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چکیده
در ساختگاه سدها تشخیص طرح لرزهای جهت پیش گویی خطر زمینلرزه و همچنین پیشبینی خسارت وارده از طریق
زمینلرزه بهمنظور جلوگیری از این فاجعه بسیار قابل اهمیت میباشد .برای ایمنسازی سد در برابر زمینلرزه در
محاسباتی که برای طراحی سد استفاده میشود بدون توجه به شرایط زمین ساختگاه سد ،شدت زمینلرزه از اهمیت
قابل توجهی برخوردار است .با توجه به اهمیت ساختگاه سد مطالعات لرزهنگاری و تعیین گسلهای فعال بسیار
ضروری میباشد .در مقاله حاضر ارزیابی خطر زمینلرزه و پهنهبندی لرزهای در ساختگاه سد شهید و نواحی مجاور
آن به روش احتماالتی صورت گرفته است .در این مطالعه نقشه  1:100000یاسوج جهت بررسی لرزهزمینساخت و
خطر لرزهای منطقه انتخاب گردید .زمینلرزههای دستگاهی و تاریخی در شعاع  26کیلومتری سد شهید گردآوری
گردید .منطقه مورد مطالعه در زون زاگرس مرتفع قرار گرفته است .به کمک تصاویر ماهوارهای ،اطالعات زمینلرزههای
تاریخی و دستگاهی ،نقشههای زمینشناسی  ،تکتونیکی و مغناطیس هوایی ،نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه برای منطقه
مورد مطالعه تهیه شد .بر اساس این نقشه ،ساختگاه سد شهید در منطقهای با خطر خیلی زیاد قرار می گیرد .تحلیل
خطر لرزه ای گستره مورد مطالعه با استفاده از روش مقدماتی گوتنبرگ-ریشتر احتمال رخداد زمینلرزه های با بزرگی
 5/5 ،5و  6ریشتر را در منطقه در  100سال آینده  %100و زمینلرزه های با بزرگی  7/5ریشتر را کم تر از % 61 /76
 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه یزد.
*  -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه یزد( .نویسنده مسئول).
 -3دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه تهران.
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کاربردی ارائه گردیده است.
کلید واژهها :لرزهزمینساخت ،زمینشناسی ،یاسوج ،پهنهبندی خطر لرزه ای ،سد شهید ،سنجش از دور.
مقدمه
کشور ایران به عنوان بخشی از کمربند کوهزایی آلپ  -هیمالیا ،همواره از لرزهخیزی باالیی در طول تاریخ برخوردار
بوده است ،به گونهای که بخشهای مختلف کشور توسط زمینلرزههای ویرانگر متعددی پیوسته تخریب شده است و
این پدیده تاکنون ،به عنوان مهم ترین بالی طبیعی کشور ،تلفات و خسارات سنگینی را به بار آورده است (Ambrasseys,

 .)1978: 20; Armijo, 1999: 268; Armijo and et al, 2002: 82خسارت های مالی و جانی قابل مالحظهای که در
فواصل زمانی کوتاه در مناطق مختلف کشور روی داده است لزوم بررسی توان لرزهخیزی مناطق مسکونی بهخصوص
مناطقی که دارای سازه های بزرگ مهندسی مانند سد ،پل و غیره هستند را بیش از پیش آشکار میسازد .هزینههای
بسیار باالی احداث این سازه ها ،نیاز مبرم به مطالعات برآورد خطر زمینلرزه و لرزهزمینساخت را بهخوبی توجیه
می نماید زیرا با صرف وقت و هزینه بسیار کم تری نسبت به عملیات اجرای سازهها ،می توان به گونهای مطمئن تر راجع
به نوع طراحی و یا تعیین محل احداث آن ها اقدام نمود .زمینلرزه های بزرگ و کوچکی که گاهوبیگاه روی میدهند،
نشاندهنده یک منطقه فعال زمینساختی میباشند .سرزمین ایران با گسترش زیاد خود ویژگیهای زمینساختی و
لرزهخیزی یکسانی ندارد .لیکن با افزایش سطح اطالعات در رابطه با لرزهخیزی نقاط مختلف کشور می توان تا ح د
مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زمینلرزههای آتی را کاهش داد .در ارتباط با موضوع لرزهخیزی و پهنهبندی خطر
زمینلرزه تاکنون پژوهشهای ز یادی در کشور ایران و سطح جهان صورت گرفته است ،ولی تا به حال در حوزهی س د
شهید مطالعات جامعی در این رابطه صورت نگرفته است .برخی از تحقیقات جدید صورت گرفته در این مورد می توان
به تحقیقات (Amir Ahamdi et al, 2014; Dadgar and Jalalian, 2015; Hashemi et al, 2015; Rangzan et al,
2016; Soltani et al, 2016; Mousavi at al, 2015; karimi et al, 2016; Rahimi Shahid et al, 2016-a; Fotuhi
Kyani, 2015; Kayal, 2014; Andrianopoulos et al, 2014; Hongmei et al, 2015; Lin et al, 2015; Liu et al,

 )2016; Rahimi Shahid Rahimi, 2017; Abedini Mousavi, 2018اشاره کرد.
مواد و روشها
با توجه به ماهیت موضوع ،روش تحقیق بهصورت استنادی ،تجربی و توصیفی-تحلیلی است .موادی که در این
پژوهش به کار گرفته شد ،مشتمل بر معیارهای فاصله از خطوط گسل های منطقه ،فاصله از زمینلرزهها ،موقعیت
زمینلرزههای روی داده در گستره طرح (بزرگی و عمق زمینلرزه) است که برای تعیین نقشه پهنهبندی خطر
زمینلرزه ،به کار گرفته شدند .ا ین معیارها از دادههای زیر استخراج گردیدند )1 :مطالعات دفتری مقدماتی جهت
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نقشهی خطوط گسل ها ،چینخورگیها و سازندهای زمینشناسی؛  (3تصویر ماهوارهای لندست ( 4 8سنجنده ) ETM+5
محدودهی موردمطالعه ،جهت تعیین دقیق تر موقعیت گسل ها و ساختارهای زمینشناسی منطقه؛  )4تهیه بانک اطالعات
لرزهای گستره مورد مطالعه تا پایان سال ( )2015میالدی ( ISC6, 2015؛ )IIEES7, 2015برای تهیهی نقشههای
لرزهزمینساخت و پهنهبندی زمینلرزهها و همچنین تحلیل لرزهخیزی گستره مورد مطالعه؛  )5استفاده از روش مقدماتی
گوتنبرگ-ریشتر  8جهت تحلیل لرزهخیزی منطقه؛  )6استفاده از تابع اینترپولیشن  9از طریق عمل درونیابی به روش
کریجینگ  10با استفاده از نرمافزار  ArcGIS®10.1جهت تهیهی نقشه های پهنهبندی بزرگی و عمق زمینلرزهها؛ ) 7
تجزیه ،تحلیل و همپوشانی الیه های اطالعاتی (وزن دهی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  )11در محیط نرمافزار
 ArcGIS®10.1بهمنظور ارائهی نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه؛  )8برآورد وضعیت لرزهخیزی ساختگاه سد شهید بر
اساس یافته های پژوهش .خالصه ای از روند انجام پژوهش در (شکل  )1ارائه گردیده است.

ش کل  : 1روش انجام تحقیق
Figure 1: How to do research

4- Landsat 8
5- Enhanced Thematic Mapper Plus
6- Iranian Seismological Center
7- International Institute of Earthquake Engineeringand Seismology
8- Gutenberg - Richter
9- Interpolation
10- Kriging
11- Analytical Hierarchy Process
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ساختگاه سد شهید در  3کیلومتری روستای شهید و در  110کیلومتری از شهرستان سمیرم در استان اصفهان قرار گرفته
است (شکل  .)2این سد در موقعیت جغرافیایی ” 51˚ 44' 33شرقی و ” 30˚ 48' 49شمالی ،بر روی رودخانه ماربر
قرار گرفته است .سد مخزنی شهید از نوع خاکی با هسته رسی است .طول تاج سد  541متر و ارتفاع سد از پی سنگ ی
 90متر است .رقوم نرمال مخزن  2315و رقوم تاج  2324متر از سطح دریا در نظر گرفته شده است (Rahimi Shahid

 .)et al, 2016-b: 195محدوده موردمطالعه بخشی از زون زمینشناسی زاگرس مرتفع میباشد که از ویژگیهای این
زیر پهنه ،می توان به وجود راندگیهای فراوان اشاره نمود .ازنظر سنگشناسی تکیه گاه راست این سد از سازند آهک ی
سورمه و سازند ماسهسنگی گدوان با میان الیههای مارنی تشکیل شده است .محدوده میانی این محور توسط گسل به
دو قسمت تقسیم شده است ،شرق گسل از سازند گدوان و غرب گسل از برشهای گسلی تشکیل شده است .تکیه گاه
چپ این محور نیز از سازند نجمه و برشهای گسلی شکل گرفته است.

شکل  :2موقعیت سد شهید در کشور و استان اصفهان
Figure 2: Shahid dam position in the country and Isfahan province

 ویژگی های گستره مورد مطالعهدر مطالعات لرزهزمینساختی سعی میشود که با استفاده از زمینلرزه ،یک الگوی زمینساختی برای گسلش فعال و
لرزهزا ارائه گردد .بدینجهت شناسایی پارامترهای لرزهخیزی گسلهای فعال گستره طرح مهم ترین عامل بهشمار
میآیند .محققان بسیاری ایران را بر پایه میزان فعالیت لرزهای به پهنه های مختلف تقسیمبندی کردهاند .یکی از
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میباشد ( .)ICOLD, 1995همانطور که در (شکل  )3نمایش داده شده است بر اساس این تقسیمبندی گستره مورد
بررسی در ایالتهای لرزه زمینساختی شمال غرب زاگرس و زاگرس جنوبشرق قرار دارد.

شکل  :3موقعیت گستره مورد بررسی در نقشهی ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران بر اساس مدل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران (ICO LD,

)1995
Figure 3: Position of the studied area in the map of Iran's land-based seismic states based on the model of the National Committee of
)the Great Dams of Iran (ICO LD, 1995

یکی از مهم ترین ویژگیهای گستره زاگرس وجود تعداد ز یاد گسل ،راندگی و پتانسیل لرزهخیزی باال میباش د
( .)Mousavi et al, 2014: 29; Kalane and Agh-Atabai, 2015: 371مهم ترین سیستم های راندگی شناخته شده ی
گستره مطالعاتی به اختصار تبیین گردیده که عبارتاند از:
12- International Commission On Large Dams
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گسل دنا با راستاى شمال-شمال غربى و شیب به سمت شرق-شمالشرقى ،یکى از گسل هاى اصلى زاگرس است که
بیش از یکصد کیلومتر طول دارد و طرفین آن به دو بخش با ویژگی هاى زمینساختى ،لرزهزمینساختى و ریختشناسى
متفاوت تقسیم شده است ( .)Agha-Nabati, 2007: 223این سیستم همچنین در برگیرنده ارتفاعات انتهایی مخزن
است که بیش ترین برخاستگی در این قسمت به چشم میخورد .این راندگی در قسمت انتهایی مخزن به حالت
امتدادلغز تغییر میکند (.)Mahab Ghodss, 2012
 سیستم راندگی کوه سیاهاین راندگی در جنوب شرق محور سد قرار دارد و تا نزدیکی محور سد کشیده شده است .این سیستم راندگی نیز از
روند زاگرس تبعیت میکند ( .)Regional Water Company of Fars, 2013این گسلش به ناحیه سد شهید با تغییر
راستا به روند شمالی-جنوبی نزدیک میشود و شاخههایی از آن در باال و پایین محور سد گسترش مییابد (شکل . )4
 سیستم راندگی اطراف محور سدبارزترین سیستم گسلی ،مجموعه تراست هایی است که بالفاصله در باالدست محور سد شهید تشکیل شدهاند و با
عنوان مجموعه تراستی محور سد معرفی شده اند .این سیستم تراستی سبب راندن آهک های ژوراسیک و کرتاسه بر
روی سازندهای دیگر به سن ائوسن و الیگوسن شده است (.)Regional Water Company of Fars, 2013
 گسلهای امتداد لغزدر باالدست و پاییندست محور سد دو سی ستم گسلی مشخصشده است که با نام های سیستم گسلی باالدست محور
سد و سیستم گسلی پاییندست محور سد ،از آن ها یاد میشود .در حدفاصل این دو سیستم گسل های امتدادلغزی به
وجود آمده است که از روند زاگرس تبعیت نمیکنند (.)Mahab Ghodss, 2012
یافتهها و بحث
میزان لرزهخیزی در هر منطقه با فراوانی و نوع زمینلرزههای (کوچک ،متوسط یا بزرگ) رویداده در آن منطقه و
همچنین تعداد و نوع گسل ها و ساختار های تکتونیکی منطقه متناسب است .به اعتقاد برخی محققان سادهترین شکل
برای بررسی خطر زمینلرزه مطالعهی دقیق روند ،پراکندگی رومرکز ،فراوانی رویداد زمینلرزهها ،بررسی گسلها و
ساختار های تکتونیکی در گستره مورد بررسی و همچنین مشخص نمودن مناطقی میباشد که از دیرباز تاکنون در اثر
رویداد زمینلرزه ها دچار آسیب شدهاند (Rahimi Shahid et al, 2016-a: 50; Azarafza et al, 2015: 52; Dehghan

 .)Manshadi et al, 2013: 7در این راستا با گردآوری فهرستی از زمینلرزههای رخداده در منطقه به تعیین میزان
لرزهخیزی و پهنهبندی خطر زمینلرزه نقاط مختلف پرداخته میشود.
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برای تعیین هر چه دقیق تر خطر زمینلرزه لزوماً بایستی عناصر ساختاری نزدیک به ساختگاه و فرآیندهای
زمینساختی گستره ساختگاه شناسایی شوند .تعیین عناصر ساختاری نزدیک به ساختگاه از طریق مطالعهی نقشههای
زمینشناسی و تصاویر ماهوارهای امکانپذیر است .تصاویر ماهوارهای جابجایی های سازندهای زمینشناسی که در اثر
گسلخوردگی ایجاد شدهاند را بهخوبی نشان میدهند .بر روی این تصاویر جابجایی ایجاد شده توسط گسلها مشخص
میشود ،سپس گسل های فعال از غیرفعال تفکیک شده و مناطق لرزهخیز جهت برنامهریزی های بعدی برای مقاومس ازی
سازه معرفی میشود .قسمت اعظم زمینلرزهها بر روی گسلها متمرکزند به عبارتی گسلها بیش ترین پتانسیل را برای
ایجاد زمینلرزه ها دارند؛ بنابراین شناسایی محل دقیق گسل های اصلی و فرعی نزدیک به ساختگاه بیشترین کمک را
در مشخص نمودن مناطق خطرپذیر زمینلرزه دارند .همانطور که در (شکل  )4دیده میشود روند ساختمانی و
زمینساختی منطقه از روند حاکم بر پهنه زاگرس پیروی می کند و منطبق بر داده های توپوگرافی است .به عبارتی
گسلها و ساختارهای اصلی منطقه دارای روند کلی شمال غربی-جنوبشرقی هستند.

شکل  :4نقشه گسلهای اصلی و همچنین روند زمین ساختی گستره مطالعاتی
Figure 4: Main fault maps as well as land-based process of study scope
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بانک اطالعات داده های زمینلرزهای شا مل اطالعات ،مشخصات و تعداد زمینلرزههای رخداده از سال ( )1995تا پایان
سال ( )2015میالدی مورد استفاده قرار گرفت (ISC, 2015؛  .)IIEES, 2015فراوانی بزرگی زمینلرزههای رویداده
در گستره مورد بررسی در (شکل  )5نمایش داده شده است.

شکل  :5فراوانی بزرگی ( )MNزمینلرزههای گستره مورد بررسی ( ISC, 2015؛ )IIEES, 2015
)Figure 5: Major frequency (MN) of the explosive e arthquakes (ISC, 2015; IIEES, 2015

 منابع لرزهای چشمههای لرزهزابا ترکیب اطالعات حاصل از مطالعات زمینساختی و دادههای لرزهخیزی ،نقشه های لرزهزمینساختی تهیه شد
(شکلهای  6و  .)7بر اساس این نقشه ها که کانون زمینلرزه ها نیز بر روی آن پیاده شده است ،می توان سرچشمههای
لرزه ای را مشخص نمود .برای انجام تحلیل خطر لرزهای ،چشمههای لرزهای به سه شکل چشمه نقطه ای ،چشمه خطی
و چشمه ناحیهای (سطحی) تقسیم میشوند .در صورت کمبود اطالعات روی گسلها و عدم ارتباط قطعی رخدادهای
لرزه ای با گسل مسبب ،غالباً چشمه های لرزه ای به شکل سطحی مدل میشوند (Wells and Coppersmith, 1994:

 .)988با توجه به (شکل  )6می توان عنوان نمود که چشمه های لرزه ای از نوع ناحیه ای هستند و اکثر زمینلرزههای
رخداده در گستره در بخش شمال غربی متمرکز شدهاند .زمینلرزههای رویداده در نزدیکی ساختگاه سد عمدتاً کم عمق
(عمق بین  11/2-3/1کیلومتر) می باشند که این موضوع می تواند پایداری سازه را پس از آبگیری به خطر بیندازد (شکل
 .)7نقشه های پهنه بندی بزرگی و عمق زمینلرزه با درونیابی به روش کریجینگ و در  6رده در محیط نرمافزار
 ArcGIS®10.1تهیه شد (شکلهای  8و  .)9بر اساس نقشه های پهنهبندی بزرگی و عمق زمینلرزه تهیه شده برای
منطقه مطالعاتی ،ساختگاه سد شهید در پهنهای با بزرگی زمینلرزههای بین  2/57-2/27ریشتر و عمق بین 9 / 3-6/2
کیلومتر قرار گرفته است (شکلهای  8و .)9
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 نقشه لرزهزمین ساختی تهیه شده بر اساس بزرگی برای گستره مورد بررسی:6 شکل
Figure 6: Seismotectonic map prepared on the basis of magnitude for the studied range

 نقشه لرزهزمین ساختی تهیه شده بر اساس عمق (کیلومتر) برای گستره مورد بررسی:7 شکل
Figure 7: Seismic map prepared based on depth (km) for the studied area
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 نقشه پهنهبندی بزرگی برای گستره مورد بررسی:8 شکل
Figure 8: Large zoning map for the studied range

 نقشه پهنهبندی عمق (کیلومتر) برای گستره مورد بررسی:9 شکل
Figure 9: Depth mapping (km) map for the examined range

132

133

تحلیل لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد شهید

پهنهبندی خطر زمینلرزه برای گستره مورد بررسی در (شکل  )10ارائه شده است .جهت وزندهی به هریک از پارامترها
از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شامل سه عنصر هدف ،تعدادی معیار و
گزینه است .برای رسیدن به هدف به تعدادی معیار مؤثر امتیاز داده میشود و وزن نسبی و وزن نهایی معیارها مشخص
می گردد ( .)Saaty, 1980مراحل اصلی تحلیل سلسله مراتبی جهت پهنهبندی خطر زمینلرزه گستره موردبررسی شامل
ساختن سلسله مراتب ،تعیین ضریب اهمیت معیارها ،تهیهی ماتریس مقایسهی زوجی ،تعیین وزن معیارها و ردههای
معیارها و محاسبهی نرخ ناسازگاری میباشد .در مقایسه ی زوجی بر حسب هر معیاری میزان ارجحیت گزینهها به
صورت دوتایی مقایسه میشود و ارجحیت آن ها به صورت عبارتی مشخص می گردد و به ازای هر عبارت عددی به
ارجحیت گزینه ها تخصیص داده میشود .مقدار ارجحیت گزینهها طبق (جدول  )1است.
جدول  -1مقیاس قضاوت شفاهی برای مقایسه زوجی ( )Saaty, 1980
)Table 1- O ral judgment scale for couples comparison (Saaty, 1980

اهمیت پارامترها نسبت به یکدیگر

مقدار عددی

اهمیت مساوی

1

اهمیت نسبتا بیشتر

3

اهمیت بیشتر

5

خیلی مهمتر

7

بسیار مهمتر

9

اهمیت بین فواصل

 6 ،4 ،2و 8

با استفاده از روش مقایسه ی زوجی برای انجام مقایسه ،ماتریسی به ابعاد  4×4ایجاد شد و معیارهای مختلف دوبهدو
با هم مقایسه گردید و مقادیر مربوط بر اساس غربال ساعتی اختصاص یافت (جدول  .)2برای محاسبه وزن هر معیار،
میانگین هندسی هر سطر از ماتریس بر مجموع میانگین هندسی ستون ها تقسیم شد .بهطور مشابه در (جدولهای  3تا
 )6مقادیر وزنی رده های پارامتر مؤثر در خطر زمینلرزه ارائه شده است.
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جدول  -2وزن دهی به معیارهای مؤثر در خطر زمینلرزه
معیارها

فاصله از گسل

بزرگی زمینلرزه

فاصله از زمینلرزه

عمق زمینلرزه

وزن

فاصله از گسل

1

3

5

7

0 /565

بزرگی زمینلرزه

0 /33

1

3

5

0 /262

فاصله از زمینلرزه

0 /2

0 /33

1

3

0 /118

عمق زمینلرزه

0 /143

0 /2

0 /33

1

0 /055

جدول  -3وزن دهی بر اساس فاصله از خطوط گسل (کیلومتر)
)Table 3- Weighting based on distance from fault lines (km

فاصله از گسل

1 / 5 -0

3 -1 / 5

4 / 5 -3

6 -4 / 5

7 / 5 -6

وزن

0 /513

0 /261

0 /129

0 /063

0 /033

جدول  -4وزندهی بر اساس بزرگی زمینلرزه ()MN
)Table 4- Weighting based on the magnitude of the earthquake (MN

بزرگی

2/11-1/96

2/27-2/11

2/42-2/27

2/57-2/42

2/73-2/57

2/88-2/73

وزن

0 /043

0 /064

0 /101

0 /160

0 /250

0 /382

جدول  -5وزندهی بر اساس فاصله از زمینلرزه (کیلومتر)
)Table 5- Weighting based on the distance from the earthquake (km

فاصله از زمینلرزه

2 / 8 -0

5 / 6 -2 / 8

8 / 4 -5 / 6

11/2-8/4

14-11/2

وزن

0 /513

0 /261

0 /129

0 /063

0 /033

جدول  -6وزندهی بر اساس عمق زمینلرزه (کیلومتر)
)Table 6- Weighting based on earthquake depth (km

عمق زمینلرزه

7 / 7 -6 / 2

9 / 3 -7 / 7

10/8-9/3

12/4-10/8

14-12/4

15/5-14

وزن

0 /382

0 /250

0 /160

0 /101

0 /064

0 /043

اگر نرخ ناسازگاری کوچک تر یا مساوی  0/1باشد ،سازگاری سیستم قابلقبول است و اگر بیش تر از  0/1باشد بهتر
است تصمیم گیرنده در قضاوت های خود تجدید نظر کند ( .)Dey and Ramcharan, 2000بهطور کلی نرخ ناسازگاری
معیاری است جهت تشخیص معنیداری ماتریس های مقایسه زوجی که مقدار آن باید کم تر از  0/1باشد .نرخ
ناسازگاری برای ماتریس های عوامل مؤثر در خطر زمینلرزه گستره مورد مطالعه بهصورت (جدول  )7میباشد .نتایج
بیانگر سازگاری ماتریس های عوامل مؤثر در پهنهبندی میباشد.
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جدول  -7نرخ ناسازگاری ماتریسهای عوامل مؤثر در خطر زمینلرزه

ماتریس

فاصله از گسل

بزرگی زمینلرزه

فاصله از زمینلرزه

عمق زمینلرزه

معیارها

نرخ ناسازگاری

0 /05

0 /02

0 /05

0 /02

0 /03

گستره مورد مطالعه ازنظر خطر زمینلرزه به شش بخش با خطرپذیری خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلیکم و
بیخطر تقسیم شده است .بر این اساس محور و مخزن سد شهید در منطقهای با خطر خیلیزیاد قرارگرفته است (شکل
 .)10با توجه به لرزهخیزی باالی گستره ساختگاه سد ،انتخاب سد از نوع خاکی ،گزینه مناسبی میباشد.

شکل  :10نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه تهیه شده برای گستره مطالعاتی
Figure 10: Earthquake hazard zonation map prepared for study scope

 تحلیل لرزهخیزیبر اساس فراوانی رویداد زمینلرزهها برحسب بزرگی آنها که برحسب روابط مختلف گوتنبرگ-ریشتر بیان می گردد
و استفاده از روشهای مختلف آماری ،پارامتر های لرزه خیزی که همان ضرایب ثابت رابطه گوتنبرگ-ریشتر میباشند ،
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خطی و با در نظر گرفتن رابطه ساده زیر به بزرگی ( )Mنسبت داده میشود (شکل .)11
Log Nc = a-bM

رابطه ()1

در این رابطه Nc ،فراوانی تجمعی زمینلرزهها a ،ضریب ثابت که با تغییر طول دوره آماری تغییر میکند و  bضریب
لرزهخیزی که افزایش اندازه  bدر یک دوره زمانی مشخص نشاندهنده افزایش بزرگی زمینلرزه قابل رویداد بوده و
 Mبزرگی زمینلرزهها میباشد .نهایتا در روش آماری ،کم ترین مربعات ضرایب  aو  bبه ترتیب  3/4609و 0 / 7304
بهدست آمده است (شکل .)11

شکل  :11نمودار بزرگی زمینلرزهها ( )MNو فراوانی تجمعی آنها ()Log Nc
)Figure 11: Major earthquakes magnitu de (MN) and cumulative frequency (Log Nc

با توجه به محدودیت های این رابطه که از یک طرف امکان استفاده از زمینلرزه های تاریخی وجود نداشته و از سوی
دیگر به دلیل نداشتن حد باال و پایین برای بزرگی ،نتایج بهدست آمده تنها تابع ماهیت ریاضی رابطه بوده و با واقعیت
لرزهخیزی منطقه سازگار نمی باشد ،لذا نتایج تنها برای بازه های زمانی که اطالعات لرزهای نسبتا همگن و پیوسته باشند
(زمینلرزه های دستگاهی ثبت شده در سده بیستم) در بازه محدودی از بزرگی نسبتا قابل قبول میباشند .با استفاده از
رابطه خطی گوتنبرگ-ریشتر ،احتمال وقوع زمینلرزه در طول عمر مفید سازه برای دورههای زمانی  10تا  100سال
بهدست میآید (روابط  2و .)3
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رابطه ()3

])P = 1 − [EXP(−T × N

در روابط فوق P ،احتمال وقوع زمینلرزه M ،بزرگی زمینلرزه و  Tطول عمر مفید سازه برحسب سال میباشد .تحلیل
خطر لرزهای گستره مورد مطالعه به روش گوتنبرگ-ریشتر نشان میدهد که منطقه مورد بررسی بسیار لرزهخیز میباشد.
در این منطقه احتمال وقوع زمینلرزه های با بزرگی  5/5 ،5و  6ریشتر طی  40 ،30و  90سال آینده  %100میباشد.
همچنین احتمال وقوع زمینلرزه های با بزرگی  7/5ریشتر طی  100سال آینده کم است (جدول .)8
جدول  -8احتمال وقوع زمینلرزهها با بزرگیهای مختلف در گستره مورد مطالعه (برحسب درصد)
)Table 8- Probability of earthquakes with different magnitudes in the studied area (in percent
MN

5

5/5

6

6/5

7

7/ 5

8

10

99 /84

93 /78

69 /82

40 /35

19 /98

0 /92

0 /41

20

99 /99

99 /61

90 /89

64 /42

35 /97

17 /49

0 /79

30

100

99 /97

97 /25

78 /78

48 /71

25 /05

11 /70

40

100

100

99 /17

87 /34

60 /00

31 /92

15 /28

50

100

100

99 /75

92 /45

67 /19

38 /16

18 /72

60

100

100

99 /92

95 /50

73 /75

43 /83

22 /03

70

100

100

99 /98

97 /31

78 /99

48 /98

25 /19

80

100

100

99 /99

98 /40

83 /19

53 /66

28 /23

90

100

100

100

99 /04

86 /55

57 /90

31 /15

100

100

100

100

99 /43

89 /23

61 /76

33 /94

سال

نتیجهگیری
بر پایهی دستاوردهای این تحقیق موارد زیر قابل بیان است:
 با توجه به نقشه پهنهبندی خطر زمینلرزه تهیه شده  ،ساختگاه سد شهید در منطقهای با خطر خیلیزیاد قرار گرفتهاست.
 تحلیل لرزهخیزی منطقه نشان میدهد که احتمال وقوع زمینلرزه هایی با بزرگی  5/5 ،5و  6ریشتر در صد سال آیندهدر گستره مورد بررسی  %100می باشد .احتمال وقوع زمینلرزه های با بزرگی  7/5ریشتر در گستره مورد بررسی بعید
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 با توجه به پتانسیل باالی لرزه خیزی گستره طرح سد شهید ،انتخاب سد از نوع خاکی ،بهترین گزینه میباشد. به دلیل قرارگیری محور سد بر روی گسل و منطقه با خطر خیلی زیاد ،پیشنهاد میشود تا شبکه لرزهنگاری با طراحیسیستمی رقمی و غیر تله متری حداقل دو سال قبل از ساخت سد ،برای مطالعه روند و سرشت لرزهخیزی در گستره
نزدیک به ساختگاه (شعاع حدود  20کیلومتر) طراحی و نصب گردد .به منظور مشاهده رفتار سد ،پی و تکیه گاههای آن
در صورت وقوع زمینلرزه توصیه میشود حداقل یک دستگاه شتاب نگار بر روی زمین طبیعی (ترجیحاً مشابه با پی
ساختگاه) و پس از ساخت بدنه سد ،چندین دستگاه شتاب نگار دیگر بر روی ترازهای مختلف و تکیه گاههای آن
به صورت شبکه نصب گردد.
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