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 תקציר

 

מחושב בעזרת ) 413(מפת התאוצות של ת"י  בישראל כיוםמבנים לתכנון הבסיסי העומס הסיסמי 

. PSHA – Probabilistic Seismic Hazard Analysis ,אנליזת סיכונים סיסמית הסתברותית

עוצמת האירוע הסיסמי (מגניטודה) על משוואות ניחות הקושרות בין בין השאר אנליזה זו מבוססת 

לבין התאוצה הספקטרלית באתר. פיתוח משוואות ניחות מקומיות דורש אירועים  ומרחקו מהאתר

, שאינם בנמצא בעשרות השנים האחרונות בהן מתקיימת בישראל רשת ומעלה סיסמיים בינוניים

משוואת ניחות  ופרופ' אלון זיו מאוניברסיטת ת"א פיתחד"ר יצחק ליאור ומודרנית.  מדידה

 Lior( , ולכן אינה דורשת כיול באמצעות אירועים סיסמיים LZ18- המבוססת על פתרון פיזיקלי

and Ziv, 2018הופך על בסיס אירועים סיסמיים חזקים ). העובדה כי אין צורך בכיול המשוואה ,

אולם  ,נמוכה עד בינוניתסיסמית הפעילות הבאזורים בהם  לרלוונטית לשימוש ברחבי העולםאותה 

על מנת לבחון האם ניתן להשתמש  בישראל. כגון, חשש לאירועי רעידת אדמה הרסנייםבהם קיים 

, ניסינו להגדיר את תחומי הערכים PSHA - במשוואה זו באנליזה הסתברותית לסיכונים סיסמיים

לאחר  .PSHA-באופן שיתאימו לשימוש באנליזה הסתברותית  LZ18 הקלט במשוואה של פרמטרי

הפרמטר המשמעותי ביצענו ניתוח רגישות לערכי קלט שונים באנליזה דטרמיניסטית. ראינו כי מכן, 

בחלק האחרון של המחקר ערכנו אנליזה . המאמץהינו נפילת  LZ18ביותר במשוואה של 

שני  עבור LZ18על בסיס משוואת הניחות הפיזיקלית של , PSHA - הסתברותית לסיכון סיסמי

את התוצאות השווינו לתוצאות כמקרי בוחן. האחד בירושלים והשני בתל אביב. שנבחרו אתרים 

המקובלות לחישוב הסיכון הסיסמי ברחבי  המתקבלות משימוש במשוואות הניחות האמפיריות

 העולם.

על מנת להעריך באופן  LZ18של הניחות הפיזיקלית להשתמש במשוואת נראה כי ניתן טכנית 

. עם זאת, נדרש קודם לתת מענה על מספר ) את התאוצות הצפויות לתכנוןPSHAהסתברותי (

או  ולתווך הקרקע הרלוונטי בהתאם למקורות הסיסמיים קלט פרמטריערכים ללהגדיר ) 1סוגיות. 

או  פירוס סטטיסטי לפרמטרים אלו להגדיר )2. לחילופין לקבוע פרמטרים אזוריים אחידים

נראה כי הפערים המוצגים לעיל ניתנים לגישור, תוך  .LZ18לחילופין למשוואת הניחות של 

 הסתמכות על הנחות סיסמולוגיות סבירות ופילוג סטטיסטי בהתאם לאזורים אחרים בעולם. 

פת תאוצות עדכנית. בשלב הבא, ניתן יהיה לשלב את המשוואה הפיסיקלית של ליאור וזיו בהכנת מ

המצב הקיים כיום של שימוש במשוואת ניחות אחת ויחידה לחישוב מפת התאוצות אינו סביר. כך 

יש להכניס לעץ הלוגי של המודל לעדכון מפת התקן משוואות ניחות רבות ככל הניתן.  ,או כך

הענף יגדל המשוואה הפיסיקלית יכולה בהחלט להוות את אחד הענפים של העץ הלוגי. משקלו של 

 הידע בנוגע לפרמטרים המרכיבים את המשוואה הפיסיקלית.  שישתפרככל 
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ABSTRACT 

At present, the seismic design load – SI413 map of site class B expected maximum 

horizontal acceleration, is based on Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA). 

PSHA makes use, among others, of ground motion prediction equations (GMPE) for a 

particular measure of horizontal-component ground motions as a function of earthquake 

mechanism, distance from source to site and fault type. To develop a local GMPE, local 

earthquakes catalog having a medium and higher magnitudes events is required. Such 

catalog is not available for the State of Israel.  

Dr. Itzhak Lior and Professor Alon Ziv from Tel Aviv University, have developed an 

attenuation relation that is based on a physical solution (LZ18), and therefore does not 

require calibration using measured events (Lior and Ziv, 2018). That fact makes the 

relation applicable worldwide, and particularly attractive in zones with low to medium 

seismic activity, yet with a potential to highly destructive events, such as Israel. Aiming 

to examine if the LZ18 relation can be used in PSHA, we attempted to define range of 

input parameters according LZ18a in such way that will suit for PSHA. Next, a 

sensitivity study was conducted to the input parameters using deterministic analysis. It 

was revealed that the dominant parameter is the Stress Drop. Last, we conducted a PSHA 

based on the physical attenuation relation, LZ18, for two benchmark sites, one in 

Jerusalem and one in Tel Aviv. The PSHA results were compared to results yielded by 

PSHA using the GMPE's commonly at use worldwide. 

The results suggest that the physical attenuation relation, LZ18, might be used in a PSHA 

to evaluate the accepted design accelerations. Yet, some issues require verifications 

first. The first issue is the definition of input parameters according to the local seismic 

sources and the sub soil conditions, or definition of unified areal parameters. The second 

issue is the definition of statistical distribution of the input parameters, or to the physical 

attenuation relation, LZ18. Apparently, these gaps can be bridged, using reasonable 

seismic assumptions and a statistical distribution based on data gathered in other parts 

of the world. Next, the physical attenuation relation, LZ18, might be used for the 

updating of SI413 map of site class B expected maximum horizontal acceleration. The 

current map is unreasonably based on PSHA results using a single GMPE, and whether 

LZ18 relations are included or not, the updating should include as many attenuation 

relations as possible. LZ18 attenuation relation may certainly be one of the branches of 

the logic tree, which might increase its weight with the increase of knowledge regarding 

the input parameters. 
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 תודות

 

על  ויונתן אופק בירן-גוני יגודהד"ר , פרופסור אסף קלראנו מבקשים להודות למלווי המחקר 

 ההקשבה והעצות שתרמו לנו רבות להתמקד בעיקר בעבודה זו.

 תודה לפרופסור אלון זיו ולד"ר צחי ליאור על הפגישות, ההסברים והליווי לאורך כל המחקר. 

 על מימון המחקר. עדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמהוואנו מודים ל
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 רשימת איורים

ק"מ  10אתר עבור אתר הנמצא במרחק מינימלי של -דוגמה להסתברות למרחק מוקד - 1איור 

) פונקציית ההסתברות PDF) .(bפונקציית צפיפות ההסתברות ( (a)ק"מ.  100מהעתק שאורכו 

 Baker, 2013.( ............................................................................................... 16( המצטברת 

. הריבועים מציינים את קצב ההישנות Gutenberg-Richterדוגמה למודל המעריכי של  - 2איור 

 Zoller et al., 2002.( ...... 17של אירועים מדודים על העתק נתון והקו מציין את הקשר המעריכי (

דוגמה למודל האופייני המשלב בין המודל המעריכי עבור מגניטודות נמוכות וההתנהגות  - 3איור 

ניתן לצפות להתנהגות מעריכות  7-האופיינית עבור מגניטודות גבוהות. במגניטודות הנמוכות מ

 Chang etצפויה ההתנהגות האופיינית עם קצב הישנות קבוע  ( 7-7.5ואילו בתחום מגניטודות של 

al., 2017.( ...................................................................................................................... 18 

) אפיון מודל ההישנות bזיהוי המקורות הסיסמיים. ( PSHA: (a)חמשת השלבים באנליזת – 4איור 

) אפיון הפרוס ההסתברותי למרחקים האפשריים בין מוקד cלאירועים סיסמיים עבור כל מקור. (

) אפיון הפרוס ההסתברותי של עוצמת תנודות הקרקע (בדר"כ dהאירוע לאתר עבור כל מקור . (

) עקומת הסיכון, eם של תאוצה) כפונקציה של המגניטודה, המרחק ופרמטרים נוספים . (במונחי

הערכת ההסתברות לתאוצה באתר ע"י שילוב כלל המקורות הסיסמיים וכלל האירועים האפשריים 

 Baker, 2008.( ................................................................ 19בהם (מבחינת מרחק ומגניטודה)  (

-דיאגרמת קופסה של סטיית התקן (מסומנת כמלבן) עבור גורמים שונים הנכללים ב – 5איור 

PSHA) משמעות סטיית התקן הגדולה בגורם משוואת הניחות  .GMPE הינו שבחירת משוואת (

 Avital et al., 2018.( ..................... 20ות ביחס לגורמים אחרים (הניחות הכי משפיעה על התוצא

ק"מ מהאתר.  10תאוצת הקרקע המקסימלית כנגד המגניטודה עבור מרחק מוקד של – 6איור 

 CH09 )Cau-ו ASK14השוואה בין משוואת הניחות הפיזיקלית למשוואות אמפיריות מקובלות 

and Heaton, 2009; Abrahamson et al., 2014 ניתן לראות שטווח המגניטודות של המשוואות .(

 Lior and Ziv, 2018.( .......................................................................... 21האמפיריות מוגבל (

 22 לסוגים שונים לפי המקור, התווך וסביבת האתר. LZ18ת הפרמטרים במשוואה חלוק– 7איור 

כנגד מומנט סיסמי עבור אירועי רעידת מאמץ ) ונפילת הfc )corner frequencyתדר הפינה  – 8איור 

ר נפילת אדמה ממחקרים שונים. הקווים המקווקוים האדומים מסמנים את שילוב הערכים עבו

 Allmann and Shearer, 2009.( .................... 23מגפ"ס (מתוך  100-ו 10, 1, 0.1קבועה של מאמץ 
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אירועי רעידת אדמה בישראל  100עבור   fcכנגד תדר הפינה המאמץ מומנט סיסמי ונפילת – 9איור 

מגפ"ס. נראה כי  10-, ו1, 0.1. הקווים הכחולים מראים נפילת מאמץ עבור 1995-2011בין השנים 

 Hofstetter and Ataev, 2011.( .... 24אינה קבועה עבור מומנט סיסמי שונה (מתוך המאמץ נפילת 

) קשר aאירועי רעידת אדמה באזור ישראל. ( 300כנגד מומנט סיסמי עבור המאמץ נפילת – 10איור 

) קשר עבור אזור מפרץ אילת (מתוך c)  קשר עבור אזור ים המלח (bעבור אזור דרום לבנון (

Meirova et al., 2017.( .................................................................................................... 24 

כנגד מומנט סיסמי עבור אירועי רעידת אדמה בקליפורניה מאמץ הונפילת  f0תדר הפינה  – 11איור 

עבור קליפורניה מאמץ הבין מומנט סיסמי ובין נפילת  LZ18ויפן. בקווים אדום וכחול קשרים של 

מגפ"ס  100-ו 10, 1, 0.1עבור מאמץ ויפן (בהתאמה).  הקווים המקווקוים השחורים מראים נפילת 

 Lior and Ziv, 2018.( ............................................................................................ 25(מתוך 

 Andersonמקדם קאפה עבור תת קרקע שונה ועבור מרחקים שונים מהאפיצנטר (מתוך – 12איור 

and Hough, 1984.( ........................................................................................................ 28 

מקדם קאפה כתלות בממוצע המשוקלל של מהירות מעבר גלי הגזירה בתת הקרקע – 13איור 

ובצבעים כחול וסגול  Houtte) בקו שחור הקשר האמפירי של b) ערכים ממחקרים שונים, (aהרדוד. (

 et al., 2011 Houtte.( ................................ 28קשרים נוספים שפותחו ממחקרים אחרים (מתוך 

מתוך המאמר  14בתלות במגניטודה עבור מרחק נתון (א) איור  PGAחישוב  -וריפיקציה – 14איור 

קו אפור. (ב) חזרה על החישוב במחקר הנוכחי תוך שימוש במשואה של  - Lior and Ziv (2018)של 

קו שחור  – CH09קו אדום מרוסק. (ג) חישוב ע"פ משוואת ניחות אמפירית  -LZ18 ליאור וזיו ,

 30 ............................. קו שחור מרוסק. – ASK14אמפירית  מלא. (ד) חישוב ע"פ משוואת ניחות

כנגד מגניטודת המומנט עבור ערכים שונים של צפיפות ומהירות מעבר גלי  PGAערכי – 15איור 

דור ערכים המתאימים לאזור קרום כגזירה בתווך הקרקע שבין ההעתק לאתר. בקו מרוסק אדום 

ערכים המתאימים לאזור קרום . בקו נקודות ירוק ק"מ מפני השטח 3-15הארץ בעומקים שבין 

 31 .......... .1. שאר פרמטרי הקלט מתוך טבלה ק"מ מפני השטח 15-25כדור הארץ בעומקים שבין 

כנגד מגניטודת המומנט עבור ערכים שונים של מקדם קאפה הרלוונטי לתת  PGAערכי – 16איור 

מקדם קאפה של . בקו נקודות ירוק 0.04מקדם קאפה של הרקע הרדוד באתר. בקו מרוסק אדום 

 32 ............................................................................ .1. שאר פרמטרי הקלט מתוך טבלה 0.03

גישות. בקו  3לפי מאמץ כנגד מגניטודת המומנט עבור ערכים שונים של נפילת  PGAערכי – 17איור 

. מגפ"ס 5של קבועה מאמץ נפילת . בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ נפילת נקודות ירוק 
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כתלות במגניטודה מאמץ . בקו נקודות שחור נפילת מגפ"ס 10קבועה של מאמץ נפילת בקו כחול 

כתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ . בקו צהוב נפילת Lior and Ziv (2018)לפי הקשר של 

Meirova and Hofstetter (2017) 33 ................................. .1. שאר פרמטרי הקלט מתוך טבלה 

 Faultתרשים עקרוני של המרחק בין האתר (הר) לשטח הקריעה (אזור אפור) בהעתק.  – 18איור 

rupture distance  וכן המרחק בין הינו מדד המרחק הרלוונטי למשוואות הניחות האמפיריות

הינו מדד המרחק הרלוונטי למשוואת הניחות  Hypocentral distanceהאתר להיפוצנטר (כוכב). 

 LZ18. ...................................................................................................... 34הפיסיקלית של 

. אתר מרוחק מאזור 1כתלות במגניטודת המומנט עבור מקרה בוחן א' PGAערכי  – 19איור 

 ק"מ. המוקד נמצא מול האתר ולכן המרחק להיפוצנטר (מוקד) שווה למרחק המינימלי 10הקריעה 

מעלות ובהזנחה של מימד העומק למוקד).  90להעתק (בהנחה שההעתק מגיע לפני השטח עם דיפ של 

עם נפילת  LZ18. בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו נקודות ירוק 

 LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו כחול מגפ"ס 5קבועה של מאמץ 

. בקווים שחורים ערכי Lior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ עם נפילת 

PGA  לפי משוואות הניחות האמפיריות. פרמטרי הקלט שלLZ18  פרמטרי הקלט   .1מתוך טבלה

 35 .................................................................. .2של משוואות הניחות האמפיריות מתוך טבלה 

. אתר מרוחק מאזור 2כתלות במגניטודת המומנט עבור מקרה בוחן א' PGAערכי  – 20איור 

ק"מ אבל המרחק להיפוצנטר (מוקד) גדל ככל  10ק"מ. המרחק המינימלי להעתק הינו  10הקריעה 

שהמגניטודה גדלה ואורך הקריעה גדל (בהנחה שהמוקד נמצא במרכז אורך הקריעה, שההעתק 

 LZ18בהזנחה של מימד העומק למוקד). בקו נקודות ירוק מעלות ו 90מגיע לפני השטח עם דיפ של 

. מגפ"ס 5קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ עם נפילת 

כתלות מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו כחול 

לפי משוואות הניחות  PGA. בקווים שחורים ערכי Lior and Ziv (2018)במגניטודה לפי הקשר של 

הניחות פרמטרי הקלט של משוואות    .1מתוך טבלה  LZ18האמפיריות. פרמטרי הקלט של 

 36 ................................................................................................ .2מתוך טבלה האמפיריות 

. אתר מרוחק מאזור 1כתלות במגניטודת המומנט עבור מקרה בוחן ב' PGAערכי  – 21איור 

ק"מ. המוקד נמצא מול האתר ולכן המרחק להיפוצנטר (מוקד) שווה למרחק המינימלי  30הקריעה 

מימד העומק למוקד). מעלות ובהזנחה של  90להעתק (בהנחה שההעתק מגיע לפני השטח עם דיפ של 

עם נפילת  LZ18. בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו נקודות ירוק 

 LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו כחול מגפ"ס 5קבועה של מאמץ 

חורים ערכי . בקווים שLior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ עם נפילת 
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PGA  לפי משוואות הניחות האמפיריות. פרמטרי הקלט שלLZ18  פרמטרי הקלט   .1מתוך טבלה

 37 .................................................................. .2של משוואות הניחות האמפיריות מתוך טבלה 

. אתר מרוחק מאזור 2כתלות במגניטודת המומנט עבור מקרה בוחן ב' PGAערכי  – 22איור 

 ק"מ אבל המרחק להיפוצנטר (מוקד) גדל ככל 30ק"מ. המרחק המינימלי להעתק הינו  30הקריעה 

שהמגניטודה גדלה ואורך הקריעה גדל (בהנחה שהמוקד נמצא במרכז אורך הקריעה, שההעתק 

 LZ18מעלות ובהזנחה של מימד העומק למוקד). בקו נקודות ירוק  90מגיע לפני השטח עם דיפ של 

. מגפ"ס 5קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ עם נפילת 

כתלות מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18 בקו כחול

לפי משוואות הניחות  PGA. בקווים שחורים ערכי Lior and Ziv (2018)במגניטודה לפי הקשר של 

פרמטרי הקלט של משוואות הניחות   .1מתוך טבלה  LZ18האמפיריות. פרמטרי הקלט של 

 38 ................................................................................................ .2האמפיריות מתוך טבלה 

מדוד באירועי  PGA) לבין לוג GMPEמחושב לפי משוואות ניחות ( PGAהפרש בין לוג  – 23איור 

 5עבור מגניטודות שונות ועבור מרחקים שונים (מתוך איור ) OBSרעידת אדמה אמיתיים (

. בקווים LZ18בנקודות אדומות תוצאות משוואת הניחות של   ).Nof et al., 2021בעבודתם של 

. בעיגולים כחולים תוצאות משוואת הניחות של ASK14שחורים תוצאות משוואת הניחות של 

CH09 40 .............................. אחת משיטות החישוב.. בראש האיור ממוצע וסטיית התקן לפי כל 

המקורות הסיסמיים המשפיעים על הסיכון הסיסמי באתר.  בעיגול שחור האתר  – 24איור 

 41 ................ יב. בקו מרוסק שחור קו החוף של ישראל.בירושלים ובמשולש אדום האתר בתל אב

עבור המקורות הסיסמיים השונים עם שימוש  PGA-אתר בירושלים, עקומות סיכון ל – 25איור 

לל מגפ"ס. בקו שחור סך הסיכון של כ 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18במשוואת הניחות של 

.  בקו אדום עקומת הסיכון לירדן. בקו ירוק עקומת הסיכון לים PGAהמקורות עבור כל ערך של 

המלח. בקו תכלת עקומת הסיכון לערבה צפון. בקו סגול עקומת הסיכון למרכז ישראל. בקווים 

 10%שנה המתאימים להסתברות של  2475שנה ושל  475מרוסקים כחול ואדום תקופת חזרה של 

 42 .......................................................................................... ישים שנה בהתאמה.לחמ 2%-ו

עם שימוש במשוואות הניחות האמפיריות  PGA-אתר בירושלים, עקומות סיכון ל – 26איור 

קבועה ולפי תלות במומנט הסיסמי. בקו אדום מאמץ לפי נפילת  LZ18ובמשוואת הניחות של 

LZ18  בקו כחול מגפ"ס 5קבועה של מאמץ עם נפילת .LZ18  מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת .

. בקווים Lior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו צהוב 

  .1מתוך טבלה  LZ18ת. פרמטרי הקלט של לפי משוואות הניחות האמפיריו PGAשחורים ערכי 

. בקווים מרוסקים כחול ואדום 2פרמטרי הקלט של משוואות הניחות האמפיריות מתוך טבלה 
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לחמישים שנה  2%-ו 10%שנה המתאימים להסתברות של  2475שנה ושל  475תקופת חזרה של 

 43 ........................................................................................................................ בהתאמה.

עבור המקורות הסיסמיים השונים עם שימוש  PGA-אתר בתל אביב, עקומות סיכון ל – 27איור 

מגפ"ס. בקו שחור סך הסיכון של כלל  10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18במשוואת הניחות של 

.  בקו אדום עקומת הסיכון לירדן. בקו ירוק עקומת הסיכון לים PGAהמקורות עבור כל ערך של 

המלח. בקו תכלת עקומת הסיכון לערבה צפון. בקו סגול עקומת הסיכון למרכז ישראל. בקווים 

 10%שנה המתאימים להסתברות של  2475שנה ושל  475מרוסקים כחול ואדום תקופת חזרה של 

 45 .......................................................................................... לחמישים שנה בהתאמה. 2%-ו

מפיריות עם שימוש במשוואות הניחות הא PGA-אתר בתל אביב, עקומות סיכון ל – 28איור 

קבועה ולפי תלות במומנט הסיסמי. בקו אדום מאמץ לפי נפילת  LZ18ובמשוואת הניחות של 

LZ18  בקו כחול מגפ"ס 5קבועה של מאמץ עם נפילת .LZ18  מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת .

. בקווים Lior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו צהוב 

  .1מתוך טבלה  LZ18לפי משוואות הניחות האמפיריות. פרמטרי הקלט של  PGAשחורים ערכי 

. בקווים מרוסקים כחול ואדום 2פרמטרי הקלט של משוואות הניחות האמפיריות מתוך טבלה 

לחמישים שנה  2%-ו 10%שנה המתאימים להסתברות של  2475שנה ושל  475תקופת חזרה של 

 46 ........................................................................................................................ בהתאמה.
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 רשימת טבלאות

 29 ......... במחקר הנוכחי. LZ18סיכום ערכי הפרמטרים הרלוונטיים למשוואת הניחות  – 1טבלה 

ערכי הקלט למשוואות הניחות האמפיריות לצורך ההשוואות המוצגות באיורים הבאים. – 2טבלה 

 ...................................................................................................................................... 34 

 41 ....................................................... טקטוני לאתר.-פרמטרי הקלט למודל הסיסמו– 3טבלה 

לחמישים  2%ושל  10%לפי השיטות השונות בהסתברות של  PGAאתר בירושלים, ערכי – 4טבלה 

בהתאמה.  0.16g -ו 0.10gהינם  413הערכים התואמים במפת ת"י ). 26שנה(מתוך התוצאות באיור 

 ...................................................................................................................................... 44 

לחמישים  2%ושל  10%לפי השיטות השונות בהסתברות של  PGAאתר בתל אביב, ערכי – 5טבלה 

  0.09g -ו 0.06gהינם  413הערכים התואמים במפת ת"י ). 28שנה (מתוך התוצאות באיור 

 46 ........................................................................................................................ בהתאמה.
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 הקדמה

 יםסמייס) מחושב בעזרת אנליזת סיכונים 413העומס הסיסמי לתכנון בישראל כיום (מפת ת"י 

עוצמת האירוע הסיסמי . אנליזה זו מבוססת על משוואות ניחות הקושרות בין PSHA -הסתברותית

לבין התאוצה הספקטרלית באתר. פיתוח המשוואות המקובלות  ומרחקו מהאתר(מגניטודה) 

לשימוש כיום בארץ ובעולם נעשה בעזרת פתרון אמפירי ממדידות אירועים שהתרחשו. החיסרון 

במשוואות אלו שהן מתאימות לאזור בו נמדדו האירועים, ואמינותן מוטלת בספק עבור אזורים 

) מראה כי Avital et al., 2018קר שנערך בישראל לאחרונה (סיסמיים אחרים. יתרה מזאת, מח

, ולכן ראוי לבחור היטב PSHA-הפרמטר המשפיע ביותר על תוצאות ה המשוואת הניחות הינ

משוואת ניחות שתאפיין במידה טובה את אזור ישראל. המשוואות המקובלות לשימוש כיום אינן 

לה חשש כי אינן מתאימות לשימוש בישראל. מבוססות על אירועים סיסמיים מישראל, ולכן עו

, וחזקים דורש אירועים סיסמיים בינוניים אמפיריות מאידך, פיתוח משוואות ניחות מקומיות

ד"ר יצחק שאינם בנמצא בעשרות השנים האחרונות בהן מתקיימת בישראל רשת מדידה מודרנית. 

ת המבוססת על פתרון פיזיקלי, ולכן משוואת ניחו ופרופ' אלון זיו מאוניברסיטת ת"א פיתחליאור ו

. העובדה כי אין צורך בכיול )Lior and Ziv, 2018( אינה דורשת כיול באמצעות אירועים סיסמיים

באזורים בהם אין פעילות סיסמית סדירה  המשוואה, הופך אותה לרלוונטית לשימוש ברחבי העולם

 ל.בישרא כגון, אולם קיים חשש לאירועי רעידת אדמה הרסניים

מטרת המחקר היא לערוך דיון בשאלות הבאות: האם ניתן להשתמש במשוואת הניחות הפיזיקלית 

? במידה וכן, מה הן המשמעויות של ההבדלים, מינוריים PSHAבאנליזת  )Lior and Ziv )LZ18של 

לתוצאות  אמפיריות כפי שיתקבלו מתוצאות המחקר, בין תוצאות ממשוואות ניחות –או ניכרים 

? האם התוצאות שיתקבלו מהמשוואה הפיזיקלית נותנות ליאור וזיומהמשוואה הפיזיקלית של 

קירוב מתאים יותר מאשר משוואות ניחות אמפיריות? האם יש לשקול להשתמש במשוואה של 

 ? 413בת"י  ליאור וזיו

, PSHAיסמיים, על מנת לבחון האם ניתן להשתמש במשוואה זו באנליזה הסתברותית לסיכונים ס

 .PSHA-את תחומי הערכים של פרמטרי הקלט במשוואה המתאימים לניסינו להגדיר 

בטרם ביצוע האנליזה ההסתברותית המשלבת מספר רב של תרחישים, ביצענו וריפיקציה וניתוח 

הפרמטר המשמעותי ביותר במשוואה רגישות לערכי קלט שונים באנליזה דטרמיניסטית. ראינו כי 

 . המאמץהינו נפילת  LZ18של 

על בסיס משוואת  ,PSHA אנליזה הסתברותית לסיכון סיסמי, ערכנו בחלק האחרון של המחקר

בתל השני ובירושלים . האחד מקרי בוחןכשנבחרו שני אתרים  עבור LZ18הניחות הפיזיקלית של 

 משוואות הניחות האמפיריות. תוצאות המתקבלות משימוש באת התוצאות השווינו לאביב. 

על מנת להעריך באופן  LZ18של להשתמש במשוואת הניחות הפיזיקלית נראה כי ניתן טכנית 

. עם זאת, נדרש קודם לתת מענה על מספר ) את התאוצות הצפויות לתכנוןPSHAהסתברותי (
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או  ולתווך הקרקע הרלוונטי בהתאם למקורות הסיסמיים קלט פרמטריערכים ללהגדיר ) 1. סוגיות

או  פירוס סטטיסטי לפרמטרים אלו להגדיר )2. לחילופין לקבוע פרמטרים אזוריים אחידים

 .LZ18לחילופין למשוואת הניחות של 

מודלים המתייחסים לאירוע סיסמי כאל אירוע קווי  –במידה ורוצים להשתמש במודלים עדכניים 

פתרון לתת אדמה ולא כאל אירוע נקודתי, יהיה צורך  המתרחש לאורך כל הסגמנט הפועל ברעידת

לבין המרחק  כפי שמוגדר במשוואה של ליאור וזיו לעניין סוגיית ההבדלים בין המרחק להיפוצנטר

כפי שמתבקש משימוש במודלים קווים. נושא זה חשוב בעיקר  הקרוב ביותר לשטח הקריעה

 שמתרחקים מהמקורות הסיסמיים. תו יורדת ככלשיבום וחבאתרים הנמצאים בקרבת העתקי

נראה כי הפערים המוצגים לעיל ניתנים לגישור, תוך הסתמכות על הנחות סיסמולוגיות סבירות 

סוגיות אלו יקבלו מענה מספק, ניתן ו במידהופילוג סטטיסטי בהתאם לאזורים אחרים בעולם. 

בסיס משוואת הניחות  על ) את התאוצות הצפויות לתכנוןPSHAלהעריך באופן הסתברותי ( יהיה

ניתן יהיה לשקול הכנת מפת תאוצות תקנית המשלבת, באמצעות לאחר מכן,  .LZ18הפיזיקלית של 

משוואת הניחות הפיזיקלית, את התנאים המקומיים בארץ יחד עם משוואות ניחות אמפיריות 

 מרחבי העולם. 
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 סקירת ספרות .1

 רקע .1.1

להעריך את תאוצות הקרקע הצפויות באתר. חוקרים לצורך תכנון הנדסי לרעידות אדמה, נדרש 

רבים הצליחו לקשור בין פרמטרים שונים השייכים לרעידת האדמה לבין התאוצות הצפויות באתר. 

 GMPE- Ground Motion- או מודלים של תנודות קרקע קשרים אלו נקראים משוואות ניחות

Prediction Equations. אשר מהמפורסמות שבהן הן משוואות קיימות עשרות משוואות ניחות, כ

 ). NGA-West2 )Bozorgnia et al., 2104-הניחות של פרויקט ה

משוואות הניחות האמפיריות מבוססות על תצפיות רבות של אירועי רעידת אדמה מדודים. קיימות 

, סוג תת הקרקע באתר, זווית המשוואות רבות הכוללות פרמטרים שונים כגון: מכניזם ההעתק

ככל שהאתר קרוב למוקד  -ועוד. עם זאת, למשוואות אלו עקרון משותף  ק ביחס לאתרההעת

 הרעידה וככל שעוצמת הרעידה (מגניטודה) גבוהה, כך התאוצה באתר גבוהה. 

ישנן שתי גישות להעריך את תאוצת הקרקע באתר על בסיס משוואות הניחות, הגישה 

הדטרמיניסטית והגישה ההסתברותית. בגישה הדטרמיניסטית נקבעים המרחק מהמוקד 

והמגניטודה, ועל בסיס ערכים דטרמיניסטיים אלו נקבעת, באמצעות משוואת ניחות, התאוצה 

אלו של מרחק המוקד מהאתר ומגניטודה. רעידת האדמה באתר. קיימת אקראיות לגבי פרמטרים 

עלולה להתרחש בעוצמה שונה והמוקד שלה יכול להיות בנקודות שונות לאורך תוואי ההעתק או 

האזור הסיסמי. לפיכך, כאשר מבוצעת אנליזה דטרמיניסטית עולה השאלה מהו המרחק מהמוקד 

ת המרחק הקצר ביותר יחד עם ומהי המגניטודה המתאימים? האם נכון לקחת בחשבון א

המגניטודה הגבוהה ביותר? שאלה נוספת שעולה היא איך מתחשבים באתר הנמצא בקרבה למספר 

 מקורות סיסמיים? 

 

 PSHAאנליזה הסתברותית לסיכונים סיסמיים  .1.2

 PSHA- Probabilistic Seismicהגישה ההסתברותית להערכת התאוצה הסיסמית באתר (

Hazard Analysisה לתת מענה על שאלות אלו. קיימת הסכמה רחבה על השימוש בגישה זו, ) מנס

משלבת בין מקורות סיסמיים שונים, ההסתברות  PSHAהן באקדמיה והן בתחום התכנון ההנדסי. 

לאירוע בתחום מגניטודות רחב ובאפשרויות רבות של המרחק בין המוקד לאתר ויוצרת הערכת 

, נדרש להגדיר את PSHA). לצורך השימוש בגישת Uniform Hazardסיכונים אזורית אחידה (

ההסתברות למרחקים שונים בין מוקד רעידת האדמה לאתר וכן את ההסתברות לאירועים בעלי 

 מגניטודות שונות.    

Der Kiureghian and Ang (1977)  חישוב הסתברותי של מיקום רעידת האדמה ביחס הציגו

קיימת ההסתברות אחידה לכך שהמקור יהיה בכל ינן: לאתר. ההנחות העיקריות של המודל ה

רעידת האדמה מתחילה במקור ומתפשטת באופן סימטרי לאורך ההעתק, , נקודה לאורך ההעתק
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העומק של ו הינו המרחק הקצר ביותר לקריעת ההעתק למשוואת הניחות, הרלוונטי, המרחק לאתר

אתר -ניתן לראות דוגמה להסתברות למרחק מוקד .ומקור רעידת האדמה קבוע לאורך ההעתק כול

 הבא. באיור Baker (2013)מתוך 

 

 

ק"מ  10אתר עבור אתר הנמצא במרחק מינימלי של -דוגמה להסתברות למרחק מוקד - 1איור 

) פונקציית ההסתברות PDF) .(bפונקציית צפיפות ההסתברות ( (a)ק"מ.  100מהעתק שאורכו 

 .)Baker, 2013( המצטברת 

מודל ההישנות, הינו מודל המגדיר את תקופת החזרה של אירוע סיסמי עם מגניטודה הגדולה 

ממגניטודה נתונה על גבי העתק מסוים. המודל הראשון להערכת קצב ההישנות של אירועים 

. השניים מצאו קשר Gutenberg and Richter (1944)סיסמיים על העתק מסוים הוצג על ידי 

 מעריכי בין מגניטודות האירועים וקצב ההישנות שלהן הנתון במשוואה הבאה:

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜆𝜆𝑚𝑚 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 

קבועים המוערכים על  b-ו m ;a-קצב ההישנות של רעידות אדמה עם מגניטודה גדולה מ mλכאשר 

דוגמה למודל   לראות ניתן 2איור בשל רעידות מדודות או היסטוריות.  תבסיס אנליזה סטטיסטי

. הריבועים מסמנים את המידע הקיים לגבי המגניטודות Gutenberg and Richterשל  תההישנו

 המעריכי.וקצב ההישנות שלהן, ובקו רציף ניתן לראות המודל 
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 קצב את מציינים הריבועים. Gutenberg-Richterדוגמה למודל המעריכי של  - 2איור 

 ,.Zoller et al( המעריכי הקשר את מציין והקו נתון העתק על מדודים אירועים של ההישנות

2002(. 

, נצפו במגניטודות נמוכות Gutenberg and Richterעל אף הקשר המעריכי הברור של מודל 

הציגו  1984בשנת  .אירועים עם מגניטודות גבוהות בקצב הישנות גדול מהצפוי לפי הקשר המעריכי

Schwartz and Coppersmith על פי תאוריית המודל האופייני שנועדה להסביר מקרים אלו .

מאחר שאורך  התאוריה, רעידות אדמה יכולות להתרחש בסגמנטים ברורים של העתקים בלבד.

הסגמנטים ותכונות נוספות שלהם הינם ערכים קבועים, לפעילות הסיסמית בהעתק צריכה להיות 

התנהגות סיסמית אופיינית, מבחינת תחום המגניטודות המקסימליות ותקופת ההישנות שלהן. 

את המודל המקובל בשימוש כיום,  Youngs and Coppersmith (1985)שנה לאחר מכן הציגו 

ל האופייני המשלב את שתי הגישות; המודל המעריכי עבור מגניטודות נמוכות וההתנהגות המוד

לראות דוגמה לשילוב בין המודל המעריכי  ניתן 3איור בהאופיינית עבור מגניטודות גבוהות. 

קצב ההישנות מתנהג על  7במגניטודות נמוכות והמודל האופייני במגניטודות גדולות. עד מגניטודה 

ההתנהגות הינה התנהגות  7-7.5. בתחום המגניטודות Gutenberg-Richterפי  החוק המעריכי של 

 אופיינית, כלומר עבור תחום מגניטודות מסוים, קצב ההישנות קבוע.
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המודל המעריכי עבור מגניטודות נמוכות  ביןדוגמה למודל האופייני המשלב  - 3איור 

 לצפות ניתן 7-מ הנמוכות במגניטודות. תוההתנהגות האופיינית עבור מגניטודות גבוהו

 קצב עם האופיינית ההתנהגות צפויה 7-7.5 של מגניטודות בתחום ואילו מעריכות להתנהגות

 .)Chang et al., 2017(  קבוע הישנות

PSHA :מורכבת מחמישה שלבים 

 זיהוי כלל המקורות הסיסמיים העלולים לגרום לתנודות קרקע מסוכנות. .1

 מקור.אפיון מודל ההישנות לאירועים סיסמיים עבור כל  .2

 אפיון הפרוס ההסתברותי למרחקים האפשריים בין מוקד האירוע לאתר עבור כל מקור. .3

אפיון הפרוס ההסתברותי של עוצמת תנודות הקרקע (בדר"כ במונחים של תאוצה)  .4

 כפונקציה של המגניטודה, המרחק ופרמטרים נוספים.

ל האירועים הערכת ההסתברות לתאוצה באתר ע"י שילוב כלל המקורות הסיסמיים וכל .5

 Totalהאפשריים בהם (מבחינת מרחק ומגניטודה) באמצעות נוסחת ההסתברות השלמה (

Probability Theorem .עקומת הסתברות זו נקראת גם עקומת סיכון .( 

 :Baker (2013)התהליך כולו מתואר באיור הבא, מתוך 
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) אפיון מודל ההישנות bזיהוי המקורות הסיסמיים. ( PSHA: (a)חמשת השלבים באנליזת – 4איור 

) אפיון הפרוס ההסתברותי למרחקים האפשריים בין מוקד cלאירועים סיסמיים עבור כל מקור. (

) אפיון הפרוס ההסתברותי של עוצמת תנודות הקרקע (בדר"כ במונחים dהאירוע לאתר עבור כל מקור . (

) עקומת הסיכון, הערכת eרחק ופרמטרים נוספים . (של תאוצה) כפונקציה של המגניטודה, המ

ההסתברות לתאוצה באתר ע"י שילוב כלל המקורות הסיסמיים וכלל האירועים האפשריים בהם 

 .)Baker, 2008((מבחינת מרחק ומגניטודה)  

 

 הינה מן הצורה הבאה (לאחר דיסקרטיזציה): PSHAככלל, משוואת 

𝜆𝜆(𝐼𝐼𝐼𝐼 > 𝑥𝑥) = � 𝜆𝜆(𝐼𝐼𝑖𝑖 > 𝑏𝑏min)
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖=1

��𝑃𝑃�𝐼𝐼𝐼𝐼 > 𝑥𝑥|𝑏𝑏𝑗𝑗, 𝑟𝑟𝑘𝑘�𝑃𝑃(𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑗𝑗)𝑃𝑃(𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑘𝑘)
𝑛𝑛𝑅𝑅

𝑘𝑘=1

𝑛𝑛𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

 כאשר

𝜆𝜆(𝐼𝐼𝐼𝐼 > 𝑥𝑥)  קצב החזרה לתאוצה ספקטרליתIM  הגדולה מתאוצה ספקטרליתx 
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𝜆𝜆(𝐼𝐼𝑖𝑖 > 𝑏𝑏min)  קצב החזרה למגניטודה𝐼𝐼𝑖𝑖  הגדולה ממגניטודה𝑏𝑏min  במקורi 

𝑃𝑃(𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑘𝑘)  ההסתברות למרחק𝑟𝑟𝑘𝑘  במקורi 

𝑃𝑃(𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑗𝑗)  ההסתברות למגניטודה𝑏𝑏𝑗𝑗  במקורi 

𝑃𝑃�𝐼𝐼𝐼𝐼 > 𝑥𝑥|𝑏𝑏𝑗𝑗, 𝑟𝑟𝑘𝑘� ההסתברות לתאוצה ספקטרלית גדולה מ-x   בהינתן מרחק𝑟𝑟𝑘𝑘  ומגניטודה

𝑏𝑏𝑗𝑗 

לסיכום, ע"מ להעריך את הסיכון הסיסמי באתר הבא לידי ביטוי בתאוצות קרקע, ניתן להשתמש 

וססות על משוואות ניחות הקושרות בין פרמטרים באנליזה הסתברותית או דטרמיניסטית המב

שונים השייכים לרעידת האדמה לבין התאוצה הצפויה באתר. האנליזה המקובלת יותר הינה 

) המשלבת מקורות סיסמיים שונים יחד עם ההסתברות לאירוע PSHAאנליזה הסתברותית (

ויוצרת הערכת סיכונים בתחום מגניטודות רחב ובאפשרויות רבות של המרחק בין המוקד לאתר 

ההסתברותי למרחקים  אזורית אחידה. לצורך ביצוע אנליזה זו, נדרש לאפיין את הפירוס

האפשריים בין מוקד האירוע לאתר עבור כל המקורות הסיסמיים השונים, וכן לבנות את מודל 

 ההישנות שלהם. 

 משוואות ניחות  .1.3

Avital et al., 2018 ) בחנו את השפעת אי הודאות במרכיבים השונים של אנליזת הסיכוניםPSHA (

הגורם המשפיע ביותר  ההינהצביעו על כך שבחירת משוואת הניחות על התאוצה הצפויה באתר. הם 

זאת ביחס לגורמים אחרים כמו קצב התזוזה, המגניטודה המקסימלית  ,ת הסיכונים שערכוובאנליז

בחנו את הגורמים המשפיעים על התאוצה לתכנון במפרץ  2020רן וחובריו, שי תקופת החזרה ועוד. 

  הינו המגניטודה האופיינית המקסימלית.  מצאנו כי הפרמטר המשפיע ביותרו חיפה

 

.  PSHA-דיאגרמת קופסה של סטיית התקן (מסומנת כמלבן) עבור גורמים שונים הנכללים ב – 5איור 

) הינו שבחירת משוואת הניחות הכי GMPEסטיית התקן הגדולה בגורם משוואת הניחות ( משמעות

 .)Avital et al., 2018(משפיעה על התוצאות ביחס לגורמים אחרים 
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השפעה מהותית על הערכת התאוצה לתכנון באתר. הניחות משוואות כך או כך אין חולק כי ל

בתחום הענין ההנדסי האמפיריות נדרשות להתבסס על מספר רב של אירועים משוואות הניחות 

כתוצאה מכך משוואת הניחות הקיימות היום בעולם מתבססות על אזורים  ומעלה). 5(מגניטודה 

האמריקאי או משוואת  NGA -, כגון פרויקט הגיאוגרפים בהם יש פעילות סיסמית עניפה

מידת ההתאמה של משוואות  .Akkar, 2014; Bindi, 2014)(המתאימות לאזור מזרח הים התיכון 

אלו לאזורים בהן אין פעילות סיסמית הכוללת אירועי רעידת אדמה חזקים מוטלת בספק, אם כי 

. פיתוח של משוואת ניחות נעשה כיום בישראל בהובלת המכון זו הפרקטיקה ההנדסית המקובלת

ד של רצף אירועים סיסמיים מדודים בעוצמה מעל . בהעדר תיעוהגיאולוגי ואוניברסיטת בן גוריון

  נראה כי יהיה קושי להעריך בצורה אמינה את הניחות באמצעות משוואה זו. – 5מגניטודה 

גישה חדשנית ליצירת משוואת ניחות המבוססת על פתרון  ופרופ' אלון זיו פיתחד"ר יצחק ליאור ו

). בניגוד למשוואות הניחות האמפיריות המבוססות על Lior and Ziv, 2018פיזיקלי ולא אמפירי (

כמות גדולה של פרמטרים, משוואה זו מבוססת על שלושה פרמטרים בלבד: מגניטודה, נפילת 

ומקדם הניחות. עובדה זו, הופכת את המשוואה לפשוטה וישימה יותר. כמו כן, המשוואה  מאמץ

 גניטודה (גם מגניטודות נמוכות). מתאימה לכל מקום בעולם (וגם לישראל) ולכל עוצמת מ

 

ק"מ מהאתר. השוואה  10תאוצת הקרקע המקסימלית כנגד המגניטודה עבור מרחק מוקד של – 6איור 

 ,CH09 )Cau and Heaton-ו ASK14בין משוואת הניחות הפיזיקלית למשוואות אמפיריות מקובלות 

2009; Abrahamson et al., 2014(.  ניתן לראות שטווח המגניטודות של המשוואות האמפיריות מוגבל

)Lior and Ziv, 2018(. 

 פרופ' אלון זיו ד"ר יצחק ליאור ופרמטרי הקלט למשוואת הניחות שפותחה ע"י  .1.4

) מוצגת להלן בצבע שחור. שמות LZ18(פרופ' אלון זיו ו ד"ר יצחק ליאורהמשוואה שפותחה ע"י 

מתוארת סקיצה המחלקת את  7איור בהפרמטרים המרכיבים את המשוואה מסומנים באדום. 

לתווך (מדיום) בין  הפרמטרים השונים לפי סוגים: פרמטרים השייכים למקור, פרמטרים השייכים

 .פרמטרים השייכים לסביבת האתרו המקור לסביבת האתר
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 . רסביבת האתו לסוגים שונים לפי המקור, התווך LZ18חלוקת הפרמטרים במשוואה – 7איור 

 :מומנט סיסמי

 Kanamori -ו Hanks and Kanamori (1979)שפיתחו מוערך לפי הקשר  )𝐼𝐼0(המומנט הסיסמי 

 )𝐼𝐼𝑤𝑤( מגניטודת מומנטל (1977)

𝐼𝐼𝑤𝑤 =
log𝐼𝐼0 − 9.1

1.5
 

 Nmביחידות של  𝐼𝐼0כאשר 
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 :מאמץנפילת 

 קבועה מאמץנפילת  -1ה גיש

Shapira and Hofstetter (1993) ו- Hofstetter (2003)  מגפ"ס  8-9קבועה של  מאמץהציעו נפילת

 Allman .)4.6-3.9 מגניטודת מומנט( ניוטון מטר 1610-1510בישראל עבור מומנט סיסמי בתחום של 

and Shearer (2009)  גם עבור אירועים קבועה המאמץ ריכזו מספר מחקרים והראו כי נפילת

 .מאמץהנפילת ערך מגפ"ס ל 1-10תחום של  1בשיטה חזקים יותר. לצורך המחקר הנוכחי ניקח 

 

כנגד מומנט סיסמי עבור אירועי רעידת מאמץ הונפילת ) fc )corner frequencyר הפינה תד – 8איור 

מאמץ נפילת מסמנים את שילוב הערכים עבור האדומים אדמה ממחקרים שונים. הקווים המקווקוים 

 ). Allmann and Shearer, 2009מגפ"ס (מתוך  100-ו 10, 1, 0.1 שלקבועה 

 

 

נפילת רעידות באזור ישראל כי  100על בסיס ראו ה Hofstetter and Ataev (2011)עם זאת, 

לבין המומנט המאמץ גישות אשר קושרות בין נפילת  2ה. לפיכך נבחן עוד קבועה אינהמאמץ 

 .הסיסמי
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בישראל בין  אירועי רעידת אדמה 100עבור   fc הפינה תדרכנגד המאמץ ונפילת  מומנט סיסמי– 9איור 

מגפ"ס. נראה כי נפילת  10-, ו1, 0.1עבור  מאמץמראים נפילת  הכחולים. הקווים 1995-2011השנים 

 ). Hofstetter and Ataev, 2011אינה קבועה עבור מומנט סיסמי שונה (מתוך המאמץ 

 Meirova et al. (2017)מנט הסיסמי לפי כתלות במו ץנפילת מאמ -2 גישה

תתי  3-למומנט סיסמי ל מאמץפיתחו קשר בין נפילת  Meirova et al. (2017)עבור אזור ישראל 

 .1.5-5.2אירועי רעידות אדמה בתחום מגניטודות בעוצמה של  300אזורים על בסיס 

 

 

עבור ) קשר aאירועי רעידת אדמה באזור ישראל. ( 300כנגד מומנט סיסמי עבור המאמץ נפילת – 10איור 

 ,.Meirova et al) קשר עבור אזור מפרץ אילת (מתוך c)  קשר עבור אזור ים המלח (bאזור דרום לבנון (

2017.( 
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 לאזור ים המלח: Meirovaנשתמש בקשר של  2עבור גישה  

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∆𝜎𝜎 = 0.56  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼0 − 8.0 

 Lior and Ziv (2018)מנט הסיסמי לפי כתלות במומאמץ נפילת  -3 גישה

למומנט סיסמי עבור אירועים מיפן מאמץ פותח הקשר בין נפילת  Lior and Ziv (2018)במחקר של 

) 5.3ניוטון*מטר (מגניטודה בשיעור של  1710ניתן לראות שעבור מומנט סיסמי של ומקליפורניה. 

מגפ"ס. עבור מומנט סיסמי בערך  10-בקליפורניה שווה בקירוב ל LZ18לפי הקשר של מאמץ נפילת 

גבוהה יותר בצורה משמעותית (לדוג' עבור מומנט סיסמי של לפי קשר זה מאמץ הנפילת  גבוה יותר
 מגפ"ס). 20-שווה בקירוב למאמץ הנפילת  7.0ניוטון*מטר, קרי מגניטודה בשיעור של  9110

  

 

 .בקליפורניה ויפן אדמהט סיסמי עבור אירועי רעידת כנגד מומנמאמץ הונפילת  f0 הפינה רתד – 11איור 

עבור קליפורניה ויפן מאמץ הבין מומנט סיסמי ובין נפילת  LZ18בקווים אדום וכחול קשרים של 

מגפ"ס (מתוך  100-ו 10, 1, 0.1עבור מאמץ מראים נפילת השחורים הקווים המקווקוים  (בהתאמה). 

Lior and Ziv, 2018 .( 

 :אזור קליפורניהל Lior and Zivבקשר של נשתמש  3עבור גישה 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∆𝜎𝜎 = 4.57 + 0.14  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼0 
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 השייכים לתווך הקרקעמקדמים 

מורכב ממספר פרמטרים המאפיינים את תווך הקרקע שבין  LZ18ל המונה במשוואת הניחות ש

 ההעתק לאתר 

𝛽𝛽 = 4𝜋𝜋𝑈𝑈𝜑𝜑𝜑𝜑𝐹𝐹𝑠𝑠 �
16
7 �

2
3

(𝑘𝑘𝐶𝐶𝑠𝑠)2/(√𝜋𝜋4𝜌𝜌𝐶𝐶𝑠𝑠3) 

 𝑘𝑘מקדם ההחזרה בפני השטח,  radiation pattern ,(𝐹𝐹𝑠𝑠הינו ממוצע דפוס הקרינה ( 𝑈𝑈𝜑𝜑𝜑𝜑כאשר 

 צפיפות. 𝜌𝜌מהירות מעבר גלי הגזירה בתווך,   𝐶𝐶𝑠𝑠, הפינה רלתדקושר רדיוס הרעידה 

 :radiation patternדפוס קרינה 

 הממוצע שנלקח המתאים לתנועה של גלי גזירהדפוס הקרינה 

𝑈𝑈𝜑𝜑𝜑𝜑 = 0.63 

 :מקדם ההחזרה

 בפני השטח מתאים לרעידה הנמדדת מקדם ההחזרה 

𝐹𝐹𝑠𝑠 = 2.0 

אשר פותחו על בסיס רעידות שנמדדו  משוואות הניחות האמפיריותערך זה מתאים להשוואה של 

 בפני השטח. 

 :ר הפינהמקדם הקשר בין רדיוס הרעידה לתד

  Brune (1970)ערך מקדם זה נלקח לפי הערך שהציע 

𝑘𝑘 = 0.37 

 המאמץעם זאת, נפילת  .0.21-השווה בערכו ל Madariaga (1976)יש לציין כי קיים ערך נוסף לפי 

 Madariagaאם משתמשים במקדם של  המאמץאת נפילת  5.5 -תלויה במקדם זה ולכן יש להכפיל ב

 ובסיכומו של דבר ערך התאוצה במשוואת הניחות אינו משתנה. 
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 :מהירות מעבר גלי הגזירהצפיפות ו

גלי הגזירה בתווך הקרקע שבין ההעתק לאתר נלקחו על בסיס ערכי הצפיפות ומהירות מעבר 

 preliminary reference Earthבנושא  Dziewonski and Anderson (1981)ם של עבודת

model (PREM) מפני  ק"מ 3-15. הערכים מתאימים לאזור קרום כדור הארץ בעומקים שבין

 . השטח

𝐶𝐶𝑠𝑠 = 3200 𝑏𝑏/𝑠𝑠 

𝜌𝜌 = 2600
𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑏𝑏3 

 

 

 :היפוצנטרימרחק 

המרחק מוקד רעידת האדמה, היכן שהקריעה על פני משטח ההעתק מתחילה. ההיפוצנטר הינו 

 ההיפוצנטרי הינו המרחק למוקד. 

 :קאפהמקדם 

) ונותן אינדיקציה spectral decay parameterנקרא גם מקדם דעיכה ספקטרלי (ם קאפה דמק

 Anderson andלפי שבסביבת האתר.  בתת הקרקע להנחתת האנרגיה הסיסמית בתדרים גבוהים

Hough (1984)  כאשר הערכים נמוכים יותר ככל שהקרקע קשה  0.04-0.10תחום הערכים נע בין

בתת הקרקע פיתחו קשר בין קאפה למהירות מעבר גלי הגזירה   et al. (2011) HoutteVanיותר. 

הרדוד באתר. קשר זה מאפשר להשוות בין ערך הקלט במשוואות הניחות הניחות האמפיריות 

בין להממוצע המשוקלל של מהירות מעבר גלי הגזירה בתת הקרקע הרדוד   s30V-המשתמשות ב

ניתן לראות  13איור בהתאם ל .Kappaהמשתמשת במקדם  LZ18ערך הקלט במשוואת הניחות של 

 760-השווה ל s30V. 0.03-0.04מטר לשנייה, מתקבל מקדם קאפה של  067-השווה ל s30Vכי עבור 

(מהירות הקלט הרלוונטית לסלע השתית לפני תגובת אתר בסקר  Bמטר לשנייה מייצג קרקע קלאס 

 אתר ספציפי). 
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 Anderson and(מתוך  מקדם קאפה עבור תת קרקע שונה ועבור מרחקים שונים מהאפיצנטר– 12איור 

Hough, 1984.( 

 

) a. (המשוקלל של מהירות מעבר גלי הגזירה בתת הקרקע הרדודע וצמקדם קאפה כתלות בממ– 13איור 

ובצבעים כחול וסגול קשרים  Houtte) בקו שחור הקשר האמפירי של bערכים ממחקרים שונים, (

 ).et al., 2011 Houtte(מתוך  נוספים שפותחו ממחקרים אחרים
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 .  הנוכחיבמחקר  LZ18בטבלה הבאה מרוכזים ערכי הפרמטרים הרלוונטיים למשוואת הניחות 

notes Values range Parameter 

𝐼𝐼𝑤𝑤 = (log(𝐼𝐼0) − 9.1)/1.5 f (Mw) M0 

f (M0) according to Meirova and Hofstetter (2017) 
or Lior and Ziv (2018) 

1 Mpa-10 MPa, 
f (M0) 

Stress Drop  

According to Van Houtte (2011) 0.035 for 
Vs=750 m/s 

kappa 

According to Brune (1970)  0.37 K 

- 3,200 m/s Cs 

- 0.63 U 

- 2,600 kg/m^3 ρ 

at surface.  2 Fs 

 במחקר הנוכחי.   LZ18ערכי הפרמטרים הרלוונטיים למשוואת הניחות סיכום  – 1טבלה 

 

 LZ18לפי משוואת הניחות  PGAערכי דטרמיניסטי לניתוח  .2

 כללי .2.1

עבור ערכי קלט שונים בתחום העניין של  LZ18בפרק זה נבחן את ערכי הפלט של משוואת הניחות 

. עבור פרמטרים בהם ישנו תחום 1טבלה המחקר הנוכחי. ערכי הקלט מתבססים על הנתונים מ

ערכים או גישות שונות לחישוב הפרמטר יבוצע ניתוח רגישות התוצאות עבור ערכי קלט שונים 

 באותו הפרמטר. בצעד הראשון נוודא כי אכן השימוש במשוואה נעשה כנדרש וערכי הקלט מוזנים

במאמר של  14לחזור על מקרה הבוחן המוצג באיור  בצורה נכונה וביחידות המתאימות. לצורך כך,

Lior and Ziv (2018)דום) ניתן לראות כי החישוב שלנו של מקרה הבוחן (בקו מרוסק א 14איור . ב

 .נכוןוחישוב המשוואה מבוצע  Lior and Zivמתאים לתוצאות במאמר של 
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מתוך המאמר של  14במגניטודה עבור מרחק נתון (א) איור בתלות  PGAחישוב  - וריפיקציה– 14איור 

Lior and Ziv (2018) -  קו אפור. (ב) חזרה על החישוב במחקר הנוכחי תוך שימוש במשואה של ליאור

קו שחור מלא. (ד)  – CH09ניחות אמפירית  קו אדום מרוסק. (ג) חישוב ע"פ משוואת -LZ18 וזיו ,

 קו שחור מרוסק.  – ASK14חישוב ע"פ משוואת ניחות אמפירית 

 

 וניתוח רגישות הצגת התוצאות .2.2

ירות מעבר גלי הגזירה בתווך הקרקע שבין ההעתק לאתר מתאימים לאזור קרום ערכי הצפיפות ומה

. על מנת לבחון את רגישות התוצאות לערכים מפני השטח ק"מ 3-15כדור הארץ בעומקים שבין 

גדול יותר אלו, ננסה להשתמש בערכים השייכים גם לקרום כדור הארץ אך רלוונטיים לעומק 

 Dziewonski andח. גם ערכים אלו נלקחו מעבודתם של ק"מ מפני השט 15-25בתחום של 

Anderson (1981)מערכי  20%-נראה כי יש ירידה של כ 15איור . בהתאם לתוצאות ההשוואה ב

 צפיפות ומהירות מעבר גלי גזירה השייכים לתווך קרקע בעומק קרום כדור הארץ. התוצאות עבור
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ונים של צפיפות ומהירות מעבר גלי גזירה עבור ערכים שמגניטודת המומנט כנגד  PGAערכי – 15איור 

ערכים המתאימים לאזור קרום כדור הארץ בקו מרוסק אדום בתווך הקרקע שבין ההעתק לאתר. 

ערכים המתאימים לאזור קרום כדור הארץ . בקו נקודות ירוק ק"מ מפני השטח 3-15בעומקים שבין 

 .1טבלה שאר פרמטרי הקלט מתוך . ק"מ מפני השטח 15-25בעומקים שבין 

 

על מנת להתאים  0.03-0.04נקבע בתחום של באתר תת הקרקע הרדוד הרלוונטי למקדם קאפה 

ך קלט למשוואות הניחות מטר לשנייה (ער 750של  לממוצע משוקלל של מהירות מעבר גלי גזירה

יש ירידה של  0.03ביחס למקדם קאפה של  באיור הבא ניתן לראות כי ). Bבסלע קלאס האמפיריות 

 . 0.04עבור מקדם קאפה של  15%-כ
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הרלוונטי לתת הרקע  עבור ערכים שונים של מקדם קאפהת המומנט כנגד מגניטוד PGAערכי – 16איור 

. שאר 0.03מקדם קאפה של . בקו נקודות ירוק 0.04מקדם קאפה של בקו מרוסק אדום הרדוד באתר. 

 .1טבלה פרמטרי הקלט מתוך 

, לפי 1הגישות שהצגנו בפירוט לעיל. גישה  3לפי  תלהיות מחושב הבמשוואה יכול המאמץנפילת 

כתלות מאמץ , נפילת 2מגפ"ס). גישה  10-ו 5, 1קבועה (במקרה שלנו נבחן ערכים של מאמץ נפילת 

כתלות במומנט מאמץ , נפילת 3וגישה  Meirova et al. (2017).במומנט סיסמי לפי הקשר של 

 PGA מתקבלים ערכי Meirova. נראה כי מהקשר של Lior and Ziv (2018)סיסמי לפי הקשר של 

מתקבלות תוצאות די  6עד מגניטודה  ,LZ. לפי הקשר של קבועהמאמץ גבוהים בסד"ג מנפילת 

 2גדלים פי  PGA-קבועה. עבור מגניטודה בשיעורים גבוהים יותר, ערכי המאמץ קרובות לנפילת 

 . 11איור בניתוח של לעיל ו ויותר. התנהגות זו מתאימה לתחזית הצפויה כפי שציינ
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בקו . גישות 3לפי מאמץ נפילת עבור ערכים שונים של מגניטודת המומנט כנגד  PGAערכי – 17איור 

בקו  .מגפ"ס 5קבועה של מאמץ נפילת . בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ נפילת נקודות ירוק 

כתלות במגניטודה לפי הקשר מאמץ . בקו נקודות שחור נפילת מגפ"ס 10קבועה של מאמץ נפילת כחול 

 Meirova andכתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ . בקו צהוב נפילת Lior and Ziv (2018)של 

Hofstetter (2017) . 1טבלה שאר פרמטרי הקלט מתוך. 

 

 השוואה למשוואות ניחות אמפיריות  .2.3

לבין משוואות ניחות  LZ18של  הפיסיקלית בסעיף זה מבוצעת השוואה בין משוואת הניחות

המקובלות היום לחישוב הניחות בדרך בין המקור  אמפיריות ישנן מספר משוואותאמפיריות. 

בעבודה זו נעשה שימוש בחמש משוואות ניחות. ארבע משוואות ניחות שפותחו במסגרת  לאתר.

 Boore-Stewart-Seyhan-Atkinson האחת (NGA )Next Generation Attenuation-פרויקט ה

(2014) BSSA14 השנייה ,Campbell-Bozorgnia (2014) CB14 השלישית , Abrahamson-

Silva-Kamai (2014) ASK14  והרביעיתIdriss (2014) ID14ל. המשוואה החמישית ש Akkar 
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et al. (2014) AK14 חישוב התאוצה עבור ערכי קלט קבועים. אזור המזרח התיכון. ל המתאימה

 .האמפיריותעבור משוואות הניחות  2טבלה וב LZ18עבור  1טבלה ערכים אלו מתוארים ב

לכלל המשוואות ומאוד כקלט נושא חשוב שבא לידי ביטוי בהשוואות הינו פרמטר המרחק שנכנס 

שונה  LZ18משפיע על עוצמת התאוצה באתר. המרחק להיפוצנטר בו נעשה שימוש במשוואה של 

שטח ממאחר ושטח הקריעה הרלוונטי למשוואות הניחות האמפיריות. ממהמרחק המינימלי ל

הפער בין המרחקים גדל ככל שהאירוע מתרחש (=אורך) הקריעה גדל ככל שעוצמת האירוע גדלה, 

בדלים משמעותיים בתוצאות עבור פער זה גורם להקרוב יותר לאתר וככל שעוצמת האירוע גדלה. 

 .22איור וב 20איור ב לאתר בעוצמה חזקה כפי שניתן לראותאירועים קרובים 

 

 Fault .בהעתק (אזור אפור) לשטח הקריעה (הר) תרשים עקרוני של המרחק בין האתר – 18איור 

rupture distance  תר הרלוונטי למשוואות הניחות האמפיריות וכן המרחק בין האהינו מדד המרחק

הפיסיקלית למשוואת הניחות  המרחק הרלוונטיהינו מדד  Hypocentral distance .(כוכב) להיפוצנטר

 .LZ18של 

 

Value Parameter 

7.0 Mw 

10 km and 30 km Rrup=Rjb=Rx 

760 m/s Vs30 

California Region  

 "). 999שאר הפרמטרים הוגדרו עם ערך ברירת מחדל ("*

 לצורך ההשוואות המוצגות באיורים הבאים. האמפיריותערכי הקלט למשוואות הניחות  – 2טבלה 
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  1מקרה בוחן א'

 ק"מ מהאתר 10

 

 

 10. אתר מרוחק מאזור הקריעה 1עבור מקרה בוחן א'במגניטודת המומנט כתלות  PGAערכי  – 19איור 

שווה למרחק המינימלי להעתק (בהנחה (מוקד) היפוצנטר מרחק להאתר ולכן ה ק"מ. המוקד נמצא מול

בקו נקודות ירוק  מעלות ובהזנחה של מימד העומק למוקד). 90שההעתק מגיע לפני השטח עם דיפ של 

LZ18  בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ נפילת עם .LZ18  5קבועה של מאמץ עם נפילת 

מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו כחול  .מגפ"ס

לפי משוואות  PGAערכי . בקווים שחורים Lior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של 

הניחות  פרמטרי הקלט של משוואות  .1טבלה מתוך  LZ18של . פרמטרי הקלט האמפיריותהניחות 

 .2טבלה מתוך  האמפיריות
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 2מקרה בוחן א'

 ק"מ מהאתר 10

 

 

 10. אתר מרוחק מאזור הקריעה 2עבור מקרה בוחן א'במגניטודת המומנט כתלות  PGAערכי  – 20איור 

ק"מ אבל המרחק להיפוצנטר (מוקד) גדל ככל שהמגניטודה  10ק"מ. המרחק המינימלי להעתק הינו 

ע לפני השטח עם גדלה ואורך הקריעה גדל (בהנחה שהמוקד נמצא במרכז אורך הקריעה, שההעתק מגי

קבועה מאמץ עם נפילת  LZ18בקו נקודות ירוק מעלות ובהזנחה של מימד העומק למוקד).  90דיפ של 

עם נפילת  LZ18בקו כחול  .מגפ"ס 5קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1של 

 Liorכתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ 

and Ziv (2018) בקווים שחורים ערכי .PGA  פרמטרי הקלט של האמפיריותלפי משוואות הניחות .

LZ18  2טבלה מתוך אמפיריות הניחות הפרמטרי הקלט של משוואות    .1טבלה מתוך. 
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 1'במקרה בוחן 

 ק"מ מהאתר 30

 

 

 30. אתר מרוחק מאזור הקריעה 1עבור מקרה בוחן ב'במגניטודת המומנט כתלות  PGAערכי  – 21איור 

(מוקד) שווה למרחק המינימלי להעתק (בהנחה  ק"מ. המוקד נמצא מול האתר ולכן המרחק להיפוצנטר

מעלות ובהזנחה של מימד העומק למוקד). בקו נקודות ירוק  90שההעתק מגיע לפני השטח עם דיפ של 

LZ18  בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1קבועה של מאמץ עם נפילת .LZ18  5קבועה של מאמץ עם נפילת 

מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו כחול  .מגפ"ס

לפי משוואות  PGA. בקווים שחורים ערכי Lior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של 

הניחות  פרמטרי הקלט של משוואות  .1טבלה מתוך  LZ18. פרמטרי הקלט של האמפיריותהניחות 

 .2טבלה מתוך  האמפיריות
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 2'במקרה בוחן 

 ק"מ מהאתר 30

 

 

 30. אתר מרוחק מאזור הקריעה 2עבור מקרה בוחן ב'במגניטודת המומנט כתלות  PGAערכי  – 22איור 

ק"מ אבל המרחק להיפוצנטר (מוקד) גדל ככל שהמגניטודה  30ק"מ. המרחק המינימלי להעתק הינו 

גדלה ואורך הקריעה גדל (בהנחה שהמוקד נמצא במרכז אורך הקריעה, שההעתק מגיע לפני השטח עם 

קבועה מאמץ עם נפילת  LZ18קד). בקו נקודות ירוק מעלות ובהזנחה של מימד העומק למו 90דיפ של 

עם נפילת  LZ18בקו כחול  .מגפ"ס 5קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו מרוסק אדום מגפ"ס 1של 

 Liorכתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ עם נפילת  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ 

and Ziv (2018) בקווים שחורים ערכי .PGA  פרמטרי הקלט של האמפיריותלפי משוואות הניחות .

LZ18  2טבלה מתוך משוואות הניחות האמפיריות פרמטרי הקלט של   .1טבלה מתוך. 
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 LZ18לפי משוואת הניחות  PSHAביצוע  .3

 כללי .3.1

מוטקטוני עם ענפים ומשקלים שונים. העץ הלוגי מאפשר סנהוג לבנות "עץ לוגי" למודל הסי

שונה לכל מקור) ובכך לבטא את  להתחשב בתרחישים שונים (כגון קצב תזוזה שנתי ומודל השנות

אי הודאות בבסיס נתוני הקלט באנליזה. עם זאת, המחקר הנוכחי אינו מתמקד במתודה של ביצוע 

PSHA   .ולכן לצורך הפשטות נלקח מודל סיסמוטקטוני פשוט 

המרחק להיפוצנטר , 2.3בהמשך למסקנות שעלו מההשוואה למשוואות הניחות האמפיריות בסעיף 

שונה מהמרחק המינימלי לשטח הקריעה הרלוונטי למשוואות  LZ18בו נעשה שימוש במשוואה של 

הפער בין המרחק להיפוצנטר לבין  המרחק המינימלי לשטח הקריעה  הניחות האמפיריות הרגילות.

שהאירוע מתרחש קרוב יותר לאתר וככל שעוצמת האירוע גדלה וגורם להבדלים גדל ככל 

. על מנת שנוכל להשוות משמעותיים בתוצאות עבור אירועים בעוצמה חזקה הקרובים לאתר

למשוואות הניחות האמפיריות נתייחס למקורות הסיסמיים כמקורות אזוריים עם התפלגות 

רכת חסר במידת מה לסיכון הסיסמי אך היא מאפשרת אחידה למרחק. בהנחה זו אמנם קיימת הע

 השוואה נאותה לצורך המחקר הנוכחי.  

במסגרת פיתוח מערכת "תרועה", מערכת ההתרעה  Nof et al. (2021)לאחרונה  כומחקר שער

הארצית לרעידות אדמה, הראה התאמה יפה של אירועי אמת מהארץ ומקליפורניה אל מול 

ניתן לראות את ההפרש בערכי   .Nof et alאצל 5מתוך איור  23איור ב. LZ18משוואת הניחות של 

) עבור מגניטודות שונות ועבור OBS) לבין אלו שנמדדו בפועל (GMPEבין המחושבים ( PGAלוג 

בהרבה ביחס למשוואות  נמוכים LZ18מרחקים שונים. ממוצע וסטיית התקן של ההפרש אצל 

במחקר הנוכחי נשתמש  PSHA). לצורך ביצוע CH09-ו ASK14(באיור  האמפיריותהניחות 

 . .Nof et alבמאמר של  LZ18בסטיית התקן של 

נבחרו שני אתרים כמקרי בוחן, אתר  PSHA-ב LZ18לצורך בחינת השימוש במשוואת הניחות של 

מלח ואתר בתל אביב המרוחק כשבעים ק"מ מבקע בירושלים המרוחק כשלושים ק"מ מבקע ים ה

) DSTים המלח. המקורות הסיסמיים המשפיעים על האתרים הם הסגמנטים על בקע ים המלח (

. המודל הסיסמוטקטוני לוקח Central Israelהנמצאים ממזרח לאתרים וכן האזור הסיסמי 

ם בידינו על אותו מקור. בחשבון את הפעילות הסיסמית של כל מקור על בסיס מיטב הידע שקיי

 להלן. 3טבלה וב 24איור המודל מוצג ב
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מדוד באירועי  PGAלבין לוג  )GMPE( מחושב לפי משוואות ניחות PGAהפרש בין לוג  – 23איור 

בעבודתם של  5עבור מגניטודות שונות ועבור מרחקים שונים (מתוך איור  )OBS( רעידת אדמה אמיתיים

Nof et al., 2021.(   בנקודות אדומות תוצאות משוואת הניחות שלLZ18 בקווים שחורים תוצאות .

בראש האיור  .CH09בעיגולים כחולים תוצאות משוואת הניחות של  .ASK14משוואת הניחות של 

 ממוצע וסטיית התקן לפי כל אחת משיטות החישוב.  

 

 מקרי בוחן ומודל סיסמוטקטוני  .3.2

באיור הבא ניתן לראות את שני האתרים בירושלים ובתל אביב ביחס למקורות הסיסמיים 

טקטוני. מפורטים פרמטרי הקלט למודל הסיסמו 3טבלה המשפיעים על הסיכון באתרים אלו. ב

וערבה צפון מתאימים למודל הישנות אופייני (הכולל בתוכו  המקטעים ירדן מודל ההישנות עבור

כז ישראל מודל השנות מעריכי של גם חלק מעריכי). למקורות הסיסמיים ים המלח ומר

Gutenberg-Richter  1.2(הסבר בהרחבה בסעיף .( 
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בעיגול שחור האתר בירושלים   המקורות הסיסמיים המשפיעים על הסיכון הסיסמי באתר. – 24איור 

 ובמשולש אדום האתר בתל אביב. בקו מרוסק שחור קו החוף של ישראל. 

 

cr,maxM – .אירוע אופייני מקסימלי ע"ג ההעתק 

crT – .קצב ההישנות של האירוע האופייני הממוצע, סה"כ קצב שנתי של אירועים אופיניים 

5.0α -  סה"כ קצב שנתי של אירועים סיסמיים בעוצמה השווה או גדולה למגניטודהM=5.0 

מקיימים את המשוואה  β -ו McGuire, 2004 .(αהמוגדרת כמגניטודה המינימלית בעלת משמעות הנדסית (
 המצטברת הבאה:

 

 טקטוני לאתר.-מודל הסיסמוהקלט ל פרמטרי– 3טבלה 

min))max(exp(1
min))max(exp(min))(exp(

MM
MMMmN

−−−
−−−−−

=
β

ββα

 Fault  Fault 
Length 
[Km] 

Mcr,max Tcr 

[years] 
MG-R, 

max 
α5.0 β 

1 Jordan 75 7.30 430 6.8 0.020 2.06 

2 Dead Sea Basin 100 - - 7.4 0.077 1.77 

3 Arava North 80 7.60 1000 7.1 0.01 2.5 

4 Central Israel  - - 5.5 0.004 1.84 
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 תוצאות האנליזה אל משוואות ניחות אמפיריות .3.3

עבור המקורות הסיסמיים השונים לאתר בירושלים  PGA-לעקומות סיכון ראות באיור הבא ניתן ל

עקומות הסיכון מגפ"ס.  10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18שימוש במשוואת הניחות של  תוך

ערך תקופת תאוצה מסוים.  שווה או מעל ערך PGAקצב החזרה השנתי של אירוע עם את מראות 

חזרה הוא ההופכי של קצב החזרה השנתי והקשר שלו להסתברות הינו קשר לפי הפילוג הפואסוני 

 ).  λשנה וקצב החזרה הינו  50(תקופת חשיפה של 

ר"א שלגביה עבור  PGA. לדוג', PGAבקו שחור סך הסיכון של כלל המקורות עבור כל ערך של 

שרעידת אדמה חזקה ממנה תתרחש  שנה) 2475 (או תקופת חזרה של 2%הסתברות של קיימת 

עבור  (נקודת החיתוך בין הקו השחור לקו המרוסק האדום). 0.3g בתקופה של חמישים שנה הינו 

 -ו 0.16gהינם  413הערכים התואמים במפת ת"י  .PGA=0.14gמתקבל ערך  10%הסתברות של 

0.10g  .בהתאמה 

 

עבור המקורות הסיסמיים השונים עם שימוש  PGA-אתר בירושלים, עקומות סיכון ל – 25איור 

מגפ"ס. בקו שחור סך הסיכון של כלל  10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18במשוואת הניחות של 

. בקו אדום עקומת הסיכון לירדן. בקו ירוק עקומת הסיכון לים המלח.  PGAהמקורות עבור כל ערך של 

מרכז ישראל. בקווים מרוסקים כחול בקו סגול עקומת הסיכון למת הסיכון לערבה צפון. בקו תכלת עקו

לחמישים שנה  2%-ו 10%שנה המתאימים להסתברות של  2475שנה ושל  475ואדום תקופת חזרה של 

 בהתאמה. 
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עם שימוש במשוואות הניחות באתר בירושלים  PGA-עקומות סיכון ל, 26איור לצורך השוואה, ב

ולפי תלות מגפ"ס  10-ו 5של  קבועה מאמץ לפי נפילת  LZ18ובמשוואת הניחות של  האמפיריות

שונה לחישוב  מודל תנודותכל אחת מעקומות הסיכון מייצגת  .LZ18של  במומנט הסיסמי

באתר וכוללת את סך הסיכון הסיסמי של כל המקורות הסיסמיים מסביב  PGAההסתברותי של 

מאמץ עם נפילת  LZ18התוצאות של נמצאות בין  משוואות הניחות האמפיריותראה כי נלאתר. 

משוואת הניחות ממגפ"ס. נראה כי  5של מאמץ עם נפילת  LZ18מגפ"ס לבין התוצאות של  10של 

מתקבלות תוצאות גבוהות מאוד  LZ18לפי הקשר למומנט הסיסמי של מאמץ עם נפילת  LZ18של 

באתר בירושלים עבור הסתברות  PGAניתן לראות סיכום של ערכי  4טבלה אר השיטות. בשביחס ל

 בחמישים שנה.  2%ושל  10%של 

 

ובמשוואת במשוואות הניחות האמפיריות עם שימוש  PGA-אתר בירושלים, עקומות סיכון ל – 26איור 

עם נפילת  LZ18בקו אדום קבועה ולפי תלות במומנט הסיסמי. מאמץ לפי נפילת  LZ18הניחות של 

עם  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו כחול  .מגפ"ס 5קבועה של מאמץ 

לפי  PGA. בקווים שחורים ערכי Lior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ נפילת 

משוואות פרמטרי הקלט של   .1טבלה מתוך  LZ18. פרמטרי הקלט של משוואות הניחות האמפיריות

 2475שנה ושל  475בקווים מרוסקים כחול ואדום תקופת חזרה של . 2טבלה מתוך  הניחות האמפיריות

 לחמישים שנה בהתאמה. 2%-ו 10%שנה המתאימים להסתברות של 
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PGA ASK14 BSSA14 CB14 ID14 AK14 LZ18 

Stress drop 
(Mo) 

Stress drop 
5 Mpa 

Stress drop 
10 Mpa 

10% in 50 
years 

0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.22 0.09 0.14 

2% in 50 
years 

0.22 0.22 0.23 0.21 0.20 0.50 0.18 0.30 

לחמישים  2%ושל  10%לפי השיטות השונות בהסתברות של  PGAערכי אתר בירושלים, – 4טבלה 

 בהתאמה.  0.16g -ו 0.10gהינם  413הערכים התואמים במפת ת"י  .)26איור (מתוך התוצאות בשנה

 

עבור המקורות הסיסמיים השונים לאתר בתל אביב  PGA-עקומות סיכון לראות ניתן ל 27איור ב

לצורך השוואה, מגפ"ס.  10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18עם שימוש במשוואת הניחות של 

 משוואות הניחות האמפיריותבעם שימוש באתר בתל אביב  PGA-עקומות סיכון ל 28איור ב

 ולפי תלות במומנט הסיסמימגפ"ס  10-ו 5של  קבועה מאמץ לפי נפילת  LZ18ובמשוואת הניחות של 

נמצאות  משוואות הניחות האמפיריותהממצאים דומים.  נראה כי גם באתר בתל אביב  .LZ18של 

מאמץ עם נפילת  LZ18מגפ"ס לבין התוצאות של  10של מאמץ עם נפילת  LZ18התוצאות של בין 

 LZ18לפי הקשר למומנט הסיסמי של מאמץ עם נפילת  LZ18משוואת הניחות של ממגפ"ס.  5של 

 PGAניתן לראות סיכום של ערכי  5טבלה אר השיטות. בשמתקבלות תוצאות גבוהות מאוד ביחס ל

 בחמישים שנה.  2%ושל  10%עבור הסתברות של  בתל אביבבאתר 
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עבור המקורות הסיסמיים השונים עם שימוש  PGA-עקומות סיכון לאתר בתל אביב,  – 27איור 

מגפ"ס. בקו שחור סך הסיכון של כלל  10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18במשוואת הניחות של 

.  בקו אדום עקומת הסיכון לירדן. בקו ירוק עקומת הסיכון לים המלח. PGAהמקורות עבור כל ערך של 

ומת הסיכון למרכז ישראל. בקווים מרוסקים כחול בקו תכלת עקומת הסיכון לערבה צפון. בקו סגול עק

לחמישים שנה  2%-ו 10%שנה המתאימים להסתברות של  2475שנה ושל  475ואדום תקופת חזרה של 

 בהתאמה. 
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ובמשוואת במשוואות הניחות האמפיריות עם שימוש  PGA-עקומות סיכון לאתר בתל אביב,  – 28איור 

עם נפילת  LZ18קבועה ולפי תלות במומנט הסיסמי. בקו אדום מאמץ לפי נפילת  LZ18של הניחות 

עם  LZ18. בקו צהוב מגפ"ס 10קבועה של מאמץ עם נפילת  LZ18בקו כחול  .מגפ"ס 5קבועה של מאמץ 

לפי  PGA. בקווים שחורים ערכי Lior and Ziv (2018)כתלות במגניטודה לפי הקשר של מאמץ נפילת 

משוואות פרמטרי הקלט של   .1טבלה מתוך  LZ18. פרמטרי הקלט של משוואות הניחות האמפיריות

 2475שנה ושל  475. בקווים מרוסקים כחול ואדום תקופת חזרה של 2טבלה מתוך  הניחות האמפיריות

 לחמישים שנה בהתאמה. 2%-ו 10%שנה המתאימים להסתברות של 

PGA ASK14 BSSA14 CB14 ID14 AK14 LZ18 

Stress drop 
(Mo) 

Stress drop 
5 Mpa 

Stress drop 
10 Mpa 

10% in 50 
years 

0.05 0.06 0.06 0.045 0.05 0.1 0.037 0.06 

2% in 50 
years 

0.1 0.1 0.11 0.085 0.09 0.2 0.07 0.12 

 לחמישים שנה 2%ושל  10%לפי השיטות השונות בהסתברות של  PGAערכי אתר בתל אביב, – 5טבלה 

 בהתאמה.  0.09g -ו 0.06gהינם  413הערכים התואמים במפת ת"י  .)28איור (מתוך התוצאות ב
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 סיכום ומסקנות .4

דת היטב ועהיסטוריות אירועי רעידת אדמה מתנדרשות להתבסס על , משוואות הניחות האמפיריות

. שיטה זו לחיזוי תאוצה באתר ומעלה) 5ההנדסי (מגניטודה  וכוללת בתוכה אירועים בתחום הענין

כפונקציה של עוצמת האירוע הסיסמי ומרחקו מהאתר מתאימה לאזורים עשירים בפעילות 

כל כמה חזקה סיסמית ומעקב מכשירי יעיל (כגון קליפורניה). באזורים בהם אין פעילות סיסמית 

. הנוהג מקומיות לכייל משוואות ניחות אמפיריות לא ניתן -אלא כל כמה מאות שנים  ,עשרות שנים

גם באזורים בהם הקיים בעולם הוא להשתמש במשוואות ניחות קיימות כדי לחזות תאוצות לתכנון 

ניתן לבחון את אמינות הפתרון. בישראל אנו מבלי שחזקים  אירועי רעידת אדמהלא נמדדו 

מי לצורך תכנון על בסיס משוואות ניחות משתמשים בפרקטיקה זו, בונים את הערכות הסיכון הסיס

 אמפיריות שכוילו על בסיס אירועים על פני הגלובוס כולו.

המבוססת  )LZ18(משוואת ניחות ו פרופ' אלון זיו מאוניברסיטת תל אביב פיתחיצחק ליאור וד"ר 

מאחר וכאמור לעיל אין בישראל בסיס נתונים . )Lior and Ziv, 2018על פתרון פיזיקלי ולא אמפירי (

לפתח משוואת ניחות אמפירית, הרעיון להשתמש במשוואה פיסיקלית שאינה תלויה בכיול על סמך 

אירועי עבר צופן בתוכו פוטנציאל גדול לשיפור האמינות של התחזיות ביחס להתפלגות ערכי 

על מנת לבחון האם ניתן להשתמש  התאוצה לתכנון ברחבי הארץ במקרה של אירוע סיסמי הרסני.

מצאנו את תחומי הערכים של  ,PSHA ה הסתברותית לסיכונים סיסמיים,במשוואה זו באנליז

סוגים. פרמטרים . ערכים אלו שייכים למספר PSHA-המתאימים ל פרמטרי הקלט במשוואה

ים השייכים השייכים למקור, פרמטרים השייכים לתווך (מדיום) בין המקור לסביבת האתר, פרמטר

 לסביבת האתר ופרמטרים כלליים. 

בטרם ביצוע האנליזה ההסתברותית המשלבת מספר רב של תרחישים, ביצענו וריפיקציה וניתוח 

ערכים שונים של צפיפות ומהירות רגישות לערכי קלט שונים באנליזה דטרמיניסטית. ראינו כי 

פה שונה משפיעים על תוצאות מעבר גלי גזירה בתווך הקרקע שבין ההעתק לאתר ומקדם קא

 .  מאמץהינו נפילת  LZ18הפרמטר המשמעותי ביותר במשוואה של  , בעודPGA)ערכי (האנליזה 

המרחק למשוואות ניחות אמפיריות.  LZ18את התוצאות של  נוסף עלה כאשר ניסינו להשוות עניין

שונה מהמרחק המינימלי לשטח הקריעה הרלוונטי  LZ18להיפוצנטר בו נעשה שימוש במשוואה של 

. מאחר ושטח (=אורך) הקריעה גדל ככל שעוצמת האירוע הרגילותלמשוואות הניחות האמפיריות 

גדלה, הפער בין המרחקים גדל ככל שהאירוע מתרחש קרוב יותר לאתר וככל שעוצמת האירוע 

 .קרובים לאתרבעוצמה חזקה הועים גדלה. פער זה גורם להבדלים משמעותיים בתוצאות עבור איר

שני אתרים כמקרי בוחן, אתר בירושלים כשלושים ק"מ מבקע  עבור PSHAבשלב האחרון, ערכנו 

ים המלח ואתר בתל אביב כשבעים ק"מ מבקע ים המלח. המקורות הסיסמיים המשפיעים על 

זור סיסמי וכן א אלו אתריםהנמצא ממזרח ל) DSTהאתרים הם הסגמנטים על בקע ים המלח (

Central Israel . 
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הראה התאמה יפה של אירועי אמת מהארץ  Nof et al. (2021)לאחרונה  כומחקר שער

 LZ18ממוצע וסטיית התקן של ההפרש אצל . LZ18ומקליפורניה אל מול משוואת הניחות של 

במסגרת האנליזה ). CH09-ו ASK14(באיור  למשוואות הניחות האמפיריותנמוכים בהרבה ביחס 

 ..Nof et alהמופיעה במאמר של  LZ18ההסתברותית נעשה שימוש בסטיית התקן למשוואה של 

עקומות סיכון. מההשוואה של עקומות הינם תוצרי האנליזה ההסתברותית לסיכונים הסיסמיים 

התוצאות של נראה כי משוואות הניחות האמפיריות נמצאות בין הסיכון לפי השיטות השונות 

LZ18  מגפ"ס לבין התוצאות של  10של מאמץ עם נפילתLZ18  מגפ"ס. נראה  5של מאמץ עם נפילת

מתקבלות  LZ18לפי הקשר למומנט הסיסמי של מאמץ עם נפילת  LZ18כי ממשוואת הניחות של 

 תוצאות גבוהות מאוד ביחס לשאר השיטות.
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 דיון והמלצות .5

על מנת להעריך באופן  LZ18של להשתמש במשוואת הניחות הפיזיקלית נראה כי ניתן טכנית 

על מנת שהתוצאות יהיו אמינות ביחס עם זאת, . ) את התאוצות הצפויות לתכנוןPSHAהסתברותי (

 לתת מענה על מספר סוגיות: נדרש קודםלמודלים הקיימים כיום, 

או  הקרקע הרלוונטיולתווך  בהתאם למקורות הסיסמיים קלט פרמטריערכים ללהגדיר  .1

המחקר הנוכחי הראה כי למרות שטווח . לחילופין לקבוע פרמטרים אזוריים אחידים

בעיקר בהגדרת הערך המתאים , הערכים די מצומצם, ההשפעה על התוצאות משמעותית

 . מאמץלנפילת 

. במחקר LZ18או לחילופין למשוואת הניחות של  פירוס סטטיסטי לפרמטרים אלו להגדיר .2

. Nof et al. (2021)י נעשה שימוש בסטיית התקן למשוואה זו על בסיס מאמר של הנוכח

עם זאת, המאמר לא התמקד בנושא זה ולכן נכון להעריך מחדש סטיית תקן למשואה של 

LZ18. 
לעניין סוגיית ההבדלים בין המרחק להיפוצנטר לבין המרחק הקרוב ביותר פתרון לתת  .3

 מקור סיסמי אזורימתאפשרת רק במקרה של ואה ההשו. במצב הנוכחי, לשטח הקריעה

 במקרה של העתק קווייש לתת את הדעת . או כאשר המקור הסיסמי הקווי מספיק רחוק

 . לכך תיאורטיככל הנראה אין מענה  -שאינו רחוק מהאתר
 

נראה כי הפערים המוצגים לעיל ניתנים לגישור, תוך הסתמכות על הנחות סיסמולוגיות סבירות 

המידע הנדרש לגישור הפערים הינו קריאה ופילוג סטטיסטי בהתאם לאזורים אחרים בעולם. 

להעריך באופן  סוגיות אלו יקבלו מענה מספק, ניתן יהיהשלביצוע מחקרים עתידיים בתחום. לאחר 

על בסיס משוואת הניחות הפיזיקלית של  ) את התאוצות הצפויות לתכנוןPSHA( הסתברותי

LZ18. 

עדכנית.  תאוצותהכנת מפת לשלב את המשוואה הפיסיקלית של ליאור וזיו בבשלב הבא, ניתן יהיה 

המצב הקיים כיום של שימוש במשוואת ניחות אחת ויחידה לחישוב מפת התאוצות אינו סביר. כך 

יס לעץ הלוגי של המודל לעדכון מפת התקן משוואות ניחות רבות ככל הניתן. או כך יש להכנ

המשוואה הפיסיקלית יכולה בהחלט להוות את אחד הענפים של העץ הלוגי. משקלו של הענף יגדל 

 הידע בנוגע לפרמטרים המרכיבים את המשוואה הפיסיקלית. שישתפר ככל 
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