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 خالصه

حرکتی  ، ارزیابی جنبش زمین و پارامتر هایدرونه قرار دارد در ناحیه ای با پتانسیل لرزه خیزی باال و در نزدیکی گسلاز آنجایی که سد باطله معدن طالی زرمهر 

ندان چ آن، مخصوصا شتاب بیشینه زمین لرزه امری ضروری به نظر میرسد. از طرفی ریسک باالی پخش مواد سمی سیانوری مخزن، اهمیت این موضوع را دو

طالی زرمهر هم به روش تعیینی و هم به روش احتماالتی انجام پذیرد تا با شناخت  میکند. از این رو سعی شد تا تحلیل خطر زمین لرزه ساختگاه سد باطله معدن

رای این منظور ابتدا بپارامتر های حرکتی زمین، بهترین طراحی برای بدنه سد در نظر گرفته شود تا ریسک شکست سد به علت نیروی زلزله به حد اقل برسد. 

ترین رابطه کاهیدگی که با مدل ساختاری منطقه سازگار باشد آمدکیلومتر تهیه و سپس بهترین و کار 100شعاع  بانک اطالعات لرزه ای پیرامون ساختگاه سد به

شتاب زمین خواهد بود که  02.0انتخاب و در نهایت با استفاده از نرم افزار اکسل، تحلیل خطر زمین لرزه انجام شد. بر اساس روش تعیینی بیشینه شتاب محتمل 

میتواند توسط گسل نیشابور   8238بزرگترین زلزله ممکن در محدوده، با بزرگی کیلومتری ساختگاه سد است و  8ه در چپ گسل درونمسبب آن بخش 

 485و برای دوره بازگشت  0200سال،  50برای دوره بازگشت  %5بیشینه شتاب محتمل با احتمال وقوع  ،احتماالتیبا توجه به منحنی خطر در روش ایجاد شود. 

 شتاب زمین خواهد بود. .021ل، سا

 
 زمین لرزه، سد باطلهکلمات کلیدی: تحلیل خطر تعیینی، تحلیل خطر احتماالتی، 

 
 مقدمه

 
تحلیل خطر هد بود. ازمین لرزه از دیر باز همواره خطری غیر قابل پیشگیری بوده است ولی اگر ما خود را برای مقابله با آن آماده کنیم، غیر قابل کنترل نخو

برای طراحی و ساخت پروژه های  از پارامتر های حرکتی زمین زمین لرزه یکی از راه های شناخت قدرت لرزه ای زمین است که چشم اندازی مناسب

 هبه دلیل پیچیدگی های زیاد ساز وکار وقوع زمین لرزه ها، همچنین وجود ناهمگنی شدید در الیه های مختلف زمین کعمرانی مقاوم به دست میدهد. 

)اعتمادی فر و دیامواج زلزله ار آن عبور میکند و بسیاری موارد مبهم دیگر، امکان پیش بینی دقیق زمان، مکان و بزرگی زمین لرزه های آینده دشوار مینما

طر خ زه ای و ارزیابیمطالعات تحلیل خطر زمین لرزه به منظور برآورد دقیق پارامتر های جنبش نیرومند زمین در طراحی ایمن لر. (1301لشکری پور، 

ی مدان )رحمانیان، فارسپذیری سازه و شریان های حیاتی از نظر پی آمد های اجتماعی، اقتصادی، خسارات ناشی از زمین لرزه دارای اهمیت بسیار میباشد

  (.1301و منشوری، 

به لحاظ لرزه خیزی فعال بوده بطوریکه در قرون گذشددته زمین لرزه های ویرانگری در این  در پهنه سدداختاری ایران مرکزی قرار دارد که زرمهرسددد باطله 

کپه داغ در شددمال و زاگرس در جنوب باختر  –تالش  –ناحیه به وقوع پیوسددته اسددت. زون ایران مرکزی در حد فاصددل دو ناحیه لرزه زمین سدداخت البرز  

کیلومتری جنوب غرب شهر  14کیلومتری تربت حیدریه و  38در  سد اینز ایران را شدامل می شدود.   واقع شدده اسدت. این ناحیه پهنه گسدترده ای در مرک   

کیلومتری شمال غربی شهرستان تربت حیدریه  0.بایگ در منطقه فیض آباد واقع گردیده اسدت. از شدهرسدتان تربت حیدریه به سدمت شدهر بایگ که در      

کیلومتر  3کیلومتری غرب بایگ واقع است حرکت می کنیم.  14ایگ به سدمت روستای فدیه که در  قرار دارد عزیمت نموده و پس از گذشدتن از شدهر ب  

محل و  1کیلومتر شددده و با طی آن به کارخانه طالی زرمهر می رسددیم. شددکل   .قبل از روسددتای فدیه  در سددمت چپ وارد جاده خاکی به طول تقریبی  



 

 . 

 

کیلومتری جنوب غربی  3زرمهر را نشان می دهد. محل قرار گیری سد باطله زر مهر در فاصله  موقعیت سدد و همچنین راههای دسدترسدی سدد باطله طالی    

 خانه استحصال کوه زر قرار دارد. کار

 

 
ر -1شکل  طله زرمه ا ب سد  ه  ب دسترسی  ه  را و   موقعیت 

حاسبه گردد. ، پارامتر جنبشی حرکت زمین )شتاب( مندگیسازگارترین روش و رابطه کاه با استفاده ازتحلیل خطر  انجامسعی بر آن بوده تا با  مقالهدر این 

روش تعیینی شامل شناسایی چشمه های لرزه زا، تعیی زلزله کنترل گر برای هر چشمه، اساس  ل محاسبه است.از دو روش تعیینی و احتماالتی قاباین امر 

حلیل خطر احتماالتی شامل شناسایی چشمه های لرزه زا، محاسبه نرخ انتخاب رابطه کاهیدگی مناسب و محاسبه پارامتر های حرکتی زمین است. مراحل ت

  (.Russell & Hall)لرزه خیزی آافا و بتا، انتخاب رابطه کاهیدگی مناسب و به دست آوردن منحنی خطر زله های مختلف، تعیین ضرایبوقوع زل

 

 تحلیل خطر به روش تعیینی
زا )ناحیه ای، خطی و نقطه ای( بر اسدداس وییگی های چشدمه و فاصددله آن از سددایت مورد مطالعه   بیشدینه شددتاب ممکن یک چشدمه لرزه   در روش تعیینی،

که  هر چشددمه ای .بدسددت آمد طله پرداخته و بیشددینه شددتاب هر چشددمهکیلومتری سددد با 100در شددعاع  . در این روش فقط به چشددمه هایبدسددت می آید

 و شتاب آن به عنوان راهنمای طراحی مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب صلیبیشترین شتاب را بتواند ایجاد کند به عنوان چشمه ا

ساز و  ول،اقدام به جمع آوری اطالعات اعم از ط (.138)حسامی، جمالی و طبسی، ایران فعال ابتدا با اسدتفاده از نقشده های زمین شدناسی و نقشه گسلهای   

 پسجمع آوری گردید. س پیوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله های لرزه ای از سایت همچنین داده .سد گردید از محل گسل ار و حداقل فاصلهک

. از آنجا که توان لرزه زایی گسدل ها بیش از زلزله هایی است که تا کنون رخ داده  انجام گرفت برای این چشدمه های خطی و نقطه ای  تحلیل خطر تعیینی

بر این اساس، بخش چپ گسل درونه با روند تقریبا شرقی  آمده اسدت.   1که نتایج آن در جدول ه شددند حاصدل از گسدل ها در نظر گرفت  لذا فقط شدتاب  

 شتاب زمین داشته باشد. 02.0ریشدتر است که میتواند شتابی معادل   023کیلو متری سدد قرار دارد، توانایی ایجاد زلزله ای با بزرگای   8غربی که در فاصدله  

 افزایش فاصله از محل سد آورده شده است. رابطه کاهش شتاب با .در شکل 

ا شعاع  -1جدول  ت ر  طله زرمه ا ب سد  اطراف  رای گسل های  ب نی  ی ی ع ت یل خطر  تحل ایج  ت و 100ن ل  متریکی

Fault Type fault 
length 
(km) 

Minimum 
Distance 

(km) 

R Ms Mw LogPHA(g) PHA(g) 

Binalud Reverse 95.821 .2851 .2878 28.7 28.7 -9891 181. 
F9 Reverse 87817 .182. .1825 28.9 28.9 -981. 181. 
F5 Normal 75812 .18.2 11815 28.2 28.2 -9899 181. 
F. Normal 52819 2.821 2.81. 28.1 28.1 -9812 181. 
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F7 Reverse 22829 218.7 .181. 28.1 28.1 -981. 181. 
Neyshabur Reverse 8189. 18812 18859 28.. 28.. -9895 181. 

Bijvard Normal 999881 718.2 71825 2819 2819 -1819 1895 
Kashmar Reverse .2851 97897 92898 8822 8822 -188. 1859 

Jangal Reverse 17811 51817 51822 88.8 88.8 -18.7 1892 
Khaf Reverse 2.822 82878 82881 2855 2855 -981. 1811 
Naini Normal .288.1 11879 1182. 28.8 28.8 -9899 181. 

Doruneh (left part) Strike 
Slip 

27.594 9577 75.9 .5.9 .5.9 -95.7 954. 

Doruneh (right part) Strike 
Slip 

9258.5 .9822 .5855 8811 8811 -18.8 1897 

Balher Reverse 9188.2 57821 528.1 8821 8821 -18.1 1898 
Dughabad Reverse 2182. 5781. 57821 882. 882. -1821 1898 
Mehdiabad Reverse 21889 7581. 758.1 2815 2815 -1815 1895 

Torbat-e Jam N Normal 218.8 2881. 22892 2851 2851 -9812 1811 
Torbat-e Jam R Reverse 28895 19811 19898 28.8 28.8 -9899 181. 

 

 

 
ا  -.شکل  ب ه  ن یشی ب طه شتاب  ب ررا طله زرمه ا ب سذ  ز ساختگاه  ا اصله   ف

 

 تحلیل خطر به روش احتماالتی
یگردد. این مدر روش تعیینی تحلیل خطر، بیشینه پارامترهای حرکتی زمین بر اساس توان تولید چشمه های لرزه زا در هر ایالت لرزه زمین ساختی برآورد 

روش احتماالتی تحلیل خطر برآورد پارامتر های حرکتی بر اساس در صد خطر قابل  روش فرقی بین اهمیت و عمر مفید پروژه قائل نیست در حالی که در

گر ا قبول میباشد مثال تحلیل خطر احتماالتی برای یک خانه مسکونی و یک نیروگاه متفاوت است اگرچه مکانشان نزدیک یکدیگر باشد. در این حالت

، پارامتر حرکتی زمین بزرگتر خواهد شد و هزینه طراحی باال میرود و بالعکس اگر صدمات قابل قبول )درصد ریسک( کوچک تعریف شوند )نیروگاه(

 خطر مورد پذیرش زیاد تعریف شود )خانه مسکونی( پارامتر های حرکتی و هزینه طراحی کم خواهد بود.

ه رزشدند و زمین ل دوده، گسل های فعال شناساییکیلومتر در نظر گرفته شد و در این مح 100برای تحلیل خطر احتماالتی سد باطله زرمهر، شعاع تاثیر 

نیز استخراج و نقشه سایزمو تکتونیک  010.تا  1003( از سال iiees.ac.irه بین المللی زمین لرزه )این محدوده نیز از سایت پیوهشگاهای رخ داده در 

 منطقه تهیه شد.

زلزله چون  40ر مهندسی اهمیتی ندارد که حذف شدند و همچنین تعداد داشته و از نظ 3زلزله بزرگی زیر  0.بود که از این تعداد  140تعداد اولیه زلزله ها 

زلزله برای تحلیل خطر زمین لرزه  80حذف شدند و در نهایت  (Gardner & Knopoff, 1084گاردنر و نوپوف )با روش  پیش لرزه یا پس لرزه بودند

 ریشتر استفاده شد و ضرایب لرزه خیزی محدوده بدست آمد.-م نمودار گوتنبرگزلزله برای رس 80باقی ماند. از این 
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 3همان طور که در شکل چشمه لرزه زا شناسایی و هر کدام به چند زیر چشمه مساوی تقسیم شدند.  0با توجه به پراکندگی زلزله ها و گسترش گسل ها، 

ز رابطه با استفاده ا و نمیتوان برای آنها تحلیل خطر احتماالتی انجام داد. برای سایر چشمه هادارای زلزله های کمی هستند  0و  5مشاهده میشود چشمه های 

تحلیل خطر برای هر چشمه محاسبه و با تلفیق نتایج چشمه ها، منحنی خطر برای محدوده مورد مطالعه Boore ,Joyner & Fumal (1003 )کاهیدگی 

در نهایت برای ترازهای طراحی مختلف و با  توان لرزه زایی گسل های آن چشمه در نظر گرفته شد. اکثرچشمه ها حد  کنترل گر در هرزلزله  رسم شد.

 درصد، شتاب حرکت زمین بدست آمد. .و  5، 10 وقوع پذیرش ریسک

 

 
عه -3شکل  ل منطقه مورد مطا یک  تکتون زمو  ی سا قشه   ن

معادله خط، ضرایب لرزه خیزی شامل شیب خط )بتا( و عرض از مبدا )آلفا( قابل آورده شده است که با توجه به  4نمودار گوتنبرگ ریشتر در شکل 

 محاسبه است:

a = 320.30 

b = 121804 
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عه -4شکل  ل مورد مطا منطقه  ر  ریشت نبرگ  ر گوت  نمودا

 

ه مشاهده میشود کشکل  با توجه بهمنحنی های خطر به دست آمده برای چشمه ها و منحنی خطر کلی برای محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.  5شکل 

ن چشمه یک با بیشترین شیب کمترین پتانسیل و در مقابل چشمه دو و چهار با کمتریچشمه یک کمترین خطر و چشمه چهار  بیشترین خطر را دارا هستند. 

 .رفتار لرزه ای منطقه را کنترل میکنندمیتوان گفت چشمه های سه و چهار شیب بیشترین پتانسیل را برای ایجاد زلزله های بزرگ دارند. در کل 

 

 
عه -5شکل ل مورد مطا زا و کل محدوده  رزه  ل رای چشمه های  ب  منحنی خطر 

 

نشان دهنده ی شتاب های به دست آمده برای  ریسک وقوع و دوره های بازگشت مختلف است که قابل استفاده برای تراز های طراحی مختلف  .جدول 

 است.

 

منحنی -.جدول  ه  دل عا و شتاب م تلفخطر  ازگشت مخ ب رای دوره های  ب آمده  بدست   های 

P =.* (91^-99)*(acc)-28527 

y = -1.1804x + 3.6236
R²  =0.9017
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Return Period (y) 
Probability of 911 Probability of 21 Probability of 51 

P PGA(g) P PGA(g) P PGA(g) 
21 1811591 181..7. 181191. 1811599 1811171 1891781 

722 1811155 1899.81 1811199 1895229 1811117 1897588 
5211 1811117 18975.7 1811115 1892221 1811119 1892152 

 

 نتیجه گیری
کیلومتری ساختگاه سد است اما  8ه در شتاب زمین خواهد بود که مسبب آن بخش چپ گسل درون 02.0بر اساس روش تعیینی بیشینه شتاب محتمل 

 میتواند توسط گسل نیشابور ایجاد شود.  8238، با بزرگی محدودهبزرگترین زلزله ممکن در 

چند زیر چشمه مساوی تقسیم شدند که از  چشمه لرزه زا شناسایی و هر کدام به 0با توجه به پراکندگی زلزله ها و گسترش گسل ها، در روش احتماالتی 

ی آنها تحلیل خطر احتماالتی انجام داد. چشمه یک کمترین خطر و چشمه چهار  دارای زلزله های کمی هستند و نمیتوان برا 0و  5این بین، چشمه های 

روش  با توجه به منحنی خطر دربیشترین خطر زمین لرزه ای را دارا هستند. به طور کلی چشمه های سه و چهار رفتار لرزه ای منطقه را کنترل میکنند. 

 شتاب زمین خواهد بود. .021سال،  485و برای دوره بازگشت  0200سال،  50دوره بازگشت  برای %5احتماالتی، بیشینه شتاب محتمل با احتمال وقوع 

 مراجع
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