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 خالصه

ها، رابطه ارزیابي پاسخ زمين یکي از مسائل مهم در ژئوتکنيک لرزه ای است. تجربه زلزله های پيشين دنيا نشان داده كه حركت سطح زمين و حجم خرابي

 مختلف تحليل پاسخ روشهای و ساختگاه مطالعات پيشين تحليل بر مختصری شرح پژوهش، ابتدا این تنگاتنگي با وضعيت ژئوتکنيکي آبرفت دارد. در

و  ژئوفيزیک زمينلرزه، خطر برآورد لرزه زمينساخت، شناسي، زمين مطالعات از حاصل مختلف های داده از استفاده شده است. سپس، بابيان زمين 

 در زمين به حركت بستر سنگ حركت تبدیل برای متداول شهای رو از یکي عنوان به شتاب، زماني تاریخچه عددی آناليز كاربرد با و ژئوتکنيک

براساس روش خطي معادل   EERAاز نرم افزار  استفاده جنوبي مترو اصفهان با-تا تحليل پاسخ زمين در خط شمالي است شده سعي دلخواه ، افق

 ارائه  عمق حسب بر شتاب و مقدار تشدید ضریب ای، لرزه موج دامنه ی تشدید فركانس سطح، در زمين پاسخ بصورت طيف نتایج .برآورد گردد

 .مي شود

 ضریب تشدیدفركانس تشدید، ، طيف پاسخ، ، ژئوتکنيکارزیابي پاسخ زمين کلمات کلیدی :

 

 . مقدمه1

 حركات شدت زمينلرزه تاثير ميتواند تحت نرم رسوبي پوشش .ميباشد زلزله مهندسي در مهم عوامل از یکي زمينلرزه، حين خاك مشخصات تاثير

 به وابسته محلي، رسوبات تاثير تحت تقویت یا تضعيف باند فركانسي .نماید تضعيف یا تقویت خاصي فركانسي محدوده های در را زمين توانمند

 ایجاد را مالحظه ای قابل خسارات ها، سازه طبيعي فركانس با یکساني صورت در كه خاكي است، الیه های در برشي موج سرعت و ضخامت

 زلزله . به عنوان مثال در [1]باشد مي لرزه زمين مشخصات بر ساختگاه تاثير اهميت مبين مختلف های زلزله در خسارت پراكندگي مطالعهمينماید؛ 

 كرد ایجاد پاسيفيک مکزیک( نزدیک ساحل (خود كانون محل در معمولي و مختصر خرابي تنها  (Ms=8.1)با بزرگای   1985 مکزیکوسيتي سال

 ساختگاه های در زمين حركت ركوردهای مطالعه با كه گردید مکزیکوسيتي شهر كيلومتری 350 فاصله در ای گسترده و زیاد خرابي سبب اما

 . [2]داد نشان خاك بندی الیه و محلي شرایط با را زمين حركات از خرابي ناشي مهم رابطه مکزیکوسيتي مختلف

 در مهمي بسيار نقش خاك الیه نمایند مي عبور خاك متر 100 از كمتر غالبا سنگ و كيلومتر ها ده ميان از زلزله امواج كه حقيقت این وجود با

دره های  روی یا و نزدیکي در باال اهميت درجه با های سازه و شهرها اغلب كه آنجایي از .كند مي ایفا زمين سطح حركت تعيين خصوصيات

است كه رفتار و پاسخ لرزه ای آبرفت در برابر وقوع زلزله در شرایط مختلف حائز اهميت از اینرو، چنين تحقيقي بدین لحاظ ، اند شده بنا آبرفتي

به ساختگاهي مورد تحليل قرار گرفته تا امکان پيش بيني ميزان تشدید و تغيير مشخصات حركات زمين در حين زلزله فراهم شود و دید كلي نسبت 

 ت در منطقه بدست آید.وضعيت تأثير آبرف
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شده است. پس از آن آورده زمين  ف تحليل پاسخلمخت روشهای و ساختگاه مطالعات پيشين تحليل بر مختصری شرح نخست گام پژوهش، در این در

 كاربرد با و ژئوتکنيکو  ژئوفيزیک لرزه، زمين خطر برآورد ساخت، زمين ه لرز شناسي، زمين مطالعات از حاصل مختلف های داده از استفاده با

 اینجا دلخواه )در افق در زمين به حركت بستر سنگ حركت تبدیل برای متداول شهای رو از یکي عنوان به شتاب، زماني تاریخچه عددی آناليز

براساس روش خطي معادل   EERAاز نرم افزار از استفاده با جنوبي مترو اصفهان-در خط شمالي تحليل پاسخ زمين تا است شده سعي زمين(، سطح

 حسب بر شتاب و مقدار تشدید ضریب ای، لرزه موج دامنه ی تشدید فركانس سطح، در زمين پاسخ طيفبصورت  تحليل،این  حاصل .رددگ رآوردب

 .ارائه مي شود عمق

 

 در مورد اثرات ساختگاه  پیشینمطالعات . 2

به .است شده هدایت سو بدین بسياری مطالعات زمان، آن از .است شده برده پي 1920 سال از تقریبا ای لرزه جنبش بر ساختگاه اثرات اهميت به

با بررسي تحليل پاسخ زمين جهت پيش بيني حركات زمين و تدوین طيف پاسخ طرح، به منظور تعيين تنش ها و  1۳91در سال  سيدادریس و   عنوان مثال

محاسبه نيروهای ناشي از زلزله كه مي تواند سبب ناپایداری زمين و سازه های حائل گردد،  كرنش های دیناميکي برای ارزیابي خطرات روانگرایي، و 

 ].0[بيشتر از پاسخ رخنمون سنگي بوده است  متوجه شدند كه طي زلزله های گذشته عموماً پاسخ زمين در خاك های نرم بسته به شرایط خاك محلي،

 اما ميباشد درك قابل خوبي به كوچک زلزله های توام خفيف های لرزش بر خطي االستيسيته تئوری منظر از رسوبي نهشته های از ناشي بزرگنمایي 

 1997درسالهای همکاران و  فيلد مثال عنوان به. است داشته پيشبيني ها با زیادی تفاوتهای بزرگ های زلزله از ناشي زمين نيرومند جنبش بزرگنمائي

 )االستيسيته خطي( هوك قانون نقص كه دادند شرح آزمایشگاهي مطالعات مبنای بر ژئوتکنيک، مهندسي دیدگاه از ساختگاه اثر بررسي با 1998 و

 به دیده زلزله نگاشتهای بر خاك غيرخطى رفتار اثرات مورد در همچنان لرزه شناسان اما، ]4[ميشود بزرگنمائي كاهش باعث بزرگ كرنشهای در

 تحليلي های روش .ميباشد خطي االستيسيته تئوری با شده سازگار قوی جنبش شواهد از كمي نسبتا تعداد آن علت ميرسد نظر به البته مينگرند، شک

 مهم لهئاما مس .دهد قرار تاثير تحت آنرا متناظر پاسخ طيف و لرزه ای جنبش تواند مي    كه است زیادی پارامترهای شامل ساختگاه پاسخ آناليز برای

 مورد ارزیابي مطمئني صورت به ساختگاه در زمين جنبش تا گيرد قرار بررسي مورد ساختگاه پاسخ تحليل بر مختلف پارامترهای این اثر كه است این

 در ميرایي نسبت سکانت، برشي مدول قبيل از ساختگاه پارامترهای اثر 1۳۳1سال در ]9[ وانگ و لي و ،1۳95سال   در ]5 [چن و جوینر .گيرد قرار

 در نسبت ميرایي اگرچه، .اند داده قرار تحقيق مورد را بستر سنگ عمق و زميني زیر آب محل ماسه(، و خاك )رس مدلهای انواع پایين، های كرنش

 .دارند ساختگاه پاسخ بر ثانویه اثر فقط آب سطح تغييرات و پایين های كرنش

با بررسي اثرات ساختگاه بر روی جنبش شدید زمين به این نتيجه رسيد كه در زلزله های خفيف به علت پایين بودن شدت  1۳۳0در سال  آكي

 .]9[كرنش های ایجاد شده كوچک بوده و لذا رفتار خاك ها غالباً در محدوده رفتار خطي باقي مي ماند تحریکات،

 در شده ثبت جنبش بر لزج و هيستریک مواد اثر بررسي برای محدود المان كلي خطي غير مدل یک از 1999 سال در ]1[ همکارانش و بورجا

 بر خاك توده ساختماني مدل .نمودند استفاده 1986 مي 20 زلزله طي تایوان التونگ در ساختگاه مقياس بزرگ ای لرزه آزمایش های گمانه آرایه

. است بارگذاری شروع در سختي زوال برای محاسبه و االستيک محدوده از نظر صرف با پالستيسيته تئوری در بعدی سه محدود سطح یک اساس

 .ميشود بيني پيش كمتر اندكي بيشينه مقادیر همچنين بوده، مناسب وی پيشنهادی روش دقت

نشان دادند كه رفتار غير خطي خاك ساختگاه و  ( با انجام مطالعات در زمينه ازریابي اثرات ساختگاه های مختلف۱333در سال )گاستاس و ميلوناكيس 

به افزایش پاسخ سازه ای بيانجامد و باعث افزایش نيروهای لرزه ای وارد بر سازه شود   پدیده اندركنش خاك  و سازه مي تواند عليرغم افزایش ميرائي،

]۳[. 

، روندی رو به رشد در سالهای اخير لرزه ای جنبش بر ساختگاه اثرات اهميت با توجه به پتانسيل باالی لرزه خيزی، مطالعه در خصوص نيز در ایران

با مطالعه تحليلي اثر ساختگاه بر روی جنبشهای نيرومند زمين در گستره شهر زاهدان  (1019و همکاران در سال ) سهيل قرهداشته است. به عنوان مثال، 

های بدست آمده از محاسبه شتاب به روش احتماالتي، مقادیر شتاب محتمل در سطح سعي كردند تا با استفاده از مدلسازی پروفيل قائم خاك و مقدار

با استفاده از روش ساختگاه مرجع را ( رفتار خاك 101۳در سال ) همکارانمحمدرضا قائمقاميان و  ].13[زمين در گستره شهر زاهدان را محاسبه نمایند

 -( و كجور۱330با استفاده از شتاب نگاشت های ثبت شده در حين زمينلرزه های تهران) بررسي كردند؛ آناندر حوزه فركانس مورد نظر 

فركانس غالب و ضریب بزرگنمایي   با استفاده از توابع بزرگنمایي محاسبه شده، نهایتاً( به محاسبه تابع بزرگنمایي ساختگاه پرداخته و ۱334فيروزآباد)

( به بررسي پارامتریک تأثير 101۳در سال ) و همکارانهادی بهادری  .]11[كردندر شهر تهران برآورد ساختگاه در محل ایستگاه های شتاب نگاری د
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اثرات برشي زلزله از ضخامت الیه ها و تاثيرپذیری شدید از  نشانساختگاه بر پاسخ زمين با استفاده از روش تحليل معادله خطي پرداخته كه نتایج 

 .]1۱[ داردموقعيت آنها 

 ویژگي در آن دادن و تاثير ساختگاه اثر تعيين منظور به .دارد وجود زلزله بارگذاری تحت ساختگاه پاسخ تحليل در زیادی مطالعات خالصه طور به

خط تحليل پاسخ زمين در  اًنهایت وده ش روشهااین بر انواع  مختصری شرح بعد بخش در .دارد وجود متعددی های روش زمين نيرومند جنبش های

شده و ارائه براورد  روش خطي معادلبراساس   EERAاز نرم افزار  از استفاده با ،(بعنوان نمونه) كوثردر محل گمانه ، جنوبي مترو اصفهان-شمالي

  است.

 

 زمین  پاسخ تحلیل روشهای. 3

 :از عبارتند كهطور كلي برای تحليل پاسخ زمين چهار روش وجود دارد ب

 روشهای تجربي-د      دستگاهي های روش - ج     عددی های روش -ب     استاندارد های روش -الف

 زمين( سطح مثال عنوان )به افق دلخواه در زمين حركت به بستر سنگ حركت تبدیل برایدر آن متداول ترین  این روشها، روشهای عددی بوده كه 

 افقي خاك های الیه مرز كه مي شود فرض یک بعدی روش در شود. ژئوفيزیک استفاده مي شناسي، زمين مختلف های داده از بصورت یک بعدی،

 روش سه از یکي از زمين پاسخ یک بعدی تحليل برای. شود مي منتشر ها الیه در عمودی طور به و موج ایجاد با خاك های نهشته پاسخ و بوده

 ،كه در این مقاله استفاده شده معادل خطي در رهيافت .شود مي استفاده غيرخطّي تحليل و موضعي( خطّي معادل)غيرخطّي تحليل خطّي، تحليل

 مقادیر یافتن برای تکرارشونده فرآیند یک از استفاده با خاك، معادل خطّي خصوصيات برای تعيين ميرایي و برشي مدول غيرخطّي خصوصيت

 (Ishibashi  1992)[13].رود مي كار به الیه در هر مؤثر استرینهای با سازگار ميرائي مدول

  

 روش تحقیق. 4

در محل گمانه  ای گمانه درون سرعت لرزه ای پروفيل اطالعات ژئوتکنيکي، از استفاده باجنوبي مترو اصفهان  -در خط شمالي زمين حركت تحليل

 ای، لرزه موج دامنه تشدید فركانس سطح، در زمين پاسخ این تحليل، طيف ه است. حاصلگرفت انجامناحيه  شتابنگاشتهای سازگار بااعمال  وكوثر 

 :مي آیددست  به زیر موارد انجام با خطّيمعادل  تخمين ارائه ی. باشد مي عمق حسب بر شتاب مقدار و تشدید، ضریب

 .خاك ژئوتکنيکي ویژگي تعيين و گمانه حفر  _

 .خاك پروفيل از مصنوعي مدل تدوین  _

 .مناسب شتابنگاشت انتخاب  _

 .خاك پاسخ تابع رسم تحليل، و تجزیه  _

 .است شده بازسازی معادل خطي روش پایه بر كه گيرد مي قرار استفاده مورد زمين پاسخ بعدی یک تحليل جهتEERA افزار نرمدر این مقاله، 

 جهات تمام در و بوده افقي زمين سطح زیر های الیه تمام مرز و زمين سطح كه است استوار فرض این پایه بر زمين پاسخ بعدی یک های تحليل

 .باشند مي مناسب ساختگاهها از بسياری در مهندسي كاربردهای در اما كنند نمي ارضا را شرایط كليه فرضيات این اگرچه .باشند مي نامحدود جانبي

 پارامترهای با (زمين سطح سرعت یا شتاب مانند) مطالعه مورد پارامترهای بين رابطه ایجاد جهت تبدیل تابع از گيری بهره امکان معادل خطي روش

 .باشد خاكمي الیه هر ميرایي خصوصيات و سختي ضخامت، تاثير تحت تبدیل تابع یک طبيعت .سازد مي فراهم را (سنگي بستر شتاب مانند) معلوم

 توده یک در نقطه دو هر در پاسخ باشد، مي خطي اساسا معادل خطي روش كه آنجایي از .باشد مي بستر سنگ خواص از متاثر همچنين تبدیل تابع

 در شده ایجاد حركت و كرد تعيين خاك از نقطه هر در را بخش یک حركت توان مي نتيجه، در .باشند مي وابسته یکدیگر به یگانه بصورت خاك

 كه حركتي محاسبه جهت را است شده ثبت زمين سطح در كه خاك توده یکت حرك از گيری بهره امکان امر این. نمود محاسبه را دیگر نقطه هر

 توده سطح در كه زمين واقعي حركت تفسير در است، معروف سازی ساده به كه عمليات این. نماید مي فراهم نيز كند، مي ایجاد سنگي بستر در

 .دهند نمي ارائه خطي غير های تحليل از استفاده بهنگام بفردی منحصر حل راه ولي است مفيد بسيار شود مي ثبت خاك

 

 نحوه مدل سازی منطقه مورد مطالعه . 4-1
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 های منحني كاربرد با و چاهي درون نگاری لرزه و ژئوتکنيکي های بررسي از  حاصل اطالعات داشتن دست در با خاك قائم پروفيل سازی مدل

 این در استفاده مورد های ورودی .است گرفته صورت مختلف، های ك خا برای برشي، كرنش مقادیر با ميرایي و برشي مدول استاندارد تغييرات

 :عبارتند از سازی مدل

 .زمين سطح تا ه ای لرز بستر سنگ از خاك قائم پروفيل های ویژگي  _ 

 .الیه هر ضخامت  _ 

 .مختلف اعماق در خاك مکانيکي و فيزیکي پارامترهای و خاك نوع  _ 

 .الیه ها از یک هر مخصوص وزن  _ 

 .الیه هر در برشي موج سرعت  _ 

 زیرزميني(. آب سطح به رسيدن صورت گمانه )در در زیرزميني آب سفره ژرفای  _ 

 

  N   و VS بین  موجود تجربی روابط ارزیابی. 4-2

مدول  تعيين خصوص به دیناميکي های تحليل و ژئوتکنيکي محاسبات انجام برای اساسي های ازمؤلفه یکي خاك های درالیه برشي موج سرعت

 نتایج براساس آید. مي بدست آزمایشگاه در یا و محل در مستقيم گيری اندازه های روش از عمدتاً كه باشد مي خاك های الیهدیناميکي  برشي

 ای گمانه و درون (N)استاندارد  نفوذ های آزمون نتایج از استفاده با كشور مختلف نقاط در پروژه صد از بيش در ژئوتکنيک مطالعات

(Downhole) بين  مناسبي تجربي روابط VS و N  ایران ارائه )رس و الی ( در ریزدانه شن و ماسه ( و( دانه درشت های خاك برای تفکيک به 

استفاده از روابط موجود در جدول زیر و نيز با توجه به جنس مواد سازنده  با[14]. ميگردد روابط اشاره این از تعدادی به 1 جدول در .است گردیده

 الیه ها مي توان سرعت موج برشي را برای هر الیه بدست آورد. 

  

VS (m/sec) و (N) SPT همبستگی بین عدد -1جدول  

VS (m/sec) Soil Type Presented by No. VS (m/sec) Soil Type Presented by No. 

114N.31 Clay Lee (1990) 15 90N.308 all 
Hasancebi & 

Ulusay (2006) 
1 

106N.32 Silt Lee (1990) 16 161N.277 all, Tehran JICA (2000) 2 

102N.292 Clay Imai (1977) 17 51.5N.516 all Iyisan (1996) 3 

90.82N.319 Sand 
Hasancebi & 

Ulusay (2006) 
18 32.8N.51 all Sisman (1995) 4 

106N.53 
Cohesionles

s 
Jafari (1995) 19 121N.27 all Yokota et al (1991) 5 

57N.49 Sand Lee (1990) 20 76N.33 all 
Imai & Yoshimura 

(1990) 
6 

125N.3 
Diluvial,Sa

nd 

Okamota et al 

(1989) 
21 97N.314 all 

Imai & Tonouchi 

(1982) 
7 

100.5N.29 Sand 
Sykora & Stokoe 

(1983) 
22 61N.5 all 

Seed & Idriss 
(1981) 

8 

107N.27 Granular 
Sykora & Stokoe 

(1983) 
23 85N.348 all 

Ohta & Goto 

(1978) 
9 

56N.5 Sand Seed et al (1983) 24 82N.39 all 
Ohsaki & Iwasaki 

(1973) 
10 

94N.34 Gravel 
Ohta & Goto 

(1978) 
25 85N.31 Alluvial, all 

Ohba & Toriuma 

(1970) 
11 

88N.34 Sand 
Ohta & Goto 

(1978) 
26 97.89N.269 Clay 

Hasancebi & 
Ulusay (2006) 

12 

80.6N.331 Sand Imai (1977) 27 22N.85 
Cohesive, 

Tehran 
Jafari et al (1997) 13 

59N.47 
Cohesionles

s 
Ohsaki & Iwasaki 

(1973) 
28 43.3N.67 Cohesive Jafari (1995) 14 
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پروفيل  ژئوفيزیک، و ژئوتکنيک زمينلرزه، خطر برآورد مطالعات از حاصل نتایج كاربرد با شتاب زماني های تاریخچه تهيه از پس اساس این بر

 دامنه تشدید فركانس سطح، در زمين پاسخ عددی، طيف آناليز و موجود های داده تركيب با شد. سرانجام سازی در محل گمانه كوثر مدل خاك

نمودار  بصورت خاك نتایج رفتار بهتر درك محاسبه شده است.  در بخش بعد، برای عمق حسب بر شتاب مقدار و تشدید، ضریب ای، لرزه موج

 است شده ارائه پاسخ طيف روی بر آماری محاسبات انجام بمنظور شده انتخاب های شتابنگاشت از ( فهرستي۱) جدول درارائه گردیده است. 

 

 نگاشتهای مورد استفاده در این مطالعه شتاب -2جدول 
 

  

  کوثرگمانه نتایج تحلیل پاسخ زمین در محل  .5

 مورد گمانه این از شده خذا نمونه هایحفر و نمونه برداری شده است. =y    3611871.49و  x=562570.08گمانه در محلي به مختصات  نای

 قراربرای تخمين سرعت موج برشي  N (SPT) دانه بندی الیه ها و تعيين عدد  و ها الیه سازنده مواد مخصوص وزن تعيين نظير های مختلفي آزمایش

 نهایتاً با اعمال و وزن مخصوص الیه ها در محل گمانه نشان داده شده است. بيشينه پروفایل عمقي سرعت موج برشي، مدول برشي1در شکل  ؛اند گرفته

( ۱؛ جدول ۱50۳)شماره تاریخچه زماني یکي از شتابنگاشتهای انتخابي  ۱در شکل  .شد سازی پروفایل خاك مدل ،(۱شتابنگاشت های انتخابي )جدول 

 حسب بر برشي موج دامنه تشدید تناوب، ضریب دوره حسب بر زمين سطح در طيفي های مقادیر شتاب نموداردر عمق و سطح ارائه شده است. 

نشان داده  5و  4و  0به ترتيب در شکل های  سال، ۱495بازگشت مشخص  دوره برای مختلف اعماق در زمين جنبش شتاب بيشينه مقدار، و فركانس

 مي باشد.گمانه نماینده  محل در تشدید فركانس و ضریب نمایانگر 0 جدول شده است.

 

PGA 
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Magnitude 
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D
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. 
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m

) 

Time Date 
Rcord 

No. 
Station Station No. 

H2 

(T) 

H1 

(L) 

Mw 

(2) 
mb 

  
h:m:s Y/M/D 

 
Lat. Long. 

  

11 8 6.4 6.2 211 10 02:58:20 06/22/2002 2755 34.65 50.9 Qom 2539 

13 10 6.4 6.7 401 30 17:11:06 12/06/2000 2515/03 36.17 53.27 
Mohamm
ad Abad 

2110 

109 167 6.5 6 49 10 01:56:56 12/26/2003 3176/01 29.35 57.94 Abaragh 3152 

12 11 6.6 5.9 95 9 19:40:27 03/14/1998 1864/01 29.35 57.94 Abaragh 1016 

469 652 6.6 5.9 7 9 19:40:27 03/14/1998 1913/01 30.20 57.56 Sirch 1020 

15 17 6.6 6.2 203 33 05:38:26 03/04/1999 2177 29.60 55.68 Sirjan 1413 

184 123 7.2 6.4 60 10 07:57:29 05/10/1997 1754/01 34.35 59.86 
Qasem 
Abad 

759 
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 مخصوص در محل گمانه کوثر وزن و برشی موج سرعت بیشینه، برشی مدول عمقی یلا.  پروف1شکل 

 

 

 
 الفشکل                                                                                                                 بشکل                                

  و ب( در سطح زمین در سنگ بسترالف( . تاریخچه زمانی شتاب 2شکل 
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 (2؛ جدول 2332انتخابی  )شماره ، حاصل اعمال شتابنگاشت تناوب دوره حسب بر زمین سطح در طیفی شتاب نمودار .3شکل  

 
 فرکانس حسب بر برشی موج دامنه تشدید ضریب نمودار .4شکل 

 

 

 

سال عمر مفید  35% احتمال فزونی در 2) سال 2473 بازگشت مشخص دوره برای مختلف اعماق در زمین جنبش شتاب بیشینه مقدار  .3شکل 
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 نماینده )کوثر(گمانه  محل در تشدید فرکانس و ضریب -3 شماره جدول

 نام گمانه Y X ضریب تشدید فركانس تشدید

 كوثر 3611871.49 562570.08 3.381 2.200

 

 

 

 نتیجه گیری :

 برآورد لرزه زمينساخت، شناسي، زمين مطالعات از حاصل مختلف های داده از استفاده باجنوبي مترو اصفهان – يخط شمال در زمين حركت تحليل

 حركت تبدیل برای متداول شهای رو از یکي عنوان به شتاب، زماني تاریخچه عددی آناليز كاربرد با و و ژئوتکنيک ژئوفيزیک زمينلرزه، خطر

جنبش زمين در  شتاب بيشينهبراساس روش خطي معادل انجام گردید.   EERAاز نرم افزار  استفاده با دلخواه ، افق در زمين به حركت بستر سنگ

همچنين تخمين زده شد.  g05/3سال(،   ۱495سال عمر مفيد سازه )دوره بازگشت  53% احتمال فزوني در ۱برای ) نماینده گمانه محلّ سطح )در

 های نهشته در كه دهد نشان مي در كل نتایج . است آمده بدستهرتز  ۱/۱ر فركانس د 01/0مقدار مورد مطالعه با گمانه در تشدید ضریب بيشترین

 همدیگر از متفاوت فركانسي هم محتوای همچنين و باشد مي سنگي بستر در شتاب ماكزیمم از بزرگتر زمين سطح در شتاب ماكزیمم ميزان رسوبي

 .باشد مي
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