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 خالصه

ارزیابی ریسک درسازه های خاص همچون سدها که خطر تخریب و عواقب بعدی آن ممکن 

است جان و مال بسياری از انسانها را به خطر اندازد از اهميت خاصی برخوردار 

و مطالعه بر روی   Bureauاست .، لذا در این مقاله با بهره گيری از روش پيشنهادی 

شده است . سد خاکی گيوی به این مسئله پرداخته 

كيلومتریجنوب شرقيشهر  5/3ساختگاهسدگيویبررویرودخانهگيویچایودرفاصلهحدود 

كيلومتریشمالغربيشهرخلخال و در یکی از فعال ترین مناطق لرزه  ۱٦گيویپایينوحدود

خيز ایرانقراردارد، وجود گسل های بزرگ و فعال همچون گسل سنگور ارزیابی ریسک 

ان کل ریسک برای سدهای خاکی به درجه خطر لرزه ای این سد را الزام می بخشد .ميز

در ساختگاه سد و مقدار ریسک ساختمان سد و تاسيسات وابسته به آن بستگی دارد 

.در این روش درجه ریسک  از لحاظ ظرفيت مخزن ، سن ساخت ، ارتفاع و وضعيت پایين 

مطابق با دست سد بررسی شده و تاثير ریسک لرزه خيزی منطقه پيشنهاد شده است.

نتایج حاصله انجام تحليل های پایداری لرزه ای در شرایط شتاب حداکثر در هنگام 

 وقوع زلزله پيشنهاد می شود .
 

 Bureauارزیابی ریسک ، سد خاکی گیوی ، روش کلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1
 

یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سد ها ، فعاليت های تکتونيکی و نزدیکی این 

سازه ها به خطوط گسل می باشد . با افزایش روز افزون تعداد سد های ساخته شده 

در کشور احتمال خطر ات ناشی از وقوع زلزله و تهدید جان و مال بسياری از 

ی شود .از این رو برآورد ریسک و انسانهای پایين دست سد بيش از پيش احساس م

اقدامات پيش گيرانه جهت کاهش خطرات احتمالی امری ضروری است . کمی کردن ریسک 

عموما نتيجه برآورد احتمال وقوع حوادث زیانباری است تلفات انسانی یا خسارت 

                                                 
 کارشناس ارشد عمران گرایش ژئوتکنیک،دانشگاه رازی کرمانشاه1
 رازی کرمانشاهدانشگاه ، دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک2

 دانشگاه تبریز ،عمران گرایش ژئوتکنیکدانشجوی دکتری 3
 آزاد اسالمی واحد زنجانارشد عمران گرایش ژئوتکنیک،دانشگاه  یکارشناسدانشجوی4
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مالی به دنبال داشته باشد . دراین تحقيق به ارزیابی ریسک سد خاکی گيوی و 

پذیری این سد در برابر زلزله های احتمالی گسل های منطقه با ميزان خطر 

پرداخته شده است . سد گيوی از نوع خاکی  ] Bureau] 1استفاده از روش پيشنهدی 

 12متر ، عرض تاج  304متر ، طول تاج  102سنگریزه ای با هسته رسی به ارتفاع 

 5/3د ميليون متر مکعب است که در درفاصلهحدو 76متر و حجم مخزن 
كيلومتریشمالباختریشهرخلخال و بر روی  ۱٦كيلومتریخاورشهر گيویپایينوحدود

 (1رودخانه گيوی چای در حال احداث است . )شکل 

 

 
موقعیت سد گیوی – 1شکل   

 

 لرزه خیزی محدوده سد گیوی – 2

پيرامون ساختگاه سد ( و کل کيلومتر  100بخش عمده گستره مورد مطالعه ) شعاع  

کيلومترپيرامون ساختگاه در واحد زمينساختی  30گستره مورد مطالعه به شعاع 

( قرار  1976ایران مرکزی ) بنابر تقسيم بندی زمينساختی ایران توسط بربریان ، 

 ] 7 [دارد .

 100( بخش کوچکی از خاور و جنوب خاوری گستره مورد مطالعه به شعاع  2شکل ) 

ومتری ساختگاه سد در واحد زمينساختی البرز واقع شده است.از جمله مهمترین کيل

گسل های منطقه ، گسل های گيوی ، سنگور، هروآباد، آستارا)گسل جنوب تالش( ، 

جنوب بزقوش ، راندگی شمال بزقوش ) هریس ( ، گرمرود ، استور ، ماسوله ، سنگ 

 (  3آباد و نيکی می باشد .شکل ) 

ترین ویژگی های این منطقه زمين لرزه های بزرگی مانند زلزله سراب از جمله مهم

با بزرگای  1844ریشتر، زلزله ميانه گرمرود در سال  1/6با بزرگای  1593در سال 

ریشتر و زلزله  7/6با بزرگای  1896سنگ آباد در سال  –ریشتر، زلزله خلخال  9/6

 می باشد . 4/7با بزرگای  1990منجيل در سال 

30 mm 
25 mm 

3.5 km 
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گسل های مهم  –(  3شکل )1976تقسیم بندی زمینساختی ایران توسط بربریان ، -(  2ل ) شک

 اطراف سد گیوی

 

پس از شناسایی گسل های فعال و مهم به بررسی پتانسيل لرزه ای آنها به روش 

قطعی پرداخته شده است . برای بررسی پتانسيل لرزه ای این گسل ها از فرمول 

زمين لرزه در  244که بر اساس اطالعات مربوط به  ] 2 [کوپراسميت  –تجربی ولز 

سرتاسر جهان ارائه شده است ، استفاده شده است .از آنجائی که پتانسيل لرزه ای 

و شتاب ناشی از آن برای چشمه های لرزه زا و زمين لرزه ای مشخص نيست لذا 

و زمين  بایستس از روابط تجربی موجود جهت تخمين شتاب ناشی از جنبش گسل ها

جهت محاسبه شتاب  ] 3 [لرزه ها استفاده شود  . دراین مقاله از فرمول آمبرسيز 

 افقی زمين لرزه استفاده شده است .

 

log amax = a1 + a2Mw+ (a3 + a4Mw)log√d2 + a52 + a6Ss + a7SA + a8FN + a9FT + a10Fo     (1)       

                    

 بزرگی زلزله و ضرایب دیگر بشرح زیر می باشند : Mفاصله ،  dدر این رابطه 

 

a1 = 2.522 , a2 = -0.142 , a3 = -3.184 , a4 = 0.314 , a5 = 7.6 

a6 = 0.137 , a7 = 0.050 , a8 = -0.084 , a9 = 0.062 , a10 = -0.044 

 

نيز مربوط به نوع پی سد ) خاکی یا سنگی ( و نوع گسل های منشا  S , Fعبارت های 

ه  ) نرمال ، تراست ، معکوس و امتداد لغز ( در منطقه هستند که با توجه زلزل

به سنگی بودن ساختگاه سد گيوی و معکوس یا راندگی بودن گسل های منطقه و مطابق 

 به شرح زیر انتخاب می گردند :] 3 [با توصيه های آمبرسيز 

 

SS = 0 , SA = 0 

FN = 0 , FT = 0 , FO = 1  

 
روابط فوق بزرگترین زمين لرزه ممکن ناشی از فعال شدن هریک از با استفاده از 

 . ( آورده شده است 1گسل ها به همراه شتاب ناشی از فعال شدن آنها در جدول ) 
توان وشتاب ناشی از فعال شدن گسل های منطقه اطراف سد گیوی –(  1جدول )   
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شتاب آمبرسیز ) 

%g )2005
)Ms ( بزرگی زلزله

        فاصله تا محل سد   

     ) کیلومتر (

     طول گسل   

  ) کیلومتر (
نام گسل

0.142 6/9 20 40 سنگور ) قطعه شمالی (

0.362 6/7 2/5 25 سنگور ) قطعه مرکزی(

0.281 7 8/5 70 سنگور ) قطعه جنوبی (

0.109 6 15 30 هروآباد

0.305 6 1 10 گیوی

0.061 7 47 160 آستارا

0.072 7 45 50 جنوب بزقوش

0.025 6/2 60 60 شمال بزقوش ) هریس (

0.043 6/2 38 50 گرمرود

0.048 6/2 35 35 استور

0.037 6/5 55 75 ماسوله

0.088 6/5 25 65 فومن

0.057 6/2 24 30  نیکی
 

 Bureauروش تحلیل ریسک با استفاده از -3

ریسک جامع در سدهای خاکی به دو عامل درجه خطر لرزه ای در ساختگاه سد و مقدار 

ریسک ساختمان سد و تاسيسات وابسته به آن بستگی دارد . مقدار ریسک سد به 

ظرفيت مخزن ، ارتفاع سد ، نياز تخليه افراد در پایين دست سد و پتانسيل آسيب 

 ] 6 [ بستگی دارد .پذیری منطقه پایين دست سد 

پيشنهاد شده ] Bureau] 1تاثير عوامل فوق در محاسبه ریسک جامع سدهای خاکی توسط  

است. در این روش تاثير زلزله و مخاطرات لرزه ای ممکن بر روی سدهای خاکی نيز 

باتوجه به ابعاد سد ، زمان  (TRF)مورد بررسی قرار می گيرد .فاکتور ریسک جامع 

ساخت ، اندازه و پتانسيل ریسک پایين دست و همچنين درجه خطر لرزه ای مکان 

 احداث سد و بر طبق رابطه زیر بدست می آید :

 

TRF = [(CRF+HRF+ARF) +DHF] ×PDF        (2)  

 

به ترتيب فاکتور ریسک مخزن و فاکتور ریسک ارتفاع می  HRFو  CRFدر اینجا 

 ( بدست می آید . 2شد که با توجه به جدول  ) با

 

 

 ] 1 [مقادیر فاکتورهای اندازه سد  –(  2جدول ) 

خیلی زیادزیادمتوسطکم

) CRF( ) 5000 >)6((4) 5000-1000(2) 1000-100100 <)0(ظرفیت ) ایکر - فوت

) HRF( ) 80 >)6((4) 80-40(2) 40-2020 <)0(ارتفاع ) متر

فاکتور ریسک
وزن فاکتورهای ریسک جامع

 
 

فوت -ميليون متر مکعب معادل .....ایکر 76با توجه به ظرفيت مخزن سد گيوی که 

(  2متر می باشدو با استفاده از جدول )  102می باشد و همچنين ارتفع سد که 

 بدست می آید .  HRF=6و  CRF = 6مقدار 

ARF   فاکتور سن سد می باشد که با توجه به سال ساخت که پيش بينی می شود اواخر

 بدست می آید . ARF= 1( مقدار  3به پایان برسد و جدول )  2012ل سا

 ] 1 [مقادیر فاکتورسن سد  –(  3جدول ) 

2000<1975-20001950-19751925-19501900-19251900>

123456

سن سد 

) ARF(
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DHF  بر اساس جمعيت افرادی که در پایين دست سد زندگی می کنند و همچنين

(  3ابطه ) دارایی ها و ساختمانهای مهم در پایين دست سد تعيين می شود و از ر

 زیر بدست می آید :

DHF = ERF + DRI     (3) 

 

فاکتور بزرگی عمليات تخليه الزم برای افراد پایين دست سد می  ERFدر اینجا 

شاخص ریسک آسيب پذیری  DRIباشد و بستگی به جمعيت انسانی در معرض خطر دارد و 

پایين دست بر اساس دارایی های شخصی ، تجاری ، صنعتی و دولتی موجود در مسير 

( و با توجه به اینکه شهر  4و با استفاده از جدول )  ] 4 [سيالب احتمالی است

نفر و دارایی های زیاد در پایين  10000گيوی در پایين دست سد با جمعيت حدود 

بدست می آید .پس با توجه به مقادیر   DRI=12و   ERF=12مقدار دست سد می باشد ، 

 بدست می آید .  DHF=24( مقدار  3فوق و فرمول ) 

 

 ] 1 [مقادیر فاکتور های ریسک  –(  4جدول ) 

 

 

مقدار آسيب پذیری لرزه ای تابعی از خطر لرزه ای است که به وسيله فاکتور 

 و با استفاده از فرمول زیر تعيين می شود . PDFخسارت پيش بينی شده 

 

PDF = PDI × 2.5         (4) 

 

PDI   شاخص خسارت احتمالی است که که به نوع سد و خطر لرزه ای و تکتونيکی منطقه

بر اساس شتاب  ESIابتدا باید شاخص شدت زمين لرزه  PDIتعيين بستگی دارد ، برای 

(  محاسبه شود ، در اینجا  5حداکثر و بزرگی زمين لرزه احتمالی از رابطه ) 

PGA   حداکثر شتاب زمين حاصل از زمين لرزه بر حسبg  وM  بزرگای گشتاوری زلزله

و توان لرزه ای PGA = 0.362g که برای سد گيوی با توجه به مقدارحداکثر  .می باشد

( قابل استخراج است  1ریشتر برای گسل سنگور ) قطعه مرکزی ( که از جدول )  7/6

 بصورت زیر محاسبه می شود .

 

 

ESI = PGA × (M – 4.5)³          (5)  

ESI =0.362× (6.7 – 4.5)³ = 3.85          

 

(  4در محل هر سد بستگی دارد که با استفاده از شکل )   ESIبه مقدار   PDIمقدار 

 تعيين می شود که

 
 ] 1 [شاخص خسارت احتمالی  –(  4شکل )

خیلی زیادزیادمتوسطکم

بزرگی عملیات تخلیه 

) ERF( ) شخص (
1000<(12)1000-100 (8)100-1 (4)هیچ )1(

شاخص ریسک پایین 

) DRI( دست
زیاد )12(متوسط )8(کم )4(هیچ )1(

فاکتورهای ریسک
وزن فاکتورهای ریسک
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و نوع سد که خاکی می باشد و همچنين با توجه به شکل  ESI=3.85با توجه به مقدار 

( مقدار  4بدست می آید . بنابراین  با توجه به فرمول)   PDI=2.25( مقدار  4) 

PDF= 5.63  . محاسبه می شود 

سد گيوی بصورت زیر   TRF( مقدار ریسک جامع  2در نهایت با توجه به فرمول ) 

 محاسبه می شود : 

 

TRF = [(6+6+1) +24] ×5.63=208         

 

Bureau  ( را پيشنهاد کرده است که با توجه  5برای درجه بندی ميزان ریسک جدول )

 .، سد گيوی با درجه ریسک زیاد می باشد  TRF =208به مقدار 
 ]1 [درجه بندی ریسک سدها  –(  5جدول ) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -4

 Bureau( و مقدار ریسک سد گيوی که با استفاده از روش  5با توجه به جدول ) 

بدست آمده است این سد در سطح ریسک زیاد می باشد . این نشان می دهد  208مقدار 

که آسيب پذیری سد گيوی و پایين دست آن در برابر زمينلرزه های حاصل از گسل 

های منطقه جدی می باشد . به عبارت دیگر با توجه به ریسک بدست آمده از روش 

ين دست آن جدی می باشد و انجام پاره فوق ميزان خطر تهدید کننده سد گيوی و پای

ای اقدامات احتياطی برای کاهش آسيب های محتمل و همچنين انجام تحليل های 

پایداری دیناميکی با حساسيت بيشتر توصيه می شود . نویسندگان این مقاله روش 

به عنوان یک روش کارآمد برای ارزیابی ریسک سدها در ایران  Bureauتحليل ریسک 

 ی کنند .توصيه م
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خیلی زیادزیادمتوسطکم

بزرگی عملیات تخلیه ) 
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شاخص ریسک پایین 
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