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 خالصه
های طيفی به منظور پردازش  ها و استفاده از روش امروزه استفاده از ریزلرزه

ای  سادگی، قابليت اعتماد باال و هزینه کم از اهميت ویژه به علتها  این داده

ها به منظور محاسبه مشخصات دیناميکی و خصوصًا  رداشتاز این ببرخوردار است. 

توان استفاده نمود. این امر در  فرکانس غالب ارتعاش ساختگاه و ساختمان می

های آزمایشگاهی، به علت امکان   های تاریخی که امکان انجام روش مورد ساختمان

در  سازی های غيرآزمایشگاهی نظير مدل چنين روش ها و هم تخریب این سازه

اهميتی چند برابر پيدا  ،افزارها به علت در دسترس نبودن اطالعات الزم نرم

باشد که  های تاریخی بسيار زیبای دوره زندیه می بناز مسجد وکيل یکی ا کند. می

از لحاظ هنری و معماری دارای اهميت زیادی است. لذا تالش برای حفظ و حراست 

رخوردار است. در این مقاله، ابتدا ای ب از این اثر باستانی از اهميت ویژه

( محاسبه HVSRفرکانس غالب ارتعاش ساختگاه با استفاده از روش نسبت طيفی )

ورودی شمالی مسجد که دارای طاق  ی شده است. سپس فرکانس غالب ارتعاش سازه

( بدست FSRباشد با استفاده از روش نسبت طيفی طبقاتی ) بلند و زیبایی می

ورودی ی  که فرکانس غالب ارتعاش سازه دهد نتایج نشان میآمده است. مقایسه 

وجود آمدن   بهباعث  مسجد نزدیک به فرکانس ارتعاش ساختگاه بوده و همين امر

 هایی در این نواحی شده است. ترک

 
گیری ریزلرزه، مسجد  نسبت طیفی، فرکانس غالب ارتعاش، اندازهکلمات کلیدي: 

 وکیل

 

 

  مقدمه  .1
 

از حوادث طبيعی است که هر ساله موجب خسارت های جانی و مالی زلزله یکی  

هایی که طبق اصول  فراوان می شود. در بسياری از مواقع مشاهده شده که ساختمان

مهندسی هم ساخته شده اند در زلزله خراب شده اند.دليل این امر را می توان در 

هنگامی که فرکانس . زمين در طراحی ساختمان ها دانست نظر نگرفتن فرکانس غالب

غالب زمين و فرکانس طبيعی سازه مقادیر نزدیک به هم باشند هنگام وقوع زلزله 

                                                 
1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شیراز 
2

  عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیرازمهندسی ی  استادیار دانشکده 
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تشدید رخ داده و نيروها و جابجایی های بزرگی در ساختمان اتفاق ميافتد که 

 .[1] باعث خرابی آن می شود

 به منظور سازه س اصلی ارتعاشفرکانفرکانس غالب زمين و  از تخمين مناسب

ای برخوردار  ی موجود از اهميت ویژهها سازی سازه همچنين مقاومو  ها ساختمان احیطر

ها برای تخمين  ترین ودر عين حال قابل اعتمادترین روش است. یکی از در دسترس

ها و محاسبه ی نسبت طيفی  ساختگاه استفاده از اندازه گيری ریزلرزهفرکانس غالب 

تری از فرکانس  به منظور تخمين دقيق .[۱]ست ت که به روش ناکامورا مشهور اسآنها

تری  توان از روش دقيق ها می غالب ارتعاش ساختمان با استفاده از برداشت ریزلرزه

شده و به روش نسبت طيفی طبقاتی معروف است، استفاده نمود که توسط گوسار ارائه 

يرساختگاه ها به بررسی ميزان تأث ی حاضر با استفاده از این روش در مقاله .[0]

 دیدگی مسجد وکيل در برابر زلزله پرداخته شده است. در آسيب

باشد که از لحاظ هنری و  می زندیهدوره کی از بناهای زیبای یمسجد وکيل 

است.  ساخته شده کریم خان زندبدستور  مسجدمعماری دارای اهميت زیادی است، این 

در سمت  جنوبی و شرقی است. شبستاندو ایوانی بوده و دارای دو  طرح این مسجد

ساخته شده که به طاق مروارید به عنوان ورودی مسجد شمال مسجد طاق بلند و مهمی 

 .1است، شکل معروف 

هایی در ورودی  های مختلفی در شهر شيراز باعث به وجود آمدن ترک وقوع زلزله

این مسجد شده است که در این مقاله به بررسی تأثيرات فرکانس غالب ساختگاه و 

در ادامه بعد از شرح دیدگی این سازه پرداخته شده است.  مسجد در ميزان آسيب

اسبه ی فرکانس غالب مح و روش نسبت طيفی طبقاتی برایمختصری از روش ناکامورا 

شرح جزئيات آزمایش انجام مورد استفاده، به ساختگاه و سازه و معرفی دستگاه 

 شده و بررسی نتایج حاصله پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسجد  – 1شکل 

وکیل   شیراز

 

 

۱.

  های نسبت طيفی روش 

 

 ساختگاهعمودی  ی مؤلفه افقی به ی مؤلفه نسبت طيفی .۱.1

 

ی خود  امنههای مختلف خاک دستخوش تغييرات در د ها با عبور از الیه هلرززری

های مختلف متفاوت است در امواج  تغييرات عالوه بر اینکه برای خاکشوند، این  می

ه داد که بر مبنای ئاراای  نظریه 1۳9۳ناکامورا در سال  . مختلف نيز یکسان نيست

همان مشخصات اوليه  ح زمين تقریبارسيده به سط های ی عمودی ریز لرزه آن مولفه

ها تغيير  رزهلی افقی این ریز ارا هستند، در صورتی که مولفهروی بستر سنگی را د

توان  را می های پایين در سطح کرنشختگاه ناکامورا پاسخ سا ی یهنظرکنند. طبق  می

 تسبت طيفی امواج عمودی در نظر گرفبرابر با نسبت طيفی امواج افقی به ن

 [.2] (1HVSR)روش

تواند  ها می دار نسبت طيفی افقی به عمودی ریزلرزههمانگونه که ذکر شد نمو

باشد ، این نسبت طيفی را می  ختگاهحاوی اطالعات مفيدی از مشخصات دیناميکی سا

 توان به کمک رابطه زیر تعيين کرد:

                                                 
1
 Horizontal to Vertical Spectral Ratio 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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های افقی  با طيف فوریه مولفه به ترتيب برابرV(ω) و  H(ω)که در این رابطه 

با باشد.  برابر نسبت این دو می R(ω)های ریزلرزه برداشت شده و  و قائم داده

 –شرقی  توان در دو جهت اج افقی رسيده از سطح زمين را میوتوجه به اینکه ام

را برای این امواج این نسبت توان  کرد، میثبت (NS)  جنوبی –و شمالی   ) (EW ربیغ

 :زیر تعریف نمود به صورت

2 2

2
(2)

H EW NS

V V


 

 

دارای خصوصيات مولفه ی  (V) در این روش فرض بر این است که مولفه ی عمودی

روش نسبت طيفی می تواند یک ابزار مفيد برای  .عمودی روی بستر سنگی است

 .[4] ارزیابی مشخصات حرکت زمين در رسوبات نرم باشد

 

 

 ساختگاه افقی ی مؤلفه به بام فقیا ی مؤلفه نسبت طيفی .۱.۱

 

در صورتی که هدف بدست آوردن فرکانس طبيعی سازه باشد، الزم است نسبت طيفی  

) ی افقی روی تراز پی رسم شود مؤلفهبه  روی بام سازه ی افقی مؤلفه )
H r

Hb

، اولين 

، بيانگر فرکانس باشد یمی  طيف فرکانسی که دارای بيشترین دامنه در نمودار نسب

 [.5]باشد  ارتعاش سازه میغالب 

به  [0] ۱موسوم است برای اولين بار توسط گوسار 1FSRاین روش که به روش 

 کار برده شد.

 
 

 دستگاه مورد استفاده .0

 

 EXPLORATION SEISMOGRAPH 16S-N  نگار لرزهدستگاه مورد استفاده در این مطالعه 

PASI.  سه  هایسنسور شامل یک دستگاه ثبت ارتعاشات وکانال و  ۱4 باشد که دارای می

همراه با یک منبعع نگار  تباط سنسور ها به لرزهوکابل های ار ( 3D Geophone) محوره

 .۱شکل، تغذیه می باشد

 

 

 
 

  نگار دستگاه لرزه – 2شکل 

 

                                                 
1
 Floor Spectral Ratio 

2
 Gosar 
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اشت در ثانيه برد ۱333تا  533نرخ نمونه برداری سرعت نگار قابل تنطيم از 

می باشد. هر کدام از سنسورها شامل دو محور افقی عمود بر هم و یک محور قائم  

، است که قابليت برداشت داده ها را بطور همزمان در سه جهت را فراهم می سازد

 .0شکل 

 

 
  ها سنسور برداشت داده – 3شکل        

 

 

  ها برداشت داده .4

 

 موجود مختلفي هاي تكنيك و ها روش سازه ساختگاه و اي پارامترهاي لرزه تخمين براي

 مي ها ریزلرزه گيري هاي اندازه دستگاه از استفادهها  که یکی از این روش باشد مي

ترافيك  باد، از ناشي تحریكات مانند لرزشهاي محيطيها عمدتًا  . منبع ریزلرزهباشد

 تحليل براي تاكنون كه هایي روشباشد.  می غيره و دریا امواج صنعتي، هاي ماشين عبوري،
 :شوند مي تقسيم دسته سه به است رفته كار به ریزلرزه هاي داده

 .[0] توان یا فوریه دامنه طيف از مستقيم استفاده الف(

 .[0] مرجع نقطه به نظر مورد نقطه طيفي نسبت محاسبه ب(
 .[6و ۱] نقطه یك در قائم مؤلفه به افقي هاي مؤلفه طيفي نسبت محاسبه ج(

 افقي هاي مؤلفه طيفي نسبت روش از مقاله این در ریزلرزه هاي داده تحليل براي

 به افقي هاي مؤلفهی مرجع )ساختگاه( و نسبت طيفی  ی مورد نظر )بام( به نقطه نقطه

ها  ژئوفون ها با نصب برداشت داده .[9و 7] استشده  استفادهساختگاه  قائم مؤلفه

زمان انجام شده است،  زمين ساختگاه به طور همو ی ورودی مسجد  بر روی بام سازه

  .5و 4شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارگیری محل  – 4شکل 

 ژئوفون بر روی زمین
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 باممحل قرارگیری ژئوفون بر روی  – 5شکل    

 

برای محاسبه فرکانس غالب خاک ابتدا توسط روش ناکامورا نمودار نسبت طيفی 

پس از رسم نمودار نسبت . 6شکل ی افقی به قائم زمين محاسبه شد، هابرای مولفه 

عنوان فرکانس  به باشد ،ی بيشترین دامنه )پيک نمودار( طيفی ، فرکانسی که دارا

 شهود است فرکانس غالب زمين برابرگردد. همانطور که در شکل م غالب خاک معرفی می

 هرتز بدست می آید. 19/4

 

 
 رتعاش ساختگاهفرکانس غالب ا – 6شکل 

 

و  Xسبه فرکانس های غالب ورودی مسجد در هر دو راستای در ادامه برای محا

Y  بام ساختمان به مولفه افقی روی  ینسبت طيفی مولفه های افقی رو، 7، شکل

 .۳و 9، شکل زمين ساختگاه استفاده شده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (نمای از باال)  اه داشت دادهانتخابی به منظور بر Yو  Xجهت  – 7شکل 

سازه 

ورودی 

 مسجد
X 

Y 
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 Xفرکانس غالب ارتعاش مسجد در راستای  – 8شکل 

 

 

 
 Yفرکانس غالب ارتعاش مسجد در راستای  – 9شکل 

 

 

 17/5برابر با  Xفرکانس غالب ورودی مسجد در راستای  ۳و 9های مطابق شکل

فرکانس غالب ساختگاه هرتز محاسبه شده است.  51/4برابر با  Yهرتز و در راستای 

هنگامی که فرکانس غالب زمين و فرکانس طبيعی بدست آمده است.  19/4يز برابر ن

سازه مقادیر نزدیک به هم باشند هنگام وقوع زلزله تشدید رخ داده و نيروها و 

فرکانس غالب ساختگاه نزدیک بودن  .افتد جابجایی های بزرگی در ساختمان اتفاق می

باعث شده است که  ، Yدر راستای  خصوصاً ، ورودی مسجد های غالب ارتعاش فرکانس به

های مسجد به  هایی در طاق و دیواره ترکدر شهر شيراز های مختلف  با وقوع زلزله

 .11و  13وجود آیند، شکل 
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 های مسجد های به وجودآمده در دیواره ترک – 11شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجودآمده در سقف های به  ترک – 11شکل 

 پر شده با گچ مسجد و

 

 

 گيری نتيجه .5

 

ساختگاه و ورودی ها در گيری ریزلرزه های حاصل از اندازه فرکانس با بررسی  -1

 یلدال یکی ار به هم، می توان ها فرکانس نزدیک بودن این مسجد وکيل شيراز و

وقوع پدیده ی تشدید بين زمين ساختگاه وساختمان آمده در آن را  های به وجود  ترک

 .تدانس
مسجد وکيل به  م عمليات مقاوم سازیانجا در باال،نتایج حاصل  با توجه به  -۱

مسجد، به منظور جلوگيری از ساختگاه و ارتعاش فرکانس غالب علت نزدیک بودن 

ضروری ی ورودی مسجد  کامل سازه های بزرگ و تخریب وقوع پدیده تشدید در زلزله

 است.

 قدرداني .6
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ی  مينهجناب آقای مهندس جواد موسوی در ز های اهنماییالزم است از همکاری و ر

 خصوصًا مسجد وکيل تقدیر و تشکر بعمل آوریم.، ابنيه تاریخی
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