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خالصه

همچنین در صورت برقراري . ج از محتواي فرکانسی باالیی برخوردار  می باشندنگاشت هاي ثبت شده در نواحی نزدیک گسل به سبب فاصله کوتاه تا منبع انتشار اموا

        شرایط هندسی به نحوي که انتشار شکست به سمت محل ثبت شتاب نگاشت پیش رود، به جهت نزدیکی سرعت پیشروي شکست گسل به سرعت موج برشی، 

کیلومتر پیرامون ساختگاه سد نازلو را  300اي به شعاع حدود مطالعه گستره منطقه مورد.د بودپالس هاي با پریود باالیی در نگاشت سرعت قابل مشاهده خواه

زمین ساختی آن پیرويهاي لرزه  زمین ساخت وان واقع شده و از ویژگیزمین ساختی ساختگاه در استان لرزه  نظر تقسیمات لرزهگیرد که از در برمی

تولید شتاب  افزاره خصوصیات گسل هاي منطقه و همچنین شرایط ایجاد زلزله هاي میدان نزدیک با استفاده از نرم در این  پژوهش با توجه ب. کندمی

روش شبیه سازي مصنوعی براي شبیه . شودتولید شتاب نگاشت مصنوعی می نوشته شده است، اقدام به Booreکه توسط  SMSIMتصادفی نگاشت 

د می باشد و به طور وسیع براي پیش بینی حرکات زمین در نواحی از دنیا که پتانسیل خرابی آنها موجود نیست سازي حرکات فرکانس باالي زمین مفی

  استفاده می شود

  ، حرکات زمینمصنوعیشتاب نگاشت میدان نزدیک،هاي زلزله  ،سد نازلونزدیک گسل،  :کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

  :شرح زیر صحبت می شوددر طراحی سدها غالبا از دو نوع زلزله به 

مثال معموال می توان عمر . زلزله اي که محتمل است حداقل یک مرتبه در طول عمر در نظر گرفته شده براي پروژه، اتفاق افتد DBLزلزله طرح، ) الف

معموال به وسیله آنالیز احتمالی زلزله  DBL. این عمر، الزاما زمانی نیست که از دیدگاه اقتصادي به طرح نگاه می کنند. سال یا بیشتر گرفت 100پروژه را 

  :هاي ثبت شده به دست می آید و مبتنی بر مراحل زیر است

.رکوردهاي بزرگی زلزله، محل هاي اپی سنتر و عمق کانونی جمع آوري می شود- 1

باید از توصیه هاي لرزه شناسان براي هر زلزله ثبت شده . قانون میرایی مشخص می شود تا تخمین شتاب حداکثر زلزله در محل سد مشخص گردد- 2

.استفاده شود

.شتاب هاي پیک تخمین زده شده براي یک درجه ثبت زلزله ها ترسیم می شود و براي دوره بازگشت مورد نظر مشخص می گردد-3

                                               
مکانیک خاك و پی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان-کارشناسی ارشد عمران١
آزاد اسالمی واحد زنجانعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ٢
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان٣
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ا بالقوه فعال می تواندآسیب فعال ی) یا در منطقه(حداکثر اثر زلزله اي است که با توجه به وجود گسل هاي در ناحیه  MCLزلزله باور کردنی، ) ب

  :بیشتر مبتنی بر روش تعینی است تا آماري و احتمالی، و به ترتیب زیر است MCLتعیین . برساند

  .مشخص کردن گسل هاي بزرگ در مجاورت سد -1

  .دسترسی به اینکه گسل ها فعالند یا بالقوه فعالند -2

  .روي هر گسل MCLتعیین مقدار  -3

  .براي هر یک از گسل ها و تعیین بحرانی ترین آنها MCLشتاب در ناحیه سد حاصل از مقدار دسترسی به حداکثر  -4

. گیردمتر در گروه سد هاي بزرگ قرار می100سد نازلو با ارتفاع حدود ) ICOLD(المللی سدهاي بزرگ جهان هاي کمیته بین بندي مطابق با تقسیم 

ها در برابر زلزله  د هاي این کمیته و همچنین قوائد ملی تعیین شده توسط آئین نامه طراحی ساختمانخیزي این طرح مطابق با رهنمومطالعات لرزه 

اي سد و زمین ساختی و پارامترهاي مورد نیاز طراحی لرزه لرزه- خیزيهاي لرزه برگیرنده ویژگی کلی درطور انجام شده و به) 2800استاندارد (

  .باشدتجهیزات وابسته به آن می

زمین ساختی ساختگاه در استان  نظر تقسیمات لرزهگیرد که از کیلومتر پیرامون ساختگاه را در برمی 300اي به شعاع حدود مطالعه گستره منطقه مورد

لرزه، مهمترین زمین  کیلومتري پیرامون ساختگاه 100گستره در. کندزمین ساختی آن پیروي میهاي لرزه  زمین ساخت وان واقع شده و از ویژگیلرزه 

حالیکه بزرگترین شود درکیلومتري شمال ساختگاه مکانیابی می 66باشد که در فاصله حدود می Ms 7.2میالدي سلماس با بزرگاي  1930رویداد سال 

-می Ms 6.9ق و ترکیه با بزرگاي عرا میالدي هکاري در مرز 1503کیلومتري پیرامون ساختگاه رویداد تاریخی سال  100لرزه تاریخی در گستره زمین 

 1780لرزه رویداد تاریخی سال کیلومتري بزرگترین زمین  150گستره همچنین در. اندکیلومتري باختر ساختگاه واقع شده 98باشد که در فاصله حدود 

، بزرگاي 1995تر توسط بربریان واقع بینانه  باشد حال آنکه بنابر برآورديمی Ms 7.7ملویل -باشد که بزرگاي آن برحسب گزارش آمبرسیزمیالدي می

  .نمایش داده شده است) 1(کیلومتري پیرامون ساختگاه در شکل  150هاي مهم در گستره  لرزه موقعیت زمین. بیان شده است Ms 7.4لرزه این زمین

  

  
  کیلومتري پیرامون ساختگاه 150هاي مهم در گستره لرزهموقعیت زمین ) 1(شکل 

  

کیلومتري و  150، 100صورت جداگانه در سه گستره شعاعیها برحسب بزرگاي آنها که به  لرزهه محاسبات مربوط به تعیین دوره بازگشت زمین بر پای

  .حاصل گشته است) 1(زمین ساختی وان انجام شده که نتایج جدول کیلومتري و همچنین استان لرزه  200

  حسب بزرگاي آنهاها برهلرز تعیین دوره بازگشت زمین) 1(جدول 

  گستره مورد بررسیلرزهدوره بازگشت بزرگاي زمین
  احتمال رویداد

  )سال 100(  )سال 100(

  Ms 5.661%  کیلومتري 100گستره شعاعی 

  Ms 6.059%  کیلومتري 150گستره شعاعی 

  Ms 6.260%  کیلومتري 200گستره شعاعی 

  Ms 5.763%  زمین ساخت واناستان لرزه
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باشد که هاي اصلی معکوس زاگرس، سلماس، تسوج، بالرغو، میشیک، خلیان و خطواره ارومیه میهاي لرزه نسبت به ساختگاه گسلمهمترین چشمه 

خیزي،  رزه، در صورت فعالیت لMs 7.1زائی آن توجه به توان لرزه گذرد و باکیلومتري ساختگاه می 8میان آنها خطواره ارومیه که از فاصله افقی در

  .کیلومتري ساختگاه نشان می دهد 150مهمترین رویدادها و گسل ها را در گستره ) 2(جدول .باشدبیشترین تأثیر را نسبت به ساختگاه دارا می

  مهمترین رویدادها و گسل ها) 2(جدول 

(Ms)بزرگاي (km)فاصله از ساختگاه   مهمترین رویداد یا گسل

  66Ms 7.2  میالدي سلماس 1930رویداد 

  98Ms 6.9  میالدي هکاري 1503رویداد 

  150Ms 7.7  میالدي 1780رویداد 

  8Ms 7.1  ارومیهگسل خطواره

  هاي نزدیک گسلهاي زلزلهویژگی  .2

، حرکات در مناطق نزدیک گسل. اي دارد که با حرکات زمین در مناطق دور از گسل متفاوت استجنبش زمین در نزدیک گسل خصوصیات ویژه

این عوامل در مجموع سبب . زمین شدیداً تحت تأثیر مکانیزم شکست، جهت گسترش گسلش نسبت به ساختگاه و تغییر مکان ماندگار زمین قرار دارد

فعال  هايشده که براي تخمین حرکت زمین در نزدیکی گسل ) گام جهش تغییر مکان(ایجاد دو پدیده جهت پذیري گسیختگی و تغییر مکان ماندگار 

  .]2[گیردمورد استفاده قرار می

رونده پذیري پیشپذیري را به سه گروه جهت توان جهتبا در نظر گرفتن موقعیت ساختگاه و جهت انتشار گسیختگی و لغزش بر روي گسل می

)Forward Directivity(رونده پذیري پس، جهت)Backward Directivity (پذیري خنثی و جهت)Neutral Directivity (بندي نمودتقسیم .

در این . افتد که گسیختگی به سمت ساختگاه گسترش یافته و جهت لغزش گسل نیز به سمت آن باشدرونده هنگامی اتفاق میپذیري پیشپدیده جهت

، )امواج برشی استسرعت گسیختگی کمی کمتر از سرعت (صورت به دلیل نزدیک بودن سرعت گسیختگی گسل به سرعت امواج برشی زلزله 

هاي متوالی نواحی مختلف گسل در نزدیکی جبهه یابد امواج آزاد شده بر اثر لغزشهنگامی که جبهه گسیختگی از کانون به سمت ساختگاه انتشار می

و به صورت یک لرزش  رونده، جبهه موج دفعتاًپذیري پیشي جهت نتیجه، پدیدهدر . شوندمیجمع) گسلقسمت جلوي مسیر گسیختگی در(گسلش 

هاي تاریخچهاین لرزش به صورت یک پالس قوي حرکت در جهت عمود بر لغزش و در ابتداي نگاشت زلزله به ویژه در. رسدقوي به ساختگاه می

امنه بزرگ و پریودهایی با ددوام کم و پالسرونده از روي مدتپذیري پیشزمانی سرعت و تغییر مکان قابل تشخیص است؛ بنابراین شرایط جهت

بم در نزدیک 1382ماه  دي 5هاي زمانی شتاب و سرعت در هر سه مولفه، براي زلزله تاریخچه) 2(در شکل . هاي متوسط تا بلند قابل شناسایی است

یک پالس با دامنه بلند  هاي عمودي سرعت به صورتپذیري پیش رونده را در مولفهتوان تأثیر جهت مطابق این شکل می. گسل نشان داده شده است

  .]3[مشاهده نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دهدرونده را در مولفه عمود بر گسل نشان میپذیري پیشهاي شتاب و سرعت زلزله بم که نحوه تأثیر جهتنگاشت) 2(شکل 

  ).باشددر جهت عمود بر امتداد گسل می NS2Wمولفه (
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صورت توزیع شده در  ب دور شدن جبهه گسلش از ساختگاه شود، امواج زلزله به آرامی و بهاگر ساختگاه در موقعیتی باشد که گسترش گسیختگی موج

نگاشت هایی با دامنه کم و مدت دوام شود که مشخصه آنرونده گفته می پذیري پسبه این شرایط اصطالحاً جهت. رسندطول زمان به ساختگاه می

    ی قرار گیرد که گسیختگی نه از آن دور گردد و نه به سمت آن باشد، جهت پذیري خنثی رخ در صورتی که ساختگاه در موقعیت. باشدطوالنی می

  .]3[افتداتفاق می) Dip Slip(هاي شیب لغز و هم در گسل) Strike Slip(هاي امتداد لغز پذیري هم در گسلپدیده جهت. دهدمی

شکل استاتیک آن در مناطق ترکیه و تایوان، تغییر مکان دائمی زمین بر اثر تغییر 1999ل هاي ساهاي جدید مانند زلزلهخصوصیت دیگر نگاشت زلزله

اي لغزش شود، در بازه زمانی چند ثانیه نیز نامیده می) مکانگام جهشی تغییر (مکان ماندگار مکان استاتیک که تغییراین تغییر. باشدنزدیک گسل می

. باشدمی) در امتداد عمود بر راستاي لغزش(ندگار در جهت لغزش گسل اتفاق افتاده و مستقل از حرکت پالسی زمین مکان ماتغییر. افتدگسل اتفاق می

مکان ماندگار در جهت لغزش گسل رخ که تغییرافتد؛ در حالیپذیري در راستاي عمود بر جهت لغزش اتفاق میدر گسلش راستا لغز، پالس جهت

  .]3[دهدمکان ماندگار در جهت عمود بر لغزش رخ میغز، هم پالس جهت پذیري و هم تغییردهد؛ ولی در گسلش شیب لمی

  

  [4]هاي نزدیک به گسل مدل ریاضی ساده براي بررسی پالس      .3

  

هاي شکل موج  مشخصه توانسیکل از جمله پارامترهاي کلیدي هستند که به موجب آنها می براي مدت زمان پالس، دامنه پالس و البته تعداد و فاز نیم

پذیري پیش هایی که ناشی از جهت هاي سرعت آن دسته از پالس براي برآورد مجموعه پالس . هاي سرعت نزدیک به گسل را معین ساختپالس 

اي ران با استفاده از امواج ضربهزلزله نگا. کندریاضی با چهار پارامتر کلیدي کفایت می اند، وجود یک مدلرونده با تأثیرات انتقالی پیوسته ایجاد شده 

   اند بردهها، پردازش امواج و وارونگی کمیاب این روند را پیش  ویژه در شاخه فیلترینگ زمین لرزهبه ) هاها، پالس یا همان سیگنال (کوچک 

)Hubral, Tygel 1989 .( ها در جدول شماره ترین نوع سیگنال متداول)ستخالصه آمده اطور  به) 3.  

  

  [4]متداول ترین نوع سیگنال هاي لرزه اي ) 3(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نوشته شده است، به  Papageorgiouو  Mavroeidisهاي سرعت از حرکات پوسته زمین در نزدیک گسل که توسط مدل ریاضی مربوط به پالس

  :[4]صورت زیر می باشد
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)3-1([4]                                                                     

                           

  :که در آن 

)3-a2([4]                                                                                                                                         

  

)3-b2([4]                                                                                                                                   

  

)3-c2([4]                                                                                                                                          

  

  .می باشد

مشخصه هاي بارز در یکی از. سیگنال هاي ترکیبی ایجاد شده توسط این مدل می تواند دوره هاي طوالنی تري از حرکات پوسته زمین را ایجاد نماید

ن رو نمی توان از ای. مدل ریاضی مورد نظر تعاریف عینی از مدت زمان پالس ها بوده است که خود براساس مدل پارامترهاي ورودي صورت گرفته است

گفت یک روش واحد جهت تعریف مدت زمان و یا دوره مربوط به پالس سرعت وجود دارد، هرچند به طور متداول این پارامتر به کار گرفته شده 

  . بیشتر محققین با استفاده از نقطه تقاطع صفر از اشکال موج پالس دار، مدت زمان پالس ها را معین ساخته اند. است

  

  [4]بندي مدل  کالیبره  .4

  

ها مطابق که این امر با استفاده از حرکات پوسته زمین که در نزدیک گسل طوري نظر است، بهتحلیلی مورد گام بعدي در این روند کالیبره بندي مدل 

سرعت و شتاب، متناسب با موارد  طور همزمان با این روند، یک مدل ریاضی داراي متغیر جابجایی،به. به وقوع می پیوندد، صورت می گیرد) 3(جدول 

  . آمده است) 4(جدول بندي درپارامترهاي ورودي بدست آمده از فرآیند کالیبره. شودالذکر طراحی میفوق 

  

  [4]پارامترهاي ورودي بدست آمده از فرآیند کالیبره بندي ) 4(جدول شماره 
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۶

  [4]حرکات نزدیک به گسل   .5

  

با بهره گیري از مدل . ش خیلی ساده اي براي تولید کردن واقعی حرکات ترکیبی زمین براي مهندسین تحلیل گر و طراح ارائه شده استدر این بخش رو

   براي . ساده تحلیلی در کار حاضر، رویکرد تصادفی و مولفه ي پریود بلند زمین به منظور ترکیب کردن انتشار لرزه اي فرکانس باال تشریح می شود

بدین منظور از مدل منبعی استفاده می شود که چگونگی توزیع مقدار . فه ي دوم حرکات زمین الزم است نقاط نزدیک منبع لرزه اي مشاهده شودمول

. می شوده استفاد Papageorgiou , Aki(1983)مدل هایی از مدل براي چنین. لرزه اي موجود از رویداد شبیه سازي در صفحه گسل را راهنمایی کند

  . مطابق این مدل، زلزله توالی از توزیع همسان وقایع ریز با اندازه مشابه است، که در صفحه ي مستطیلی شکل گسل جریان یافته است

    :روش انجام و تولید پالس میدان نزدیک و ترکیب با شتاب نگاشت مصنوعی شامل مراحل زیر است

براي . محاسبه می شود) 2-5(و ) 1-5(، با استفاده از معادالت fpفرکانس غالب،  از پتانسیل زلزله انتخاب می شود و) MW(بزرگی گشتاوري -1

.تولید می شود) 3-4(، مولفه ي مربوط به تاریخچه ي زمانی شتاب با استفاده از معادله  νو  γو  Aمقادیر انتخاب شده از پارامترهاي 

)5-1(                                                                                                                                 

  

)5-a2(                                                                        

  

)5-b2(                                                                                      

  

)5-3      (             

  

  
، از قبل مشخص شده، با )MW(براي انتخاب هندسه ایستگاه گسل، تولید کردن تاریخچه هاي زمانی شتاب مصنوعی براي بزرگی گشتاوري -2

.استفاده از مدل خاص مانع است

.، تبدیل فوریه محاسبه می شود2و  1راحل با استفاده از تاریخچه هاي زمانی شتاب تولید شده در م-3

، از طیف دامنه فوریه ي تاریخچه ي زمانی مصنوعی تولید شده در 1طیف دامنه فوریه ي تاریخچه ي زمانی مصنوعی تولید شده در مرحله -4

. ، کم می شود2مرحله 

 4ا طیف دامنه ي فوریه محاسبه شده در مرحله طیف دامنه ي فوریه آن ب) 1: تاریخچه ي زمانی شتاب مصنوعی طوري ایجاد می شود که -5

.منطبق است 2فاز آن با فاز تبدیل فوریه از تاریخچه ي زمانی تولید شده در مرحله ) 2متفاوت است، 

می شود، به پالس نزدیک گسل در راستاي زمان جابجا. بر روي هم گذاشته می شوند 5و  1تاریخچه هاي زمانی تولید شده در مراحل -6

  ).Anderson , Luco 1983(ه نقاط راسی آن با زمانی که جبهه گسیختگی از مقابل ایستگاه عبور می کند منطبق شوند    طوري ک
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٧

  تولید شتاب نگاشت تصادفی  .6

  

شتاب نگاشت تولید  نوشته شده است، اقدام به Booreکه توسط  SMSIMافزار تولید شتاب نگاشت تصادفی در این بخش پژوهش با استفاده از نرم 

روش شبیه سازي مصنوعی براي شبیه سازي حرکات فرکانس باالي زمین مفید می باشد و به طور وسیع براي پیش بینی حرکات زمین . شودمصنوعی می

: اده شکسته می شودبه چندین تابع س Y (M0,R,f)در این روش تابع طیف زمین. در نواحی از دنیا که پتانسیل خرابی آنها موجود نیست استفاده می شود

  .   I[5]و نوع حرکت  G، ایستگاه P، مسیر انتشار Eمنبع لرزه 

  

)6-1([5]                                                                                                                                    Y (M0,R,f) = E(M0,f)P(R,f)G(f)I(f)  

  

  .[5]فرکانس لرزه می باشد fکوتاه ترین فاصله از گسل تا ایستگاه و  Rممان لرزه،  M0که در آن 

کیلومتري  8باتوجه به مطالعات انجام شده و مطالب بیان شده در بخش لرزه زمین ساخت و خطر برآورد زمین لرزه، گسل خطواره ارومیه که در فاصله 

هاي میدان نزدیک، این گسل هاي زلزله ویژگی توجه بهساختگاه دارد و با  بیشترین تأثیر را بر MS=7.1زائی  توان لرزهتوجه به سد نازلو قرار دارد با 

مهم جهت دو پارامتر بسیار. هاي این گسل تولید می شود ویژگیبنابراین شتاب نگاشت مصنوعی با توجه به . تولید زلزله میدان نزدیک خواهد نمود

بایست با استفاده از زائی میباشد که توان لرزهزائی گسل میهاي فاصله گسل و توان لرزه، پارامترSMSIMافزار اب نگاشت مصنوعی در نرمتولید شت

ید نگاشت تولافزار، تعدادي شتاب پس از ورود این اطالعات به نرم). 5(است جدول MW=6.95تعیین شود که برابر  MWبرحسب ) 3(نمودار شکل

      هاي تولیدي، بین شتاب نگاشتاز. یکسانی ندارند) PGA)amaxها از سطح انرژي یکسانی برخوردار بوده ولی شود که این شتاب نگاشتمی

  .منطقه نزدیک باشد PGAشود که به عنوان نماینده انتخاب میشتاب نگاشتی به

  

  زي مصنوعی زلزله میدان نزدیک در صورت فعال شدن گسلمشخصات گسل خطواره ارومیه به منظور مدل سا) 5(جدول

(MW)بزرگاي (km)فاصله از ساختگاه   مهمترین گسل

86.95  گسل خطواره ارومیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف زلزله با یکدیگررابطه بزرگی –) 3(شکل 
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٨

  زلزله میدان نزدیک) Pules(تولید پالس   .7

  

  .مصنوعی در بخش نزدیک به گسل توضیح داده شده است دان نزدیک و ترکیب با شتاب نگاشتانجام و تولید پالس میمراحل 

این . اندجهان تعیین شدهنزدیک مختلف رخ داده در  هاي میداناین ضرایب براي زلزله . ابتدا ضرایب معرف پالس میدان نزدیک بایستی تعیین شود

نظر، این توجه به مشخصات گسل و زلزله مورد با . باشندمی) فرکانس غالب(fPو ) فاز(ν، )سیگنال ايمشخصه لرزه(γ، )دامنه پالس(Aضرایب شامل 

مشخصات زلزله میدان نزدیک رخ داده تاکنون، نظیر فاصله از گسل، نوع گسل و بزرگاي ) 6(جدولدر. نظر بایستی تعیین شود مقادیر براي پروژه مورد

  .باشدموجود می... زلزله و 

  

[4]مشخصات زلزله هاي میدان نزدیک رخ داده تا کنون ) 6(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با. شودزلزله انجام میگسل و بزرگاي هاي موجود از لحاظ مشخصات فاصله از گسل، نوعنظر با زلزلهاي بین گسل و زلزله موردجدول مقایسهطبق

Imperialشده زلزله توجه به مطالب ذکر Valley,CA ,USA سپس پارامترهاي مجهول . گرددانتخاب میA ،γ  ،ν  ،fP  استخراج ) 4(از جدول     

آید، آن به دست می) FFT(در برنامه ابتدا پالس تولید شده و سپس تبدیل سریع فوریه . نوشته شده است Matlabي تمامی مراحل در برنامه. گرددمی

    ریخته شده،  Matlabيبرنامه Folder ،Workتولید شده است و در پوشه یا  txt.صورت یک فایل  عی را که بهمصنو هاي شتابسپس برنامه داده 

حاصله،   FFTنماید و سپس از معکوس پالس کم می FFTنگاشت مصنوعی را از شتاب  FFTسپس برنامه . کندرا محاسبه می آن FFTخواند و می

نگاشت حاصله افزوده  نگاشت پالس به شتابدر مرحله آخر شتاب . باشدنگاشت  میده و نتیجه حاصله یک شتاب العمل تبدیل فوریه انجام شعکس 

  .باشدمی) 11(و ) 10(، )9(، )8(، )7(،)6(، )5(، )4(هاي تمامی مراحل مطابق شکل. شودمی
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٩

  
                                        

  تبدیل فوریه پالس) 5(شکل                                                          پالس میدان نزدیک) 4(شکل                                       

  

  

  تبدیل فوریه تاریخچه زمانی شتاب مصنوعی) 7(شکل                     Booreتاریخچه زمانی مصنوعی شتاب حاصله از روش ) 6(شکل    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخچه زمانی شتاب مصنوعی با پالس اضافه شده) 9(شکل                                    کم کردن تبدیل هاي فوریه) 8(شکل                          
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١٠

  
  

  تاریخچه زمانی شتاب، سرعت و جابجایی زلزله مصنوعی شبیه سازي شده) 10(شکل 

  

  

  
  

  شتاب افقی زلزله مصنوعی شبیه سازي شدهطیف پاسخ ) 11(شکل

  

  نتیجه گیري  .8

       مشاهده ) 11(و ) 10(با توجه به اشکال . رسدرونده، جبهه موج دفعتًا و به صورت یک لرزش قوي به ساختگاه میي جهت پذیري پیشدر پدیده 

تاریخچه هاي زمانی سرعت و ابتداي نگاشت زلزله به ویژه در می شود که این لرزش به صورت یک پالس قوي حرکت در جهت عمود بر لغزش و در

هاي متوسط تا پالس هایی با دامنه بزرگ و پریوددوام کم ورونده از روي مدتپذیري پیشتغییر مکان قابل تشخیص است؛ بنابراین شرایط جهت

زمین ساخت، گسل هاي اطراف ساختگاه به دقت مشخص شده تا در  لذا الزم است در طراحی سدهاي خاکی و مطالعات لرزه. بلند قابل شناسایی است

  .ته شودصورتی که گسل هاي شناسایی شده توان تولید زلزله میدان نزدیک را داشته باشند، اثر پالس میدان نزدیک در طراحی و تحلیل سد در نظر گرف

  

اثر مولفه پالس در تاریخچه زمانی سرعت

اثر پالس پریود بلند

اثر مولفه پالس در تاریخچه زمانی تغییر مکان
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