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مناسب سناریوهای از حداقل تعداد تعیین برای بهینه سازی بر مبتن احتماالت لرزه ای سناریوی روش از مقاله این در یده: چ

روش در است. شده استفاده شود، گرفته کار به قم شهر گستره حیات شریان های منطقه ای خسارت تخمین در م تواند که

لرزه ای سناریوهای از کوچ مجموعه سناریو، هزار صدها یا میلیون ها جای به بهینه سازی، بر مبتن احتماالت سناریوی

پس م شود. تولید ، حیات شریان های نظیر ان م توزیع با زیرساخت های تحلیل و لرزه ای خطر دادن نشان جهت احتماالت

خطر با سازگار ساالنه وقوع احتماالت رخدادهایی، چنین داده های اه پای از لرزه ای سناریوهای کوچ مجموعه تولید از

بر ن مم رخدادهای همه موردنظر منطقه روی آن ها ترکیبی اثرات که است به گونه ای احتماالت این م شود. زده تخمین

محاسبات نظر از و تکرارپذیر روش این م کند. حفظ را زمین شناس و زلزله شناس داده های بر مبتن رخداد باز روابط مبنای

جهت را خسارت مختلف سناریوهای م توان درنتیجه م شود. منجر قابل فهم زلزله سناریوهای به و بوده مدیریت قابل

خطر منحن تطابق نیز و ارزیابی معیارهای گرفت. نظر در حیات شریان های خصوص در سیاست گذاری و تصمیم گیری

محدوده در قم شهر گستره برای تولیدشده سناریوهای خطاهای که م دهد نشان کاهش یافته سناریوهای خطر منحن و اصل

ندارد. وجود نتایج در ناخواسته ای انحراف و بوده مناسبی

. حیات شریان های خطر، تحلیل بهینه سازی، لرزه ای، سناریوهای کلیدی: واژه های
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مقدمه ١

زلزله سناریوهای ان م همبستگ هم هم زمان م بایست که شرایط برای بهینه سازی، بر مبتن احتماالت سناریوی روش

زلزله سناریوهای حفظ م شود. ارائه دارد، وجود محاسبات نیازهای از نگران هم و شود گرفته نظر در منحصربه فرد
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حرکت ان م همبستگ ثانیاً و است آسان کاربران فهم برای اوال که باشد داشته اهمیت نظر این از م تواند منحصربه فرد

حیات شریان های نظیر ان م توزیع با زیرساخت سیستم ی برای خسارت که زمان م کنند. ثبت منطقه ی در را زمین

دو در بود. خواهد مهم ان م همبستگ ثبت م شود، محاسبه منطقه ای خسارت های که زمان یا و م شود زده تخمین

انجام خطر تحلیل از پس محاسبات فشرده تحلیل های که زمان ‐١ دارد: وجود نگران محاسبات حجم به نسبت مورد

که زمان ‐٢ م شود؛ محاسبه ن مم زلزله سناریوهای همه برای حیات شریان ی به خسارت که زمان مثال برای م شود،

ارزیابی خسارت کاهش دهنده گزینه چندین نسبی مزایای که زمان مانند شود تکرار بار چندین خسارت تخمین م بایست

م شود.

خطر با سازگار احتماالت سناریوی روش برای جدیدی فرموالسیون بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوهای روش

بار اولین برای که م شود استفاده طوفان خطر برای اصل در بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوهای روش م باشد.

نسبتاً زیرمجموعه ی انتخاب شامل روش این است. شده سازگار زلزله خطر برای اران هم و وزیری توسط روش این

مجموعه های از هرکدام به طوری که بود خواهد آن ها ساالنه وقوع احتماالت تعیین و ن مم زلزله سناریوهای همه از کوچ

م دهند؛ نشان را م کنند ایجاد مشابه زمین حرکت شدت و جغرافیایی توزیع ی که رخدادهایی همه رخدادها، کاهش یافته

ر دی ویرایش های برخالف م شود. داده نشان منطقه ای لرزه ای خطر کل رخدادها، کاهش یافته مجموعه با همراه همچنین

خطر ن مم خطای حداقل کرده اند، ارائه اران هم و وزیری که فرموالسیون خطر، با سازگار احتماالت سناریوهای روش

لرزه ای خطر تحلیل ی از استفاده با که حالت و شود زده تخمین کاهش یافته مجموعه استفاده با که حالت میان را منطقه ای

با منطبق کاهش یافته مجموعه در تعیین شده منطقه ای خطر که به گونه ای م کند تضمین شود، زده تخمین کامل احتماالت

رخداد باز احتماالت از معین مشخصه های صریح، به طور م تواند روش این ١‐الف). ل (ش باشد واقع منطقه ای خطر

طبقه بندی را خطاها توزیع و بزرگا روش این ١‐ب). ل (ش کند حفظ زمین شناس و زلزله شناس اطالعات بر مبتن را

یابد. گاه آ خطا ارائه و محاسبات صرفه جویی میان قضاوت پیرامون تصمیمات از م تواند کاربر به طوری که م کند

مجموعه رخداد باز روابط ب‐ و i کنترل نقطه برای « «واقع و کاهش یافته مجموعه خطر منحن های الف‐ میان خطا تعریف از شمایی :١ ل ش
(٢٠١٠ ، اران هم و (وزیری Su منبع برای « «واقع و کاهش یافته

و ان م توزیع با زیرساخت های احتماالت لرزه ای خطر تحلیل برای را خود روش ،(٢٠١٢) دیویدسون و هان

روش کردند. ارائه مرتبط خطر با سازگار ساالنه وقوع احتماالت با همراه زمین حرکت نقشه های از مجموعه ای توسعه

نقشه های و زلزله سناریوهای تولید جهت گام به گام روش ی شامل مشخص، چهارچوبی دارای (٢٠١٢) دیویدسون و هان

خطاهای مقایسه جهت را ارزیابی معیارهای همچنین آن ها م باشد. مشخص فرموالسیون دارای گام هر که بوده زمین حرکت

،(٢٠١۵) اران هم و منظور کردند. معرف هرکدام به مربوط فرموالسیون با همراه ، ان م همبستگ خطاهای و خطر منحن

آن ها دادند. تعمیم قابل توجه اصالح ی با را (٢٠١٢) دیویدسون و هان بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوی روش

با زلزله سناریوهای کاهش از پیش اما گرفتند کار به را (٢٠١٢) دیویدسون و هان مطالعه در ارائه شده گام های همان
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کردند. ایجاد « «واقع خطر منحن در آن ها مشارکت مبنای بر زلزله سناریوهای مجموعه در اولیه کاهش ی بهینه سازی،

گرفته کار به قم شهر مطالعه برای م باشد، لرزه ای سناریوهای ارائه برای موجود روش کامل ترین آنکه سبب به روش این

تنها مطالعه این هدف ازآنجایی که اما م باشد اصل گام ۵ دارای (٢٠١۵) اران هم و منظور پیشنهادی روش است. شده

(٢٠١۵) اران هم و منظور پیشنهادی روش اول گام ٣ از تنها لذا است، بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوهای ارائه

شبیه سازی ‐١ از: عبارت اند گام سه این م شود. صرف نظر زمین حرکت نقشه های ارائه به مربوط گام دو از و شده استفاده

با (که زلزله احتماالت سناریوهای مجموعه ی تولید جهت زلزله بزرگاهای از اهمیت نمونه گیری با (MCS) مونت کارلو

روش ‐٣ و خطر منحن در آن ها مشارکت مبنای بر زلزله سناریوهای در اولیه کاهش ‐٢ م شود)، تعریف بزرگا و منبع

شده داده نشان ٢ ل ش در روش این اصل گام سه مجموعه. اندازه کاهش جهت بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوی

است.

(٢٠١۵ ، اران هم و تعمیم یافته،(منظور بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوهای بهبودیافته روش در اصل گام های :٢ ل ش

و شده تمرکز خطر منحن خطاهای روی مقایسه، به منظور تعمیم یافته بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوی روش در

برای جدید خطر منحن ی توسعه جهت کاهش یافته زلزله سناریوهای مجموعه از روش این در م شوند. معرف آن ∑روش های
j∈reducedset PjP (yij ≥ y) موردنظر محدوده در y، زمین، حرکت مقدار هر ساالنه فزون احتمال محاسبه با iسایت

دوره برای کاهش یافته مجموعه زمین حرکت شدت مقدار خطر، منحن درون یابی از استفاده با سپس م شود؛ استفاده

سناریوها برای م شود. مقایسه r بازگشت دوره و iسایت برای ، Yi,r ،« «واقع زمین حرکت با و تعیین شده Ŷi,r بازگشت

به صورت خطر منحن خطاهای م شود؛ محاسبه زمین حرکت پیش بین معادالت روی انتگرال گیری با ،P (yij ≥ y) مقدار

افق فاصله مقدار این م شود. تعریف است « «واقع مقدار از درصدی که PGA برحسب خطر، منحن در خطا درصد

و ‐الف) ١ ل (ش م باشد r بازگشت دوره و i سایت برای « «واقع خطر منحن تا کاهش یافته مجموعه خطر منحن

است کل خطر منحن با تطابق نتیجه گیری معیار ی م شود. تقسیم r بازگشت دوره با i سایت در زمین حرکت به وسیله

منطقه م شود. گیری متوسط خطر منحن خطای مطلق مقادیر از بازگشت دوره های و سایت ها همه برای منظور بدین که

شهر به آن شرق جنوب امام، یادگار اه ورزش به آن غربی جنوب که م باشد کیلومتر ٢۵ ابعاد با و ل ش مربع موردمطالعه

منطقه جغرافیایی موقعیت م شود. محدود قمرود روستای به آن شرق شمال و عل آباد روستای به آن غربی شمال ، که

واقع شمال ٣۴٫٧۴٣ تا ٣۴٫۵١٧ جغرافیایی عرض های و شرق ۵١٫٠٢٢ تا ۵٠٫٧۴٩ طول های محدوده در موردمطالعه

تحلیل اوال که است آن دلیل به محدوده این انتخاب علت است. شده واقع منطقه این میانه در حدوداً قم شهر است. شده

و نشده واقع محدوده مرز در قم شهر ثانیاً و شود انجام آن اطراف حاشیه ای شهرک های به اضافه قم شهر کل برای خطر

نقطه ٩ بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوهای تولید برای ندهد. قرار تأثیر تحت را محاسبات ، احتمال مرزی خطاهای

قرارگرفته اند. هم از کیلومتر ١٢٫۵ برابر فواصل با و محدوده میانه دقیقاً و مرز روی بر نقاط این است. شده انتخاب کنترل

نقطه ٢۵ مجموعه که صورت به شده اند انتخاب نیز ر دی نقطه ١۶ ، کنترل نقاط بر عالوه محاسبات، دقت بررس به منظور

منحن های ، احتماالت لرزه ای تحلیل انجام با دارند. کیلومتر ۶٫٢۵ برابر فاصله ( کنترل نقطه ٩ به اضافه انتخابی نقطه ١۶)
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ل ش در م شود. استفاده احتماالت لرزه ای سناریوهای تعیین در آن ها از که شده استخراج انتخابی و کنترل نقاط برای خطر

در قم شهر است. شده داده نشان انتخابی و کنترل نقاط و قم شهر محدوده انجام شده، ه بندی شب و موردمطالعه منطقه ٣
لرزه ای فعالیت ه بل نیست خط لرزه خیزی با منطقه ای مرکزی ایران است. گرفته قرار مرکزی ایران لرزه ای تکتونی موقعیت

م شود. مشخص کواترنری گسل چندین در لرزه ای اف های ش و طوالن بازگشت دوره بزرگ، زلزله های با منطقه این در

زلزله قم، نزدی در تاریخ زلزله تنها هستند. سطح معموال و کم عمق به طورکل مرکزی ایران در تکتونی شوک های

م شود. مشاهده قم اطراف در کوچ دستگاه رخدادهای از کم تعداد م باشد. ۵٫٩ بزرگای با میالدی ١۴٩۵ سال

گسل های وجود م دهد. نشان ۶ از کمتر بزرگای با و قم کیلومتری ١٠٠ شعاع در را زلزله ١۴ حداقل ، دستگاه لرزه خیزی

برای به خصوص نیست. قابل انکار نشده، داده نسبت آن ها به لرزه ای فعالیت های و نیستند شناخته شده که منطقه در پنهان

م شود. گرفته نظر در ناحیه ای چشمه های به صورت پواسون خطر تحلیل انجام جهت لرزه خیزی مرکزی، ایران ناحیه

م دهد قرار تأثیر تحت را اطراف نواح و قم شهر که ناحیه ای چشمه های مطالعه ای در ،(٢٠٠٨) اران هم و کمالیان

زمین شناس و لرزه شناس مطالعات مبنای بر ناحیه ای چشمه های کردند. مشخص آن ها از هرکدام لرزه خیزی همراه به را

چشمه های همان دقیقاً مطالعه این در شده استفاده ناحیه ای چشمه های است. شده داده نشان ۴ ل ش در که شده اند مشخص

حذف از بعد لرزه خیزی پارامترهای ناحیه ای، چشمه هر برای است. (٢٠٠٨) اران هم و کمالیان مطالعه در شده استفاده

برای زلزله باالیی مرز یا حداکثر ی (٢٠٠٨) اران هم و کمالیان شده اند. محاسبه کاتالوگ از پیش لرزه ها و پس لرزه ها

بزرگای حداقل مقدار آن ها م باشد. گرفته شده نظر در رخداد حداکثر نشان دهنده که کردند انتخاب ناحیه ای چشمه هر

ازای به رویداد ساالنه میانگین و حداکثر بزرگای b، و a مقادیر گرفتند. نظر در ناحیه ای منابع همه برای را Mmin = ۴٫۵
تا قوی زلزله های عمق مبنای بر که گرفته شده نظر در کیلومتر ١٠ زلزله ها عمق است. شده ارائه ١ جدول در حداقل بزرگای

م باشد. ایران در بزرگ

P تا A انتخابی نقاط و ٩ تا ١ کنترل نقاط منطقه، این در قم شهر محدوده و موردمطالعه منطقه :٣ ل ش

منطقه برای رابطه این از لذا، است، شده استخراج دنیا همه از داده هایی برای بومر و اکار کاهندگ رابطه آنکه دلیل به

کرایسیس نرم افزار در ورودی جدول های به صورت روابط این شدند. انتخاب خطر تحلیل محاسبات جهت موردمطالعه

معرف کرایسیس نرم افزار به زا لرزه چشمه هر برای ١ جدول در معرف شده لرزه خیزی داده های است. درآمده (٢٠١۵)

۵٠ در فزون احتمال خطر منحن و شد انجام کرایسیس نرم افزار با انتخابی و کنترل نقاط به مربوط خطر تحلیل م شود.

نشان انتخابی و کنترل نقطه ٢۵ برای واقع زمین شتاب حداکثر نتایج است. شده استخراج نقاط از هرکدام برای سال
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(٢٠٠٨ ، اران هم و موردمطالعه(کمالیان منطقه برای شده گرفته نظر در زمینه منابع لرزه خیزی مشخصات :١ جدول
B a λmin Mmax Mmin چشمه

٠٫٧١ ٢٫٩۴ ٠٫۵۴ ٧٫٩ ۴٫۵ ١
٠٫۶٩ ٢٫٨۴ ٠٫۵٢ ٧٫٨ ۴٫۵ ٢
٠٫۶١ ١٫۵٠ ٠٫٠۵٨ ٧٫٧ ۴٫۵ ٣
٠٫۵٣ ١٫١۶ ٠٫٠۵٩ ٧٫۴ ۴٫۵ ۴
٠٫۶٩ ١٫٩٣ ٠٫٠٧ ۶٫٨ ۴٫۵ ۵
٠٫٧٣ ٢٫٠۶ ٠٫٠۶ ۶٫۵ ۴٫۵ ۶
٠٫۶۴ ١٫٩٧ ٠٫١٢ ٧٫١ ۴٫۵ ٧
٠٫٩٧ ۴٫١٣ ٠٫۵٩ ٧٫۶ ۴٫۵ ٨

به بسیار انتخابی و کنترل نقاط میان تناوب دوره های همه در زمین شتاب حداکثر نتایج نقاط، بودن نزدی دلیل به که م دهد

مجموعه و واقع خطر میان خطاهای مجموع رساندن حداقل به بهینه سازی هدف ازآنجایی که ر دی طرف از است. نزدی هم

و پیچیده محاسبات به منجر کنترل نقاط تعداد افزایش لذا م باشد، بازگشت دوره های و کنترل نقاط همه در کاهش یافته

به عنوان کنترل نقطه ٩ انتخاب ازاین رو است؛ تضاد در خطر با سازگار احتماالت سناریوهای روش اهداف با که شده بزرگ

سناریوهای مجموعه شبیه سازی اول گام در م باشد. مناسب قم، شهر احتماالت سناریوهای ارائه برای نقطه ٢۵ نماینده

١۶٠٩٠٨٧ گام این خروج م شود. انجام متعارف مونت کارلوی شبیه سازی از استفاده با و سال میلیون ١ برای زلزله

زلزله سناریوی هر برای زمین حرکت باقیمانده های و میانگین ابتدا دوم گام در است. شده یل تش شبیه سازی شده سناریوی

دارد؛ ی و صفر بین مقداری احتماالت م گردد. محاسبه ،j زلزله سناریوی هر برای فزون احتمال سپس م شود. محاسبه

سناریوهای کاهش یافته مجموعه م یابد. کاهش « «واقع خطر منحن در سناریوها مشارکت مبنای بر دوم گام در درنهایت

در است. یافته کاهش « «واقع خطر منحن در آن ها مشارکت مبنای بر سناریو ۵۵۶۴۵ به را سناریو ١۶٠٩٠٨٧ و زلزله

استخراج بهینه سازی بر مبتن زلزله احتماالت سناریوهای که کاهش یافته مجموعه پایتون برنامه نویس محیط در سوم، گام

است. شده ارائه قم شهر برای بهینه سازی بر مبتن احتماالت لرزه ای سناریوهای ٢ جدول در م گردد.

(٢٠٠٨ ، اران هم و (کمالیان قم شهر لرزه خیزی :۴ ل ش



آماری١٢۴ روش های بر مبتن احتماالت لرزه ای سناریوهای ارائه

قم شهر برای بهینه سازی بر مبتن احتماالت لرزه ای سناریوهای :٢ جدول
سال منبع شماره بزرگا ساالنه وقوع احتمال خطر منحن در مشارکت درصد خطر منحن در تجمع مشارکت درصد

١۴۴٨٠٧ ۶ ۶٫٠ ١٫۵٢١× ٣−١٠ ٣٫۵۶١× ١٠−۵ ٠٫٠٩۶
۵٣۵٨۴٣ ۶ ۵٫۵ ١٫١٢٧× ١−١٠ ٢٫٨٠۴× ١٠−۵ ٠٫٢٨٠
٧١٩٣۴۶ ۶ ۴٫٧ ٣٫٨٧١× ١٠−۴ ١٫٠۵۵× ١٠−۵ ٠٫٨٧١

شبیه سازی از استفاده با و سال میلیون ١ برای اولیه زلزله سناریوهای مجموعه گردید، عنوان هم ابتدا در که همان طور

شده شبیه سازی سناریوهای مجموعه در را زلزله وقوع سال ستون اولین ٣ جدول در آمد. به دست متعارف مونت کارلوی

زیر دقیقاً که (منبع ۶ شماره منبع از همه اینجا در که بوده سناریو آن تولیدکننده منبع شماره دوم ستون م دهد. نشان اولیه

تولید را سناریو این که چشمه ای نوع چهارم ستون و سناریو بزرگای سوم ستون شده اند. تولید گرفته) قرار موردمطالعه منطقه

درصد ششم ستون سناریو، هر ساالنه وقوع احتمال پنجم ستون م باشد. شده اند) تولید زمینه منابع از همه اینجا (در کرده

کلیدی ویژگ های است. خطر منحن در سناریو آن تجمع مشارکت درصد هفتم ستون و خطر منحن در سناریو مشارکت

اطمینان این قم شهر برای م باشد: ذیل شرح به گردید ارائه قم شهر برای که بهینه سازی بر مبتن احتماالت سناریوهای

تا شد داده اجازه این پیشنهادی مدل در است. حداقل کاهش یافته مجموعه خطر و « «واقع خطر میان خطا که شد حاصل

نهایی خطای آن ها انتخاب پیامدهای از فهم هیچ گونه کاربر که نیست نیازی و شده انتخاب کاهش یافته مجموعه در زلزله ها

حفظ زمین شناس اطالعات مبنای بر رخداد باز احتماالت از معین مشخصه های صریح به طور روش این در باشند. داشته

انتخاب برای تصمیمش از م تواند کاربر به طوری که شد تعیین خطاها توزیع و مقدار احتماالت سناریوهای برای گردید.

دارد وجود قم شهر احتماالت سناریوهای گسترش برای فرصت این شود. مطلع خطاها مقدار و محاسبات صرفه جویی میان

کند. غلبه خطر، با سازگار احتماالت سناریوی روش های سایر محدودیت های از تعدادی بر م تواند که
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