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  چكيده 
در اين . با توسعه علمي و شناخت عميق تر محيط زمين شناسي امكان برآورد بهتر و دقيق تر مخاطرات لرزه اي فراهم ميگردد

سد . باد قائن به انجام رسيده استمقاله ضمن ارزيابي مطالعات قبلي، ارزيابي خطر لرزه اي به روش تعييني در سد حاجي آ
عليرغم اين مسئله، ارزيابي . حاجي آباد يك سد خاكي است كه در فاصله بسيار كمي از گسل زمين لرزه اي آبيز قرار دارد

زيركو قائنات انجام شده است، مقدار  ١٣٧٦ارديبهشت  ٢٠خطر لرزه اي انجام شده قبلي، كه پيش از رخداد زمين لرزه 
ارزيابي جديد صورت گرفته با در نظر گرفتن گسل آبيز در فاصله . برآورد نموده است g٣/٠ب لرزه اي را حدود بيشينه شتا

اين مسئله اهميت مطالعات بازنگري خطر زمين . برآورد نموده است g٦٤/٠كيلومتري ساختگاه بيشينه شتاب را  ٥كمتر از 
  .دهد مي شاني زماني مشخص را نها ي مهم در دورهها لرزه براي سازه

  

  .خطر زلزله، بازنگري، ايمني سد، سد حاجي آباد، قائن: هاي كليديواژه
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Abstract 
By developing scientific knowledge and deeper understanding of the geological environment, it is possible to 
better estimate of seismic hazards. In this paper, by evaluating previous studies, deterministic seismic hazard 
assessment has been carried out in the Haji-Abad Dam, located in the east of Qaen. Haji-Abad Dam is a dam 
that is located at a very small distance from the Abiz seismic fault. In spite of this, the evaluation of the previous 
seismic hazard study, which was carried out before the earthquake occurred on May 10, 1997, estimates the 
maximum seismic acceleration of about 0.3g. A new evaluation has been made taking into account the Abiz 
fault in less than 5 km of the site, where the maximum acceleration is about 0.64g. This issue highlights the 
importance of earthquake hazard review studies for critical structures at specific time periods. 
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  مقدمه    ١
ي مطالعاتي در ها يكي از جنبه. اند  ي بزرگ با روشها و دانش موجود در زمان مطالعات، طراحي و ساخته شدهها بسياري از پروژه

ي بزرگي هستند كه به طور ها سدها از جمله پروژه. باشد مي يي ارزيابي و برآورد خطر لرزه اي در گستره طرحها چنين پروژه
 خاص تحليل خطر لرزه اي براي آنها به انجام رسيده و بر اساس چنين مطالعاتي طراحي لرزه اي آنها صورت معمول مطالعات
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با اين حال طي زمين لرزه مختلف رخداده در جهان، سدها نيز در معرض آسيب بوده و در برخي موارد رخداد زلزله . گيرد مي
طي سه پژوهش، مجموعه مدوني از  )٢٠١٤( زرگ آمريكاكميته ملي سدهاي ب. منجر به گسيختگي كامل سد شده است

نيز در مطالعه مشابهي اثرات زمين لرزه بر سدهاي خاكي  )٢٠٠٠( تاني. سدهاي متاثر از زمين لرزه را گردآوري نموده است
سد واقع در  ٣٠٠بازرسي از  ٩توهوكو ژاپن با بزرگاي  ٢٠١١در زمين لرزه سال . كشور ژاپن را جمع بندي و ارائه نموده است

. )٢٠١٢ياماگوچي و همكاران، ( از سدها بوده است درصد ١٠محدوده متاثر از زمين لرزه حاكي از آسيبهاي وارده به حدود 
سد در معرض خطر گسيختگي قرار  ٦٦آسيب ديد و از اين بين  ٢٦٦٦نيز  ٨وينچوان چين با بزرگاي  ٢٠٠٨طي زمين لرزه 

ي وابسته ها ر طرحهاي سدسازي يكي از اركان ايمني سدها، پايش مستمر رفتار سد و سازهد. )٢٠١٤چن و همكاران، ( گرفتند
 ١٠تا  ٥باشد كه بر اساس درجه اهميت سدها در فواصل زماني  مي ي اين پايش، ارزيابي جامع ايمني سدها يكي از جنبه. است

ي مختلف و ها ر شرايط سد و ساختگاه آن از جنبهدر داليل ضرورت ارزيابي جامع ايمني سد به تغيي. سال توصيه گرديده است
اين موضوع در كشور كمتر مورد  با اينحال). ١٩٩٨پوگاچ و همكاران، (شود  مي طراحي اشارهها و ضوابط  نيز تغيير روشها، معيار

مقدماتي وضعيت خطر  در مقاله حاضر با بازنگري. نرسيده است توجه قرار گرفته و به داليل مختلف چنين مطالعاتي به انجام
  .لرزه اي در گستره سد حاجي آباد ضرورت توجه به اين مسئله مورد كنكاش قرار گرفته است

  
  سد حاجي آباد    ٢

ميليون متر مكعب  ٦/٥متر داراي حجم ذخيره  ٣٠سد حاجي آباد از نوع خاكي با هسته رسي است كه با ارتفاع حدود 
مورد  ١٣٨٣شروع و در سال  ١٣٧٥ي و كنترل سيالب طراحي و ساخت آن در سال سد با هدف توسعه كشاورزاين . باشد مي

اكرمي، (موقعيت ساختگاه سد حاجي آباد را بر روي نقشه زمين شناسي ورقه آبيز  ١شكل . بهره برداري قرار گرفته است
محل سد  كيلومتري ٥متر از از محل ساختگاه سد برخي گسلهاي فرعي عبور نموده است؛ در فاصله ك. نشان داده است) ١٣٨٤

  .و در شرق ساختگاه، گسل زمين لرزه اي آبيز قرار دارد كه در نقشه به صورت خط چين نشان داده شده است

   

  .موقعيت ساختگاه سد حاجي آباد را بر روي نقشه زمين شناسي ورقه آبيز .١شكل 

 

يزي گستره طرح را به انجام رسانده و ضمن برآورد دوره خ در مرحله مطالعات طراحي سد حاجي آباد مشاور طرح مطالعات لرزه
در اين مطالعات با . هاي جنبش شديد زمين را ارائه نموده است ها در گستره طرح مقادير پارامتر لرزه بازگشت بزرگاي زمين

لرزه در محل  ينزا تحليل خطر تعيني نيز به انجام رسيده و بر اساس آن بيشينه شتاب حاصل از زم هاي لرزه معرفي چشمه
سانتيمتر بر مجذور  ٢٧٧سانتيمتر بر مجذور ثانيه و جبار به ميزان  ٢٩٨هاي دشت بياض به ميزان  ساختگاه مربوط به گسل
كيلومتر و  ٣٥فاصله در نظر گرفته شده براي هر دو گسلهاي دشت بياض و جبار تا محل ساختگاه . ثانيه به دست آمده است

هاي مورد بررسي داراي فواصل بيشتر و مقادير  ساير گسل. ريشتر بوده است ١/٧و  ٢/٧ها به ترتيب بزرگاي منظور شده براي آن
بررسي مطالعات مرحله طراحي ). ١٣٧٥مطالعات لرزه خيزي سد حاجي آباد، (برآورد شده به مراتب كمتري هستند شتاب 

دهد  است، نشان مي يركوه قائنات به انجام رسيدهز ١٣٧٦ارديبهشت  ٢٠ لرزه ساختگاه سد حاجي آباد، كه پيش از رخداد زمين
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لرزه  اين گسل مسبب زمين. كيلومتري ساختگاه مورد توجه قرار نگرفته است ٥در فاصله كمتر از  كه گسل زمين لرزه اي آبيز
  . تواند مهمترين چشمه لرزه زا براي ساختگاه سد محسوب گردد بوده و مي ٢/٧زيركوه قائنات با بزرگاي  ١٩٩٧

  

  ارزيابي مجدد خطر لرزه اي ساختگاه سد حاجي آباد    ٣
به منظور نشان دادن اهميت گسل آبيز و خطر لرزه اي مرتبط با فعاليت آن ارزيابي مقدماتي خطر لرزه اي به روش تعييني در 

ومتري ساختگاه و كيل ١٠٠فهرست منابع لرزه اي اصلي در گستره  ١جدول . ساختگاه سد حاجي آباد به انجام رسيده است
طول گسل در نظر گرفته شده  درصد ٥٠در ارزيابي توان لرزه زايي طول گسيختگي . توان لرزه زايي آنها را نشان داده است

و  )١٩٩٤( اسميت، ولز و كوپر)١٩٨٢(، امبراسيز و ملويل )١٩٨٥( براي ارزيابي توان لرزه زايي از روابط نوروزي. است
 .و ميانگين بزرگاي برآورد شده توسط روابط مختلف، به عنوان توان لرزه زايي منظور شده استاستفاده شده ) ١٣٧٤( زارع

  
   كيلومتري ساختگاه ١٠٠گستره هاي  زايي گسل توان لرزه .١جدول

 .Km( N85 AM82 WC94 Z74  Ave(طول گسل   نام گسل

  ٧.٢  ٧.٣  ٧.١  ٧.١  ٧.٢ ١١٠  محمدآباد
  ٦.٨  ٦.٧  ٦.٨  ٦.٧  ٦.٨  ٦٠ نوزاد

  ٧.٢  ٧.٣  ٧.١  ٧.١  ٧.٢  ١١٠ فردوس
  ٧.٢  ٧.٣  ٧.١  ٧.٢  ٧.٢  ١٢٠ دشت بياض

  ٧.٢  ٧.٤  ٧.٢  ٧.٢  ٧.٢  ١٢٥ آبيز
  ٦.٣  ٦.١  ٦.٤  ٦.٣  ٦.٥  ٣٠ پاتارگان

  ٧.١  ٧.٢  ٧.١  ٧.١  ٧.١  ١٠٠ جبار
  ٧.٠  ٧.٠  ٦.٩  ٦.٩  ٧.٠  ٨٠ دو شاخ

  
كمپل و  ،)١٩٩٧(، آبراهامسون و سيلوا )١٩٩٩( ارعبراي برآورد بيشينه شتاب زمين نيز از روابط كاهندگي ارائه شده توسط ز

هاي  با توجه به شرايط ساختگاهي محل پروژه كه از آبرفت. استفاده شده است )٢٠٠٥( و آمبرسيز و همكاران) ١٩٩٧( بزرگنيا
د ميانگين نتايج برآور ٢جداول . كواترنري تشكيل گرديده است از روابط كاهندگي متناسب با اين شرايط استفاده شده است

از طول گسل به ازاء روابط كاهندگي مختلف را در كنار ميانگين وزن دار  درصد ٥٠بيشينه شتاب زمين را با فرض گسيختگي 
شود در شرايط در نظر گرفته شده گسل آبيز بيشترين بيشينه شتاب  چنان كه مشاهده مي. دهد نتايج به دست آمده نشان مي
طول گسل آبيز، بيشينه شتاب زمين در محل ساختگاه سد  درصد ٥٠با فرض گسيختگي . مايدن افقي را در ساختگاه ايجاد مي

پس از اين گسل سامانه گسلي دوشاخ بيشترين مقادير شتاب افقي را در ساختگاه ايجاد . باشد شتاب ثقل زمين مي ٦٤/٠
  .نمايد مي
  

  نتيجه گيري    ٤
رحهاي بزرگ با توجه به شناخت روزافزون از محيط زمين شناسي، تغيير ها و ط ارزيابي جامع ايمني سدها و حتي ساير سازه

هايي است كه هر  ارزيابي لرزه خيزي يكي از از جنبه. شرايط محيطي و نيز تغيير در روشها و معيارهاي طراحي مورد نياز است
زي سد حاجي آباد قائن و مقايسه با ارزيابي لرزه خي. گردد هاي جديد متاثر مي هاي بزرگ و يافته روزه از رخداد زمين لرزه

در حالي كه بيشينه . مطالعات قبلي به وضوح اثر ناديده گرفتن گسل آبيز در برآورد بيشينه شتاب ساختگاه سد را نشان ميدهد
 ٥ شتاب ثقل بوده است، در مطالعه حاضر و با در نظر گرفتن گسل آبيز در فاصله كمتر از ٣/٠شتاب در مطالعات قبلي كمتر از 
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اين موضوع ضرورت و اهميت مطالعات بازنگري لرزه خيزي و تحليل . شتاب ثقل رسيده است ٦٤/٠كيلومتري ساختگاه به 
  .دهد هاي زماني مشخص را نشان مي هاي مهم در دوره خطر زمين لرزه براي سازه

  درصد طول گسل ٥٠بيشينه شتاب در محل ساختگاه، با فرض گسيختگي  .٢جدول

  Z99 AL05 AS97 CB03 Ave بزرگا )Km(هفاصل نام گسل

  ٠.٠٦  ٠.٠٥  ٠.٠٥  ٠.٠٦  ٠.٠٧  ٧.٢ ٩٥ )چاهك(گسل محمدآباد 
  ٠.٠٦  ٠.٠٥  ٠.٠٦  ٠.٠٥  ٠.٠٧  ٦.٨  ٧٠ گسل نوزاد

  ٠.٠٧  ٠.٠٦  ٠.٠٦  ٠.٠٧  ٠.٠٩  ٧.٢  ٨٠ سامانه گسلي فردوس
  ٠.١٥  ٠.١٤  ٠.١٤  ٠.١٥  ٠.١٩  ٧.٢  ٣٧ گسل دشت بياض

  ٠.٦٤  ٠.٥٠  ٠.٧٨  ٠.٥٩  ٠.٦٩  ٧.٢  ٣.٥ گسل آبيز
  ٠.٠٤  ٠.٠٣  ٠.٠٣  ٠.٠٣  ٠.٠٥  ٦.٣  ٧٧ گسل پاتارگان

  ٠.١٤  ٠.١٣  ٠.١٣  ٠.١٣  ٠.١٧  ٧.١  ٣٧ گسل جبار
  ٠.٣١  ٠.٢٨  ٠.٣٢  ٠.٢٩  ٠.٣٦  ٧.٠  ١٤ سامانه گسلي دو شاخ
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