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 خالصه

امواج زلزله با دور شود. م برده مينا گردد هاي ساخت بشر مي ترین عوامل طبيعي كه باعث تخریب سازهامروزه از زلزله به عنوان یکي از مخرب

شوند كه عوامل مربوط به فاصله نقاط نسبت به كانون زلزله  دستخوش تغيير و تحوالتي مي خاکهاي  شدن از كانون آن و نيز با گذشتن از الیه

 شوند.  شناخته مي« تاثير ساختگاه»واقع بر سنگ بستر تحت عنوان  خاكيهاي  و عوامل مربوط به الیه« تاثير مسير»تحت عنوان 

 باشد.مي عددي سازيمدلروش  ودیگري درمحل، گيريو اندازه مشاهده مستقيم روش کيی دارد. وجود اثرساختگاه تعيين براي روش دو اساساً

 ۳است. بدین منظور در این مقاله به بررسي تاثير ساختگاه بر پارامترهاي حركت نيرومند زمين در محل سایت آب شيرین كن مپنا قشم پرداخته شده 

هایي با شتاب ماكزیمم ماندگار و زمان تقریبا مشابه و محتوي فركانسي مختلف، دسته بندي شدند. دسته اول زلزلهزلزله مشهور دنيا در سه دسته طبقه

ب ماكزیمم ماندگار و محتوي هایي با شتاهایي با زمان و محتوي فركانسي مشابه و شتاب ماكزیمم ماندگار مختلف و دسته سوم زلزلهدوم زلزله

تاثير ساختگاه بر ، EERAفركانسي مشابه و زمان مختلف مورد بررسي قرار گرفتند. بعد از تحليل نتایج به روش خطي معادل با استفاده از نرم افزار 

و تغيير پارامترهاي حركت نيرومند زمين دهد اثرات ساختگاه بر پارامترهاي مذكور پارامترهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج نشان مي

 باشد.قابل مالحظه مي

 

 .EERAاثرات ساختگاه، شتاب ماکزیمم ماندگار، محتوی فرکانس، زمان زلزله، کلمات کلیدی: 
 

  مقدمه .1
 

شود. اگر چه در مورد  مي گردد، نام برده هاي ساخت بشر مي ترین عوامل طبيعي كه باعث تخریب سازهامروزه از زلزله به عنوان یکي از مخرب

امواج زلزله با دور شدن از كانون آن و نيز با گذشتن از  است. علل اصلي ایجاد زلزله فرضيات مختلفي وجود داشته و هنوز قطعيت آنها به اثبات نرسيده

و عوامل مربوط به « تاثير مسير»ه تحت عنوان شوند كه عوامل مربوط به فاصله نقاط نسبت به كانون زلزل هاي آبرفتي دستخوش تغيير و تحوالتي مي الیه

هاي شناسي و خاک بر شدت لرزششوند.سالهاست كه اثر شرایط محلي زمين شناخته مي« تاثير ساختگاه»هاي آبرفتي واقع بر سنگ بستر تحت عنوان  الیه

باشد. اثرات محلي ساختگاه مهم درمهندسي زلزله ميلرزه،یکي ازعوامل هاي زلزله شناخته شده است. تاثيرمشخصات خاک حين زمينزمين و خرابي

اساساً دو روش براي  نماید و بایستي براي هر حالت به صورت مجزا با آن برخورد الزم صورت پذیرد.نقش مهمي در طراحي مقاوم در برابر زلزله ایفا مي
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هاي اخير با پيشرفت دیگري ازطریق مدلسازي عددي. درسال گيري درمحل، وکي روش مستقيم مشاهده و اندازهیتعيين اثرساختگاه وجود دارد. 

 ]1[ت.هاي مختلف معطوف شده اس هاي ثبت شده درزلزلههاي مستقيم وآناليزنگاشتگيري، تحقيقات به سمت استفاده از روشهاي اندازهدستگاه
 

 اهداف پژوهش .2
 

هاي مهم دنيا زلزلهبندي پس از دستهشود. بدین منظور ند زمين پرداخته ميدر این پژوهش به بررسي تاثير ساختگاه بر پارامترهاي حركت نيروم

 eeraها توسط نرم افزار تحليل پاسخ زمين اعمال گردید و تحليل ،بستر خاک مورد بررسي از نظر شتاب ماكزیمم، زمان زلزله و محتواي فركانس بر

 انجام پذیرفت و پاسخ خاک مورد بررسي قرار گرفت. 

 

 نه علمیپیشی .3
 

Joyner   1۳91و همکاران ،Johnson  وSilva 1۳91 ، chang ها و تجهيزات سطحي و زیر سطحي با استفاده از دستگاه1۳91و همکاران

 نچه ازنصب شده توابع تشدید واقعي خاک را محاسبه كردند و به این نتيجه رسيدند كه وابستگي فركانس به تابع تشدید واقعي از نظر كيفي مشابه آ

هاي ساده پاسخ زمين براي پيش بيني نقاط ماكزیمم و مينيمم نامنظم توابع تشدید آید، خواهد بود. و توانایي تحليلتحليل ساده پاسخ زمين بدست مي

 ]۱[ .یابدواقعي كاهش مي
اهوئيه پرداختند در این دشتهاي زلزله شناسي و اثر ساختگاهي در شهر زرند  با استفاده از نگاقائميان و نوجوان  به مطالعه پارامترهاي زلزله

( در حوزه فركانسي محاسبه شده است. سپس با استفاده از HV/SRبررسي، ابتدا تابع بزرگنمایي ساختگاه با استفاده از نسبت طيفي مؤلفه افقي به قائم )

     غالب به دست آمده، ساختگاههاي مورد مطالعه تابع بزرگنمایي محاسبه شده در هر ساختگاه، فركانس غالب ساختگاه تعيين و بر اساس فركانس

       ساختگاه در طبقه خاكهاي با سختي متوسط 5ایستگاه ثبت كننده زلزله اصلي زرند،  ۱9بندي گردیده است. بر اساس این طبقه بندي از مجموع طبقه

استفاده  UBC،1997و ۱933ایسه نتایج نيز از روشهاي آیين نامه ( قرار گرفتند. سپس به منظور مقIVساختگاه در طبقه نرم )گروه  ۱۱( و III)گروه 

 ]۱[ .همخواني خوبي با نتایج تجربي نشان مي دهند ۱933هاي ارائه شده در ویرایش سوم آیين نامه شده است. این مقایسه مبيـن آن است كه طيف
هاي در ماهشهر پرداختند. در تحليل دیناميکي آبرفت، ویژگيميرحسيني و اسدالهي پژوه به مطالعه اثرات ساختگاه در آبرفت هاي مجاور بن

خيزي هاي لرزههاي دنيا براساس ویژگيشتاب نگاشت از زمين لرزه 15گمانه تعيين شد و  13هاي خاک از طریق آزمایش هاي ژئوتکنيکي در محل الیه

گر تشدید از تحليل یک بعدي خطيِ معادل استفاده شد. نتایج تحليل بيان اند. با توجه به توپوگرافي و شرایط خاک محليسنگ بسترِ منطقه انتخاب شده

 ]0[ .هاي شدید به دليل رفتار غيرخطي آبرفت هستندهاي ضعيف تا متوسط، و تضعيف امواج در زلزلهاي در زلزلهقابل مالحظه

 

 موقعیت محل مورد بررسی   .4
 

كيلومتري قشم و در نزدیکي پست برق كاوه قرار گرفته است. موقعيت  03فاصله  محل مورد بررسي در مسير جاده قشم به بندر الفت در

 ( 1شکل )باشد. ( در محل پروژه همزمان آب و برق مپنا جزیره قشم ميE3970460-N2972052جغرافيایي منطقه مورد نظر )
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 موقعیت کلی محل مورد بررسی – 1شکل 

 

 مشخصات گمانه مورد بررسی .5
 

. این جداول بر اساس گزارش مکانيک خاک انجام گرفته در محل احداث آورده شده است 1ه مورد بررسي در جدول شماره مشخصات گمان

 ]0[.باشدپروژه مي
 مشخصات گمانه مورد بررسی -1جدول 

Total number of  sublayers = 20

Layer 

Number

Soil 

Material 

Type

Number 

of 

sublayers 

 in layer

Thickness 

of layer 

(m)

Maximum 

shear 

modulus 

Gmax (MPa)

Initial 

critical 

damping 

ratio (%)

Total unit 

weight 

(kN/m3)

Shear 

wave 

velocity 

(m/sec)

Location 

and type of 

earthquake 

input motion

Location 

of water 

table

Depth at 

middle of 

layer      

(m)

Vertical 

effective 

stress (kPa)

Surface 1 1 1.5 87.51 19.10 212 0.8 14.32

2 1 1.5 95.96 19.10 222 W 2.3 42.97

3 1 1.5 113.08 19.10 241 3.8 64.27

4 1 1.5 142.77 19.50 268 5.3 78.50

5 1 1.5 163.73 19.50 287 6.8 93.04

6 1 1.5 180.62 19.30 303 8.3 107.42

7 1 1.5 189.79 19.50 309 9.8 121.81

8 1 1.5 206.92 19.70 321 11.3 136.49

9 1 1.5 240.05 19.90 344 12.8 151.48

10 1 1.5 276.31 19.80 370 14.3 166.54

11 1 1.5 324.56 20.10 398 15.8 181.75

12 1 1.5 359.71 20.10 419 17.3 197.18

13 1 1.5 385.93 20.10 434 18.8 212.62

14 1 1.5 437.33 20.10 462 20.3 228.05

15 1 1.5 489.94 20.10 489 21.8 243.49

16 1 1.5 535.02 20.10 511 23.3 258.92

17 1 1.5 608.58 20.10 545 24.8 274.36

18 1 1.5 775.050293 20.30 612 26.25 289.942474

19 1 1.5 968.142395 20.30 684 27.75 305.67749

Bedrock 20 0 3336.553955 1 22.02 1219.2 Outcrop 28.5 313.544983 
 

 

 مشخصات شتاب های ورودی .6
 

باشد جهان كه هر تيپ داراي سه شتابنگاشت زلزله ميجهت بررسي تاثير ساختگاه بر پارامترهاي حركت زمين سه تيپ از زلزله هاي مهم 

طح و پاسخ در سطح زمين مورد بررسي قرار گرفت و شتاب نگاشت هاي س ندها به سنگ بستر اعمال گردیدنگاشتشتاب سپس این انتخاب گردیدند.

 يکل تکرار شده باشد در نظر گرفته شده است.الزم به ذكر است شتاب ماكزیمم ماندگار به عنوان بزرگترین شتابي كه سه سزمين بدست آمد. 

یبا یکسان و محتوي تيپ اول شامل سه شتابنگاشت با شتاب ماكزیمم ماندگار و زمان تقر آورده شده است. ۱مشخصات زلزله ورودي در جدول شماره 

تيپ سوم شامل سه  .مختلف هايكانسي تقریبا یکسان و زمانتيپ دوم شامل سه شتابنگاشت با شتاب ماكزیمم ماندگار و محتوي فر. فركانسي مختلف

 ف.مختلشتابنگاشت با محتوي فركانسي و زمان تقریبا یکسان و شتاب ماكزیمم ماندگار 
 مشخصات زلزله های ورودی برنامه -2جدول 

 محدوده فركانس ها (s)زمان زلزله شتاب ماكزیمم ماندگار نام زلزله تيپ شتابنگاشت ردیف

1 

Type: I 

Kocaeli ۱3/3  9۱/۱3  5/1 – 5/3  

۱ Loma_Pretta ۱9/3  ۱۱ 5/0 – 9/3  

0 Kobe ۱9/3  ۳0/۱۱  5/1 – 5/3  

0 

Type: II 

Friuli 19/3  ۳۱/19  1- 5/۱  

5 Northridge 19/3  11/۱0  5/0-5/3  

1 aqaba 39/3  99/01  1-5/3  

9 
Type: III 

Bishop 11/3  0/1  ۳ - 9  

9 Emeryville ۱5/3  09/1۳  5/1 – 5/3  
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۳ Corralitos 0/3  51/11  9/1 - 0/1  

 

 .     بحث و نتیجه گیری7
 

 ۱0الي  ۱در اشکال كه خروجي حاصل از نرم افزار  و eeraهاي انجام گرفته توسط نرم افزار با توجه به مطالب گفته شده در باال و تحليل

 شود:گيري ميموارد ذیل نتيجه، آورده شد است
 ها با توجه به شکل فركانسي در این زلزله اند.هرتز به مقدار زیادي تشدید یافته 0تا  0هاي بين شود، فركانسدیده مي ۱ لهمانطور كه در شک

 شکل تابع تبدیل از نظر شکل تغيير چنداني ندارند و فقط از نظر مقدار تاثير دارند. 
 دهد.ها افزایش مي ر زیادي نسبت به بقيه فركانسداقهرتز را به م 0تا  0هاي در محدوده ساختگاه مورد بررسي فركانس 

 هرتز باشد فركانس غالب  ۱باشد به طوري كه اگر فركانس غالب زلزله ورودي زیر فركانس غالب زلزله وابسته به فركانس ورودي زلزله مي

هرتز باشد، در همان محدوده  0 تا 0شود اما اگر فركانس غالب در محدوده  هرتز منتقل مي 0تا  0زلزله سطح خاک به فركانس حدود 

 باقي خواهد ماند.

 هایي ماند در حالي كه زلزلههرتز باقي مي 0تا  0هایي كه محتوي فركانسي پایين دارند، فركانس غالب آنها در سطح خاک در حدود زلزله

 گيرد.ز قرار ميهرت ۳تا  9هرتز( فركانس غالب آنها در محدوده فركانس  ۱3كه محتوي فركانسي باالیي دارند)تا 

  ساختگاه مورد بررسي تاثير ناچيزي بر زمان زلزله دارد. مشاهده مي شود،  ۱0تا  0همانطور كه در اشکال 

 اند كه این افزایش به طور هاي ماكزیمم و ماكزیمم ماندگار سطح خاک به مقدار قبل توجهي نسبت به سنگ بستر افزایش یافتهشتاب

 باشد.رابر ميب ۱الي  5/1ميانگين در حدود 

 شود كه با توجه ثانيه بيشترین پاسخ زلزله در سازه ایجاد مي 0/3شود كه در دوره تناوب حدود با توجه به نمودارهاي طيف پاسخ مشاهده مي

هاي با قاب بتن و ساختمان                                              هاي با قاب فوالدي را به صورتكه دوره تناوب ساختمان ۱933نامه به آیين

متر از تراز پایه  9/5هاي با قاب فوالدي با ارتفاع تعریف كرده است، بنابراین در ساختمان                                             آرمه را به صورت 

هایي باید اثرات ساختگاه بر آید. بنابراین در ساخت چنين ساختمانميمتر بيشترین پاسخ زلزله در آن بوجود  9و قاب بتن آرمه در حدود 

 . در نظر گرفته شودزلزله مورد بررسي 

 برای مطالعات و تحقیقات آتی پیشنهاداتی .8
 به شرح ذیل توصيه  تحقيقات و مطالعات آتي با توجه به مطالعات انجام گرفته در این زمينه و بررسي كارهاي انجام گرفته پيشين، پيشنهاداتي جهت

  نرم افزارهايeera توان به بررسي زاویه گيرند در حالي كه در واقعيت اینگونه نيست و ميالیه هاي خاک را به صورت موازي در نظر مي

 قرارگيري خاک بر روي ضریب تبدیل پرداخت.

 باشد،از آنجا كه خواص خاک در جهات مختلف یکسان نميGx≠Gy  وEx≠Ey  ....ن به بررسي تاثير ناهمساني بر پاسخ خاک توا ميو

 پرداخت.

 تواند مورد بررسي قرار گيرد. هاي خاک بر روي یکدیگر بر نحوه پاسخ خاک بر شتاب ورودي ميبررسي ترتيب قرارگيري الیه 

 بندي در خصوص اینکه معتوان به جبندي آنها ميهاي رخ داده در گذشته و در محدوده جزیره قشم و دستهبا گردآوري اطالعات از زلزله

هایي خطر و در نهایت چه ساختمان باشدها با فركانس غالب، شتاب ماكزیمم و زمان هاي مختلف چگونه مياحتمال رخ دادن زلزله

 خيزي دارند، رسيد.كمتري را از نظر لرزه

)
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 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن نشکدهدا

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

 
 تابع ضریب تبدیل فوریه سظح خاک نسبت به سنگ بستر -2شکل 

  
 kobeزلزله  -سطح خاکزمان در -نمودار شتاب -4شکل  kobeزلزله  -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -3شکل 

 

 

 

 
 kocaeliزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -6شکل  kocaeliزلزله  -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -5شکل 

 

 

 

 
 lomaprettaزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -8شکل  lomaprettaزلزله  -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -7شکل 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن نشکدهدا

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

 

 
 1طیف پاسخ در سطح خاک در زلزله های تیپ  -9شکل  

 

 

 

 

  
 aqabaزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -11شکل  aqabaزلزله  -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -11شکل 

 

 

 

 
 Friuliزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -13شکل  Friuliزلزله  -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -12شکل 

 

 

 

 
 NorthRidgeزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -15شکل  NorthRidge  زلزله -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -14شکل 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن نشکدهدا

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

 

 
 2سخ در سطح خاک در زلزله های تیپ طیف پا -16شکل پاسخ  

 

 

 

  
 bishopزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -18شکل  bishop  زلزله -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -17شکل 

 

 

 

 
 Corralitosزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -21شکل  Corralitos  زلزله -زمان در بستر سنگی-نمودار شتاب -19شکل 

 

 

 

 
 Emeryvilleزلزله  -زمان در سطح خاک-نمودار شتاب -22شکل  Emeryville  زلزله -سنگیزمان در بستر -نمودار شتاب -21شکل 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن نشکدهدا

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

 

 
 3طیف پاسخ در سطح خاک در زلزله های تیپ  -23شکل پاسخ  

 

 

 

 

 

 مراجع -9

 

                                    تابك ترجمه -1099شناسي و مهندسي زلزلهالمللي زلزلهموسسه بين "ايمهندسي ژئوتکنيک لرزه " .ميرحسيني، سيد مجدالدین -1
" Geotechnical earthquake engineering-stevn L.kramer ".  

پژوهشکده مهندسي  -"هاي زلزله داهویه )زرند( شناسي و اثر ساختگاهي با استفاده از نگاشتمطالعه پارامترهاي زلزله" قائميان، م. نوجوان، ع. -۱

 زلزله.

المللي . هشتمين كنگره بين"هاي قوي زمين در نواحي آبرفتي مجاور بندر ماهشهرمطالعه اثرات ساختگاه بر جنبش"ژوه، م. ميرحسيني، م. اسدالهي پ -0

 .1099مهندسي عمران دانشگاه شيراز اردیبهشت 

 و آب توليد بلوک بخش – قشم جزیره در مپنا برق و آب پروژه همزمان خاک مکانيک و ژئوتکنيک تحقيقات و مطالعات نهایي گزارش -0

 .10۳3برق. مهندسين مشاور ماندرو 


	خلاصه



