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 چكیده  

ماهه ق ل و    20لرزه خیزی منطقه سدد داريان، با اسدتفاده از شد كه لرزه نگاری محلی سدد و نیروداه داريان در دوبازه زمانی برابر  

ها بعد از آبگیری، افزايش يافته و بیشدتر مربو  به دلدل تعداد زمین لرزهاسد.     بعداز آبگیری سدد، مورد بررسدی قراردرفته 

های داريان و حاجی می باشدند  همننین پايداری دلدل درا ر بار منزن سدد نشدان می دهد که دلدلهای داريان و حاجی  

رابطه ضدري  کیفی. برای بازه  د(   در ا ر بار منزن پايداری کمتری را نشدان می دهند ووقو  زمین لرزه را به جلو می اندازن

f cQ (7±36) =بعدد از آبگیری   بدازه زمدانی برابر  ، و برای f cQ (9±44) =(0.07±0.94) زمدانی ق دل از آبگیری بده صدددورت 

بدسد. آمده اسد. که مقدار بلدیار کمی کاهش يافته و بیانگر افزايش ناهمگنی و فعالی. تكتونیكی منطقه  (0.99±0.06) 

برابر افزايش پیدا کرده   100دشتاور لرزه ای تجمعی آزاد شده شده بعد از آبگیری نل . به ق ل از آبگیری تقري ا اس.  

دلدل  یباشدد که در محدوده منزن و رو  یم 1/3 یزردابا ب یزلزله ا یداده در مدت بررسد یزلزله رو  نيبزردتراسد.  
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Abstract 

In this paper seismicity of Darian dam region in two intervals, 20 months before and after of 

impounding the reservoir have been studied by using Darian dam local seismological network. 

Earthquakes increase after impounding and more increasing is on Darian and Haji fault. These 

two faults have shown less stability after impounding (because of precipitating the events). The 

quality factor for these two intervals are estimated. Qc= (44±9) f (0.94±0.07) for before and Qc= (36±7) 

f (0.99±0.06) for after impounding. Comparing these two factors shows a few reduction because of 

increasing heterogeneous and tectonic activity. Seismic moment release after impounding is 100 

times more than before. The largest recorded earthquake during this monitoring has magnitude 

ml=3.1 on Darian dam. 
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 مقدمه      1
شده  خورده واقعسیرجان، زادرس مرتفع و زادرس چین  - های زمین ساختی سنندجازنظر در پهنه  ساختگاه سد داريان، 

فعال دلتره محدوده سد، داريان، حاجی، کلیندش.، پاوه و   دلل های(  2001، حلامی و همكاران،1994وعلوی، اس.
ای با پوشش مناس  در اطراف درياچه سد  ها، نص  ش كه لرزهمنظور بررسی و مطالعه رويداد زمینشاهو می باشند  به

بدس. آمده، ق ل از    ی براساس داده هابرداری رسیده اس.   به بهره  4/9/2012و از تاريخ    ايلتگاه طراحی   4داريان، در  
لرزه پس از حذف انفجارها   نیزم 147، تعداد 22/11/2015 .يلغا 22/4/2014 یدربازه زمان انيمنزن سددار یریآبگ

ماهه بعد از   20برابر    ی ماهه   . شده اس.  در بازه زمان  20  ی در بازه زمان  انياز محور سد دار  یلومتریک  25در شعا   
محل    نییتع  31/6/2017  .يلغا   23/11/2015   خي سد از تار  یلومتریک  25لرزه در شعا     نیزم  407تعداد    یریآبگ

ابل توجه  ق  شيافزا  یرینل . به ق ل از آبگ  یریلرزه ها بعد از آبگ  نیتعداد زم  انيمنزن سد دار  یریشده اند  با شرو  آبگ
 دهد    ینشان م را یریلرزه ها ق ل و بعد از آبگ نی( رومرکز زم1داشته اس.  شكل و

  

 

 

 ( باال و ی ری( و بعد از آبگپايینو  یری  . شده ق ل از آبگ یلرزه ها  نیرومرکز زم  1شكل  

 

 و نتايج   روش تحقیق      2
با توجه   کهدهد  ینشان م  یلومتریک  25شعا     یدادهايرو  یبرا  یریلرزه ها ق ل و بعد از آبگ  نیزم  یموتيآز  عيتوز  لهيمقا

 افزايش  یریدرجه  نل . به ق ل از آبگ  35تا    10محدوده  در  یموتيآز  در بازه  یریلرزه ها بعد از آبگ  نیزم  شيبه افزا
در محدوده   یریها ق ل و بعد از آبگ نلرزهیبه منظور بررسی تغییرات سطح تراز آب منزن و تعداد زم  دردد ی مشاهده م

  نیتعداد زم  شي(  افزا2شده اس. وشكل  لهيمقا  یری ماهه ق ل و بعد از آبگ  20  یداده های برداش. شده در بازه زمان ،سد
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 شيافزا  زیمنطقه ن  یزیسطح تراز آب منزن، لرزه خ  شيدردد که با افزا  یمشاهده م   وحبه وض  یریلرزه ها بعداز شرو  آبگ
و پس   افتهي کاهش  یزیمتر، لرزه خ 720به  840آب منزن و کاهش سطح تراز از حدود  هیبا تنل نیاس.  همنن افتهي

ق ل    نیقائم مرز ب نیاس.  خط، خط چ  افتهي  شيافزا  یزی سطح تراز منزن لرزه خ  شي مجدد و متناس  با افزا  یریاز آبگ
منزن   هیدردد که در هنگام تنل  ی ( مشاهده م2از شكل و  نیدهد  همنن  ی ( را نشان میریوشرو  آبگ  یریو بعد از آبگ

 یدللهاعمود بر  یها   لیپروف (3شكل وباشد   یم  2ها کمتر از    نلرزهیزم  نيا  یاس.  بزردا  افتهي  شيها افزا  نلرزهیتعداد زم
لرزه ها    ن یتعداد زم  یریدهد که بعد از آبگ  یرا نشان م و بعد از آبگیری    و شاهو  ق ل   ی حاج  ان، يپاوه، دار  ندش.،یکل
دلل در ا ر بار منزن   یداري پا  نیباشند  همنن  یم   یو حاج  انيدار  یمتمرکز به دلل هالرزه خیزی  و عمده    شيافزا
لرزه را به  نیووقو  زم دهند یرا نشان م یکمتر یداري در ا ر بار منزن پا ی و حاج انيدار یدهد که دللها  ینشان م سد

 نلرزهیشود که با عمق زم  یم  دهيدو دلل د  نيا  یبرا   لومتریک  6تا    0در عمق    یمنف  یداري پا  نيشتریاندازند(  ب  یجلو م
   ارددو دلل مطابق. د نيا یرو یریها بعد از آبگ

 
 وشكل باال(   انيسد دار  اچه ي سطح تراز در  راتیی(تغن يیلرزه ها بر حل  روز وپا  نیتعداد زم راتییتغ  2شكل  
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 ی ریو شاهو  ق ل و بعد از آبگ ی حاج  ان،ي پاوه، دار  ندش.،یکل ی بردللهالرزه خیزی و پروفیل های عمود   راتییتغ  3شكل  

 دیری نتیجه  3
با  با افزايش تراز درياچه تعداد زلزله های روی داده در روز نل . به ق ل افزايش داشته اس.   همننین    بعد از آبگیری

در اين منطقه برای بازه ملاوی زمانی ق ل و بعد از آّبگیری و افزايش اين مقدار بعد از آبگیری نشان   b-valueمحاس ه 
دهنده اين اس. که که در اين منطقه بعد از آّبگیری تعداد زلزله های کوچك بیشتر شده اس.  بزردترين زلزله روی داده  

محدوده منزن و روی دلل داريان بعد از آبگیری رخ داده    می باشد که در 1/3در مدت اين بررسی زلزله ای با بزردای 
، و برای بازه زمانی برابر  Qc= (44±9) f(0.07±0.94) رابطه ضري  کیفی. برای بازه زمانی ق ل از آبگیری به صورت   اس. 

زايش ناهمگنی  بدس. آمده اس. که مقدار بلیار کمی کاهش يافته و بیانگر اف  Qc= (36±7) f(0.06±0.99) بعد از آبگیری
ماهه، افزايش يافته و بیشتر مربو  به   20ها بعد از آبگیری در بازه  و فعالی. تكتونیكی منطقه اس.  تعداد زمین لرزه

عمق زلزله های رخ داده بعد از آبگیری کمتر شده و زلزله ها بیشتر نزديك سطح  دلل های داريان و حاجی می باشند   
 ری دلل درا ر بار منزن سد نشان می دهد که دللهای داريان و حاجی در ا ر بار منزنهمننین پايدااتفاق افتاده اند  

  6تا    0وقو  زمین لرزه را به جلو می اندازند  بیشترين پايداری منفی در عمق  پايداری کمتری را نشان می دهند چرا که  
ی روی اين دو دلل مطابق. دارد  دشتاور  کیلومتر برای اين دو دلل ديده می شود که با عمق زمینلرزه ها بعد از آبگیر
 برابر افزايش پیدا کرده اس.    100لرزه ای تجمعی آزاد شده شده بعد از آبگیری نل . به ق ل از آبگیری تقري ا 
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