پايين
، 5را دارد و مناطق  ترين سطح خطر زلزله كم4همچنين منطقه . قرار دارند10و 11، 9وجود دارد و پس از آن به ترتيب مناطق 12
.نيز نسبتاً سطح خطر پاييني دارند6و 3

�

0.29�0.33

0.25�0.29

0.21�0.25

0.17�0.21

0.33�0.37



سال در مناطق مختلف شهر مشهد50در طول % 2نقشه شتاب حداكثر زمين با احتمال وقوع –3شكل 

�

0.530�0.600

سطح نسبي خطر زلزله باال

سطح نسبي خطر زلزله متوسط
0.460�0.530

خطر زلزله پايينسطح نسبي 
0.390�0.460



سال در مناطق مختلف شهر مشهد50در طول % 10نقشه شتاب حداكثر زمين با احتمال وقوع –4شكل 

�

0.280�0.320

سطح نسبي خطر زلزله باال

سطح نسبي خطر زلزله متوسط
0.240�0.280

خطر زلزله پايينسطح نسبي 
0.200�0.240



سال و موقعيت شهر مشهد بر روي آن50در طول % 10نقشه شتاب حداكثر زمين با احتمال وقوع –5شكل 

تواند در ارزيابي هاي رسم شده در اين تحقيق، مينگاهي به وضعيت جمعيتي و وسعت مناطق مختلف شهر مشهد همراه با نقشه
محاسبه درصد جمعيت هر منطقه ، پس از 2به همين منظور در جدول . گشا باشدها بسيار راهوضعيت سطح خطرات ناشي از زلزله در آن

و تخصيص رتبه جمعيتي به هر منطقه، با استفاده از 1385بر مبناي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهر مشهد در سال 
ر محاسبه مقدار ميانگين شتاب حداكثر زمين در هر كدام از مناطق، يك رتبه به عنوان رتبه خطر براي هر يك از مناطق مورد محاسبه قرا

. اندبه نمايش در آمده2اين نتايج در جدول . خيزي باشدتواند نشانگر سطح خطر نسبي آن منطقه از نظر لرزهگرفته است كه مي

، در سطوح نسبتاً پايين سطح خطر 3و 2گردد كه دو منطقة پرجمعيت شهر مشهد، يعني مناطق بر اساس اين جدول مشخص مي
كه از نظر جمعيتي سومين منطقة پرجمعيت شهر مشهد است، از نظر سطح خطر زلزله هم جايگاه بااليي ،9اما منطقة . زلزله قرار دارند

ترين ، در پايين4نيز وضعيت تقريباً مشابهي دارد، اما منطقة پرجمعيت 10منطقه نسبتاً پرجمعيت . گيرددارد و در رتبه دوم قرار مي
، باالترين سطح 12ترين منطقه شهر مشهد، يعني منطقه جمعيته هم اين است كه كمنكته قابل توج. سطح خطر زلزله قرار گرفته است

. نسبي خطر زلزله را در اين شهر دارد

بطور كلي و با توجه به نتايج . باشدداراي سطح نسبي بااليي ا خطر زلزله مي9و 7از ديدگاه وسعت مناطق هم دو منطقة گسترده 
شهر مشهد يكي از مناطقي است كه بايد بحث خطرات ناشي از زلزله در آن به 9رسد كه منطقة يحاصل شده در اين بخش، به نظر م

طور جدي مورد توجه قرار گيرد، زيرا اين منطقه از يك طرف داراي وسعت و جمعيت قابل توجهي است و از طرف ديگر، سطح نسبي 
اي از هم با توجه به گستردگي آن نيازمند توجهات ويژه7نين منطقه همچ. باشدخطر زلزله در اين منطقه به صورت قابل توجهي باال مي

در اين ميان، بديهي است كه بيشترين ميزان توجه به خطرات زلزله بايد نصيب بافت فرسوده و قديمي شهر . باشدديدگاه خطر زلزله مي
ها شده در تحقيق حاضر، سطح خطر زلزله در آناند و بر اساس نتايج حاصلمشهد گردد كه در دل مناطق مركزي اين شهر جاي گرفته

. باشدبه صورت نسبي باال مي

�

0.100�0.110

سطح نسبي خطر زلزله باال

سطح نسبي خطر زلزله متوسط
0.090�0.100

نسبي خطر زلزله پايينسطح 
0.080�0.090



رتبه مناطق مختلف شهر مشهد از نظر جمعيت و از نظر سطح خطر زلزله-2جدول 

منطقه121110987654321ثامن

3/18/07/65/80/
10

1/45/87/72/66/90/
12

0/
18

درصد 8/6
جمعيت

رتبه جمعيت1299631157104218

رتبه91342651012131187

خطر

گيرينتيجه-7

در اين . تحقيق حاضر، با هدف اصلي تحليل و ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مقدس مشهد تعريف و اجرا شده است
اي، ميزان سطح نسبي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مشهد تحقيق تالش گرديد كه با استفاده از يك تحليل احتماالتي خطر لرزه

با توجه به اهميت فراوان شهر مشهد از . ي شهري باشدهاي توسعهريزياي كه نتايج حاصل قابل استفاده در برنامهگردد، به گونهمحاسبه
ديدگاه مذهبي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ساختار ايران و نيز توجه به اين حقيقت كه بر مبناي تحقيقاتي كه تاكنون انجام گرفته 

رسد كه انجام تحقيقاتي از اين دست، جهت ارزيابي جدي خطر زلزله باشد، به نظر ميزله در شهر مشهد نسبتاً باال مياست، سطح خطر زل
.باشدناپذير ميدر شهر مقدس مشهد اجتناب

ه به نحوي زايي كهاي لرزهي تمام چشمهي شهر مشهد، ابتدا گسترة طرح بزرگي كه در برگيرندهاي در گسترهبراي تحليل خطر لرزه
بر . هاي موجود در آن مورد بررسي قرار گرفتشهر مشهد را مورد تهديد قرار دهند، تعريف گشت و تمامي گسلي ممكن است، گستره

هاي خيزي برخي از گسلرسد كه انجام تحقيقات گسترده و مداوم در خصوص وضعيت لرزهمبناي نتايج حاصل از اين بخش، به نظر مي
هايي صادق است كه فاصلة اندكي تا گسترة شهر مشهد اين مساله خصوصاً در مورد گسل. ي اين گستره الزامي استكمتر شناخته شده

هاي شمال و توان به گسلبه عنوان مثالي در اين زمينه مي. دارند و در صورت فعال شدن خسارات جبران ناپذيري برجاي خواهند گذاشت
ود كه بر مبناي نتايج حاصل شده در اين تحقيق، در صورت فعال شدن، بصورت جدي شهر جنوب مشهد و نيز گسل شانديز اشاره نم

.مشهد را تهديد خواهند كرد

اي معتبر و قابل قبول، پس از در اين تحقيق، به منظور فراهم آوردن مقدمات الزم براي انجام يك تحليل احتماالتي خطر لرزه
ي يك كاتالوگ زلزله براي گسترة زا، اقدام به تهيههاي لرزهها به عنوان چشمهعريف آني طرح و تهاي موجود در گسترهشناسايي گسل

ي تمام اجزاي ضروري، يك پس از تهيه. زا تعريف شدهاي لرزهخيزي براي چشمههاي آن، پارامترهاي لرزهطرح گرديد و با استفاده از داده
بر اساس نتايج حاصل شده در اين . شهر مشهد از ديدگاه خطر زلزله انجام گرفتاي به منظور تعيين وضعيت تحليل احتمالي خطر لرزه

ايران در خصوص شهر مشهد، 2800نامه تحقيق كه منطبق بر نتايج ساير تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه است و نيز با نظر به آيين
گردد كه عالوه بر لحاظ كردن نظر اساس اين نتايج، توصيه ميبر. وضعيت سطح نسبي خطر زلزله در اين گستره نسبتاً باال معرفي باشد

اي ي شهر مشهد يك تحليل احتماالتي خطر لرزههاي خاص و بسيار مهم در گستره، در مورد ساخت و ساز ساختمان2800نامه آيين
.صورت گيرد



رزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مشهد در پايان اين تحقيق و به منظور نيل به هدف نهايي تعريف شده در آن، اقدام به ا
بر مبناي نتايج حاصل در اين مقاله، وضعيت سطح خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مشهد متفاوت و به طور كلي در مناطق . گرديد

به 10و 11، 9، 12دهد كه مناطق هاي خطر زلزله با احتماالت وقوع مختلف نشان مينقشه. باشدغربي بيشتر از مناطق شرقي مي
در . باشندترين سطح خطر نسبي زلزله برخوردار ميبه ترتيب از پايين6و 3، 5، 4ترتيب از باالترين سطح خطر نسبي زلزله، و مناطق 

اي بسياراي پرجمعيت و با سطح خطر باال و دومي منطقهكه اولي منطقه7و 9رسد كه بايد توجه خاصي به مناطق اين ميان به نظر مي
هاي فرسوده، كه در دل سازي بافتهمچنين توجه جدي به احيا و بازسازي يا مقاوم. وسيع و با سطح خطر نسبتاً باال است، ابراز داشت

گردد كه در صورت در پايان توصيه مي. اند، با توجه به سطح خطر زلزلة باالي اين مناطق الزامي استمناطق مركزي مشهد جاي گرفته
االمكان اين گسترش از طرف غرب، خصوصا هاي احاطه كننده اين شهر توجه گردد و حتيهر مشهد، به موقعيت گسلنياز به گسترش ش

هاي مطرح شده در اين تحقيق، صرفاً برمبناي همچنين الزم به ذكر است كه تمام نتايج و توصيه. صورت نپذيرد9ي منطقه در ادامه
ريزي و توسعه كالنشهر عظيمي همچون شهر باشد و بديهي است كه برنامهمهندسي زلزله ميمطالعات مرتبط با خطر زلزله و از ديدگاه 

. هاي گوناگون استها و تخصصاي از مطالعات و تحقيقات از جنبهي گستردهمقدس مشهد، نياز به مجموعه
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