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 خالصه

 خسارات های ناشي از زلزله شناخته شده است. بررسيهای زمين و خرابيسالهاست كه اثر شرایط محلي زمين شناسي و خاک بر شدت لرزش

 بار كه آنجا است. از داشته هاخرابي بر چگونگي توجهي قابل تاثير ساختگاهي شرایط كه دهدمي نشان هازلزله بعد از وقوع هاهساز به وارده

 ساختگاه بررسي كند، اعمال سازه بر تواندمي اثرات شدیدی و نمایدمي اثر خاكي هایسازه و هاپي بر كه است دیناميکي بارهای جزء زلزله

 ماهيت تغيير دیگر محيط به شدن وارد و بستر سنگ از عبور حين در لرزه زمين باشد. امواجمي ضروری و مهم بسيار دیناميکي بار این اثر تحت

 مشخصي هایفركانس در تواندمي دیناميکي ساختگاه، مشخصات و فيزیکي مشخصات به توجه با یک زلزله خصوصيات عبارتي دهند. بهمي

های گوناگون با پارامترهای مختلف از اختگاهي مربوط به جزیره قشم و همچنين از زلزلهشود. در این مطالعه از  لوگ س تضعيف یا و تشدید

مدت حركت( جهت بررسي اثرات ساختگاه بر پارامترهای مذكور استفاده شده  -محتوی فركانسي -حركت نيرومند زمين )شتاب ماكزیمم ماندگار

شکل تابع  دهد كههت بررسي اثرات مذكور استفاده گردیده است. نتایج نشان  ميج (EERA) است. بدین منظور از نرم افزار تحليل معادل خطي 

همچنين با استفاده از محدوده پریود بحراني كه از نمودار  دارد. پارامترهای حركت نيرومند زمين اثر زیادی بر  تبدیل كه تابعي از نوع ساختگاه است

های ساختمان را برای  محدوده ارتفاع بحراني توانمي ،آیداه در سطح خاک بدست ميهای مختلف برای این ساختگطيف پاسخ حاصل از زلزله

 .گردد، بدست آوردهایت تخریب سازه ميكه باعث پدیده تشدید و در ن فوالدی و بتني

 

 ساختگاه، حرکت نیرومند زمین، تحلیل معادل خطیکلمات کلیدی:  

 

 

  مقدمه .1
 

 از یکي فركانسي محتوای و هاجابجایي و شتاب حداكثر لحاظ از زمين سطح در لرزه مشخصات زمين خاک در بندی الیه تاثير ارزیابي

 پاسخ به در كه است مسائلي از یکي مسلما است. وضعيت بافت تحت االرضي گرفته ژئوتکنيک قرار مهندسان توجه مورد كه باشدمي مهمي موارد

 و جاني خسارات نتيجه در و هاسازه خرابي و هانشست ميزان بر لذا و كندمي ایفا را قش كليدین زمين سطح در داده رخ هایجابجایي و زمين شتاب

 ]1[.گذاشت خواهد تاثير مستقيما مالي

 زمين پاسخ های زمين )تحليل پاسخ تئوری ساده تحليل مختلف مانند هایروش از گيری بهره با توانمي را ساختگاه محلي اثرات طبيعت

 زمين از ناشي خطرات ارزیابي برای دیناميکي هایكرنش و هاتنش تعيين منظور به طرح پاسخ طيف تدوین و زمين سطح حركات پيش بيني جهت

                                                 
 ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگاندکتری عمران گرایش  نشجویدا 1
 دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان2
 استادیار گروه عمران دانشگاه هرمزگان 3
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 با هایيساختگاه در زمين سطح حركات گيریاندازه و ساختگاه همان در سطحي زیر و سطحي واقعي حركات هایگيریاندازه رود(،مي بکار لرزه

 ]۲[.نمود تشریح نظر مورد تگاهساخ از متفاوت شرایط

 عبارتي به گذارند.مي ایمالحظه قابل اثر نيرومند حركت مهم خصوصيات كليه بر ساختگاه محلي دهد شرایطمطالعات نشان مي

شود  تضعيف یا و تشدید مشخصي هایفركانس در تواندمي ساختگاه، دیناميکي مشخصات و فيزیکي مشخصات به توجه با یک زلزله خصوصيات

 ]1[.باشدمي ورودی حركت خصوصيات و ساختگاه توپوگرافي سطحي، زیر هایالیه مصالح خواص هندسه، تابع تاثيرگذاری ميزان

 

 اهداف پژوهش .2

 
 از استفاده خطي خاک با تحليل سطح در زمين، سطح حركات بر را )مطالعه موردی در جزیره قشم( تاثير شرایط ساختگاهي مطالعه این در

های مختلف كه بر بستر سنگي در گيرد و تاثير پارامترهای مختلف از قبيل شتاب، محتوی فركانس و مدت زلزله قرار مورد بررسي EERAفزار ا نرم

 هایت با بررسيشود بررسي و ميزان تغييرات این پارامترها در سطح خاک مورد ارزیابي قرار گرفته و در نجزیره قشم و در یک ساختگاه خاص وارد مي

محدوده پریود بحراني ساختگاه و بر اساس آن ارتفاع  ۲800سطح خاک و همچنين با استفاده از روابط موجود در آئين نامه طيف پاسخ حاصله در 

 ]3[گردد.ها پدیده تشدید رخ دهد تعيين ميهای فوالدی و بتني كه ممکن است در آنبحراني ساختمان

 

 موقعیت محل مورد بررسی .3
 

 به غرب شمال و غرب از مركزی، ایران به زون شمال از كه است ایگسترده ساختاری شناسي زمين بندیتقسيم اساس بر زگانهرم استان

 از قشم جزیره .گردد مي محدود فارس خليج به جنوب از و مکران واحد به شرقي جنوب خورده، از چين زاگرس به شرق از مرتفع، زاگرس واحد

الزم به ذكر است در  باشد.مي متر 3۹7 آن نقطه بلندترین ارتفاع كه هایي استناهمواری از متشکل و ماهور تپه از پوشيده ایجزیره توپوگرافي نظر

باشد. موقعيت جغرافيایي منطقه متر مي 30باشد این گمانه به عمق لوگ مورد بررسي به آب زیرزميني برخورد نگردید و گمانه مورد نظر خشک مي

 مشخصات گمانه مورد بررسي در این تحليل آورده شده است. 1در جدول شماره  باشد.مي Utmدر مختصات  E  ،۲۹8۲43۹ N 4۲7051مورد بررسي 

 

 مشخصات گمانه مورد بررسی -1جدول 

 
Fundamental period (s) = 0.26

Average shear wave velocity (m/sec ) = 461.67

Total number of  sublayers = 31

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 2 1.0 114.04 17.90 250 0.5 8.95

2 2 1.0 96.52 17.90 230 1.5 26.85

3 2 1.0 98.64 16.80 240 2.5 44.20

4 2 1.0 107.03 16.80 250 3.5 61.00

5 2 1.0 105.24 17.20 245 4.5 78.00

6 2 1.0 118.52 17.20 260 5.5 95.20

7 2 1.0 124.04 18.00 260 6.5 112.80

8 2 1.0 149.04 18.00 285 7.5 130.80

9 2 1.0 191.02 19.50 310 8.5 149.55

10 2 1.0 209.96 19.50 325 9.5 169.05

11 1 1.0 245.37 19.10 355 10.5 188.35

12 1 1.0 303.78 19.10 395 11.5 207.45

13 1 1.0 363.77 19.30 430 12.5 226.65

14 1 1.0 407.30 19.30 455 13.5 245.95

15 2 1.0 457.98 19.10 485 14.5 265.15

16 2 1.0 486.75 19.10 500 15.5 284.25

17 2 1.0 532.59 18.60 530 16.5 303.10

18 2 1.0 532.5932617 18.60 530 17.5 321.700012

19 2 1.0 620.1671753 19.40 560 18.5 340.700012

20 2 1.0 653.8353882 19.40 575 19.5 360.100006

21 2 1.0 709.3037109 18.70 610 20.5 379.149994

22 2 1.0 732.7502441 18.70 620 21.5 397.850006

23 2 1.0 776.8554688 18.90 635 22.5 416.649994

24 2 1.0 764.6696777 18.90 630 23.5 435.549988

25 2 1.0 768.0162964 19.60 620 24.5 454.799988

26 2 1.0 831.2017822 19.60 645 25.5 474.399994

27 2 1.0 861.4311523 19.40 660 26.5 493.899994

28 2 1.0 835.5249634 19.40 650 27.5 513.299988

29 1 1.0 883.4153442 20.20 655 28.5 533.099976

30 1 1.0 883.4153442 20.20 655 29.5 553.299988

Bedrock 31 0 3336.482422 1 22.02 1219.2 Outcrop 30 563.399963 
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 جنبش نیرومند زمین و پارامترهای آن  .4
 

 باشد.لرزه از اهميت باالیي برخوردار مي نو مطالعه خصوصيات چشمه زمي هاهای جنبش نيرومند زمين برای طراحي سازهویژگي

 هاشتاب نگار از آمده بدست زمين نيرومند جنبش هایداده آیدمي دست به شتاب نگارها وسيله به زمين نيرومند جنبش توصيف بهترین

 بسيار اهميت دارای آینده هایلرزه ينزم برابر در مالي و جاني خسارات كاهش برای و لرزهزمين برابر در مقاوم هایسازه طراحي در بهبود برای

 ]1[.باشندمي باالیي

 ای برخوردار هستند كه عبارتند از:جهت كاربردهای مهندسي سه خصوصيت اصلي حركت زمين كه از اهميت ویژه

 دامنه-

 محتوی فركانس -

 مدت حركت -

 

  روش تحلیل  .5

 

های یک در تحليل باشد.گيرند كه بر پایه روش خطي معادل ميده قرار ميجهت تحليل یک بعدی پاسخ زمين مورد استفا EERAافزار نرم

در روش خطي باشند. های زیر سطح زمين افقي بوده و در تمام جهات جانبي نامحدود ميشود كه سطح زمين و مرز تمام الیهبعدی پاسخ زمين فرض مي

رامترهای مورد مطالعه مانند پارامترهای سطح زمين با پارامترهای معلوم مانند پارامترهای گيری از تابع تبدیل جهت ایجاد رابطه بين پامعادل امکان بهره

توان باشد. در این روش ميو سنگ بستر ميي و خصوصيات ميرایي هر الیه خاک آید. این تابع تبدیل متاثر از ضخامت، سختبستر سنگي پدید مي

توان آن را به حركت در بستر ای دیگر وابسته نمود مثل حركت در سطح خاک كه مينقطهحركت در هر نقطه از یک توده خاک را به حركت در 

 ]4[.سنگي وابسته نمود

. در قسمت ورودی ابتدا مشخصات زلزله ورودی مثل شتابنگاشت در است عمده وردی، محاسبات و خروجي این نرم افزار شامل سه بخش

ها، وزن ها و ضخامت آنقسمت بعدی مشخصات لوگ مورد نظر شامل تعداد و جنس هر الیه و زیر الیهشود و سپس در سنگ بستر به نرم افزار داده مي

شود . در ميزان سعي و خطا برای انجام محاسبات و كاهش خطا مشخص ميدر مرحله محاسبات شود. حجمي و سرعت موج برشي هر الیه معين مي

توان ميزان هایي باید عبور كند سپس ميباشد و زلزله از چه الیهتبدیل از كدام الیه به كدام الیه مي ها نيز ابتدا باید مشخص شود كه تابعمرحله خروجي

 ]5[های مختلف استخراج نمود.شتاب، كرنش، طيف فوریه و طيف پاسخ را در الیه

بندی بر باشد. این تقسيمی موجود در گمانه ميهاها نياز به تقسيم بندی خاکطور كه بدان اشاره شد برای انجام تحليل در این نرم افزارهمان

ای و های ماسهباشد. برای تعيين این نمودارهای تحقيقات گسترده ای انجام یافته است خاکاساس نوع نمودار ميرایي و مدول برشي در برابر كرنش مي

 پيش فرض نرم افزار ارائه گردیده است.  باشند كه دررسي و سنگ دارای سه نوع نمودار ميرایي و مدول برشي در برابر كرنش مي

 

 مشخصات شتاب های ورودی     1.5
 

های مذكور اعمال گردیده ها جمع آوری و به ساختگاهمنطقه انواع مختلفي از شتابنگاشت های مختلف بر ساختگاهبرای بررسي تاثير زلزله

باشد. بدین تر اصلي شتاب ماكزیمم ماندگار، مدت پایه و محتوی فركانسي استوار ميها بر پایه سه پاراماست. الزم به ذكر است وجه تمایز این زلزله 

شوند كه در هر سری یکي از پارامترهای مذكور متغيير بوده و پارامترهای دیگر تقریبا بندی ميها در چند سری مختلف دستهمعني كه شتاب نگاشت

 اند:های مذكور به سه سری مختلف تقسيم شدهلهثابت بوده و در یک محدوده قرار دارند. در اینجا زلز

 باشد.ها متغيير ميباشند كه شتاب ماكزیمم ماندگار و مدت پایه تقریبا ثابتي دارند ولي محتوی فركانسي آنهایي ميسری اول شامل زلزله

 باشد.ها متغيير ميدارند ولي مدت پایه آن باشند كه شتاب ماكزیمم ماندگار و محتوی فركانسي تقریبا ثابتيهایي ميسری دوم شامل زلزله

 باشد.ها متغيير ميباشند كه محتوی فركانسي و مدت پایه تقریبا ثابتي دارند ولي شتاب ماكزیمم ماندگار آنهایي ميسری سوم شامل زلزله

 نشان داده شده است. ۲مقادیر مربوط به هر كدام از این پارامترها در جدول 
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 های ورودی برنامهلزلهمشخصات ز -2جدول 

frequency t(s) amax Name Earthquake series 

8-9 6.3 0.11 bishop 

Series 1 2.5-6 18.92 0.17 friuli 

3.6-12 8.55 0.1 Anza 

8-9 6.3 0.11 bishop 

Series 2 1.5-3 20.77 0.16 coyote 

1.5-4 37.36 0.14 parkfield 

3.6-12 8.55 0.1 Anza 

Series 3 1.5-10 18.65 0.26 whittier 

0.5-9.5 19.52 0.43 Sakaria 

 

 نتایج .6
 

در این مرحله به شرح و همچنين مقایسه نتایج ورودی و خروجي در سنگ  .های ورودی به نرم افزار تعيين گردیددر مراحل قبل گمانه و زلزله

 شود.بستر و سطح خاک در قالب نمودارها و جداول پرداخته مي
 

 .     ضریب تبدیل فوریه سطح خاک نسبت به سنگ بستر1.6
 

 هد.هرتز رخ مي 5تا  5/3دهد كه بيشترین تغييرات در بازه فركانسي بين تابع تبدیل از بستر سنگي به سطح خاک نشان مي 1شکل 

 
 تابع ضریب تبدیل فوریه سظح خاک نسبت به سنگ بستر -1شکل 

 

 در سطح خاک 1 سریای هنتایج حاصل از زلزله.     2.6
 

به سنگ بستر اعمال و  Anzaو  Bishop ،Friuliهای های زلزلهدر این قسمت شتابنگاشت ۲بندی صورت گرفته در جدول بر اساس تقسيم

در جدول  قيهب و و بستر سنگي سطح خاک و طيف فوریه هاشتابنگاشتها در اینجا فقط یک نمونه از با توجه به كثرت خروجي نتایج زیر حاصل شد.

مقادیر پارامترهای مهم )از قبيل شتاب ماكزیمم زلزله، زمان شتاب ماكزیمم زلزله، شتاب ماكزیمم ماندگار، دامنه فوریه  آورده شده است كه 3شماره 

زمان و  -نمودار شتاب 5ا ت ۲اشکال  ارائه شده است. 3های سری اول در جدول ماكزیمم، محدوده فركانسي،  فركانس غالب و مدت پایه زلزله( زلزله 

 دهد.را در سنگ بستر و سطح خاک نشان ميو طيف پاسخ  طيف فوریه 
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 Bishopزمان در سطح خاک زلزله  -: نمودار شتاب3شکل  Bishopزمان در بستر سنگی زلزله -: نمودار شتاب2ل شک

 

 Bishop : نمودار طیف فوریه هموار شده در سنگ بستر و سطح خاک  زلزله4ل شک

 

 
 1طیف پاسخ در سطح خاک در زلزله های تیپ  -5شکل 

 

 1های تیپ های سنگ بستر و سطح خاک در زلزلهمشخصات زلزله -3جدول 

 bishop Friuli anza نام زلزله

 محل اعمال زلزله
 ورودی

 )سنگ بستر(

 خروجي

 )سطح خاک(

 ورودی

 )سنگ بستر(

 خروجي

 )سطح خاک(

 ورودی

 )سنگ بستر(

 جيخرو

 )سطح خاک(

 0.127 0.32 0.212 0.52 0.13 0.38 (g)شتاب ماكزیمم زلزله

 2.715 2.635 4.45 4.37 2.92 2.84 زمان شتاب ماكزیمم زلزله

 0.11 0.22 0.17 0.39 0.1 0.21 (g)شتاب ماكزیمم ماندگار

 0.043 0.011 0.13 0.052 0.056 0.021 دامنه فوریه ماكزیمم

 12-3.6 12-3.6 6-2.5 6-2.5 9-3.5 9-8 محدوده فركانسي

 4.24 4.3 3.8 2.6 8.16 8.2 فركانس غالب

)ثانيه(مدت پایه  6.3 6.4 18.92 18.73 8.55 8.98 

 0.17 - 0.25 - 0.12 - پریود بحراني

 

 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30
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 در سطح خاک 2 سریهای .     نتایج حاصل از زلزله3.6
به سنگ بستر اعمال و نتایج زیر حاصل شد. با توجه به كثرت  Parkfieldو  Bishop ،Coyoteدر این قسمت شتابنگاشت های زلزله های 

 ۹تا  6اشکال  .شده است نشان 4در جدول شماره  بقيه و و بستر سنگي سطح خاک و طيف فوریه هاها در اینجا فقط یک نمونه از شتابنگاشتخروجي

 دهد.طح خاک نشان ميرا در سنگ بستر و س و طيف پاسخ  زمان و طيف فوریه -نمودار شتاب

 

  
 Coyoteزمان در سطح خاک زلزله  -: نمودار شتاب7شکل  Coyoteزمان در بستر سنگی زلزله  -: نمودار شتاب6شکل 

 

 Coyote: نمودار طیف فوریه هموار شده در سنگ بستر و سطح خاک  زلزله 8ل شک

 
 2 سریسخ در سطح خاک در زلزله های طیف پا -9شکل  

 

 2 سریهای های سنگ بستر و سطح خاک در زلزلهمشخصات زلزله -4ل جدو

 bishop Coyote Parkfield نام زلزله

 محل اعمال زلزله
 ورودی

 )سنگ بستر(

 خروجي
 )سطح خاک(

 ورودی
 )سنگ بستر(

 خروجي
 )سطح خاک(

 ورودی
 )سنگ بستر(

 خروجي
 )سطح خاک(

 0.127 0.32 0.28 0.48 0.367 0.91 (g)شتاب ماكزیمم زلزله

 7.52 7.42 1.8 1.96 2.92 2.84 زمان شتاب ماكزیمم زلزله

 0.11 0.22 0.16 0.33 0.14 0.59 (g)شتاب ماكزیمم ماندگار

 0.251 0.07 0.11 0.06 0.056 0.021 دامنه فوریه ماكزیمم

 6-1.5 4-1.5 5.7-1.5 3-1.5 9-3.5 9-8 محدوده فركانسي

 3.42 3.6 2.4 2.45 8.16 8.2 فركانس غالب

)ثانيه(مدت پایه  6.3 6.4 20.77 20.7 37.36 17.48 

 0.3 - 0.37 - 0.12 - پریود بحراني

 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30
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 در سطح خاک 3 سریهای .     نتایج حاصل از زلزله4.6
 

ثرت به سنگ بستر اعمال و نتایج زیر حاصل شد. با توجه به ك Sakariaو  Anza  ،Whittierدر این قسمت شتابنگاشت های زلزله های 

 10اشکال  .شده است نشان داده 5در جدول شماره  قيهو ب و بستر سنگي سطح خاک و طيف فوریه هاشتابنگاشتها در اینجا فقط یک نمونه از خروجي

 دهد.را در سنگ بستر و سطح خاک نشان مي و طيف پاسخ زمان و طيف فوریه -نمودار شتاب 13تا 
 

  
 Whittierزمان در سطح خاک  زلزله  -: نمودار شتاب11شکل  Whittierر سنگی زلزله  زمان در بست-: نمودار شتاب10شکل 

 

 Whittier: نمودار طیف فوریه هموار شده در سنگ بستر و سطح خاک  زلزله 12ل شک

 

 
 3 سری سخ در سطح خاک در زلزله هایطیف پا -13شکل 

 

 3 سریهای زلههای سنگ بستر و سطح خاک در زلمشخصات زلزله -5جدول 

 Anza Whittier Sakaria نام زلزله

 محل اعمال زلزله
 ورودی

 )سنگ بستر(

 خروجي
 )سطح خاک(

 ورودی
 )سنگ بستر(

 خروجي
 )سطح خاک(

 ورودی
 )سنگ بستر(

 خروجي
 )سطح خاک(

 0.13 0.38 0.4136 0.83 0.628 1.13 (g)شتاب ماكزیمم زلزله

 3.02 5.92 3.52 3.435 2.715 2.635 زمان شتاب ماكزیمم زلزله

 0.1 0.21 0.26 0.61 0.43 0.8 (g)شتاب ماكزیمم ماندگار

 0.3 0.1 0.18 0.072 0.043 0.011 دامنه فوریه ماكزیمم

 9.5-0.5 9.5-0.5 10-1.5 10-1.5 12-3.6 12-3.6 محدوده فركانسي

 3.2 1 2.59 2.65 4.24 4.3 فركانس غالب

)ثانيه(مدت پایه  8.55 8.98 18.65 16.2 19.52 19.22 

 0.37 - 0.15 - 0.17 - پریود بحراني



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30
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 2800ها با استفاده از روابط موجود در آئین نامه محدوده ارتفاع بحرانی ساختمان .     5.6
 

باشد. مي ثانيه 37/0تا  1۲/0آید از های مختلف برای این ساختگاه بدست ميمحدوده پریود بحراني كه از نمودار طيف پاسخ حاصل از زلزله

4های فوالدی : )در قاب ۲800با توجه به روابط موجود در آئين نامه 
3

08.0 HT  4های بتن مسلح و در قاب
3

07.0 HT  ]3[ و با استفاده از آناليز )

متر بر روی این  ۲/۹تا  51/۲با محدوده ارتفاع  های بتنيمتر و ساخت ساختمان 7/7تا  7/1های فوالدی با محدوده ارتفاع برگشتي ساخت ساختمان

 ساختگاه خطرناک بوده و ممکن است باعث پدیده تشدید و در نهایت تخریب سازه گردد.

 

 نتیجه گیری و بحث .7
 

 شود:ارائه مي زیر بصورت خالصه نتایج كلي بدست آمده

 ها دارد )مثال در این لوگ خاک شتری نسبت به دیگر فركانسها افزایش بيدامنه فوریه بدست آمده در سطح خاک در برخي از فركانس

های هرتز( كه این موضوع بطور مستقيم ناشي از شکل تابع تبدیل است كه تابع تبدیل نيز خود تابعي از جنس الیه 5تا  5/3های بين فركانس

 باشد. مورد بررسي مي

 همانند زلزله  در بعضي موارد(Bishop) های دیگری غير از فركانسه فوریه ماكزیمم در بستر سنگي در فركانسممکن است مقدار دامن-

شود كه باشد، لذا همچنان مشاهده مي های دیگرهای اصلي تابع تبدیل رخ دهد و مقدار آن بسيار بيشتر از مقادیر بدست آمده در فركانس

دهد و تغيير چنداني در مقدار فركانس غالب مشاهده ميبيشترین مقدار دامنه فوریه در سطح خاک نيز در همان محدوده بستر سنگي رخ 

 شود. نمي

 باشد تا جایي كه ميزان مقادیر شتاب ماكزیمم و شتاب ماكزیمم ماندگار در سطح خاک بسيار بييشتر از مقادیر موجود در سنگ بستر مي

باشد و همچنين ميزان ماكزیمم در بستر سنگي ميبرابر شتاب  ۹/۲تا  7/1های مختلف حدودا شتاب ماكزیمم در سطح خاک  و برای زلزله

البته با  باشد.برابر شتاب ماكزیمم ماندگار در بستر سنگي مي 4تا  ۲های مختلف حدودا شتاب ماكزیمم ماندگار در سطح خاک  و برای زلزله

شود ایي با شتاب متفاوت، مشاهده ميهتوجه به نتایج بدست آمده و بررسي نسبت شتاب ماكزیمم سطح خاک به سنگ بستر كه برای زلزله

البته این روند در مورد شتاب  یابد. با افزایش دامنه شتاب ماكزیمم، ميزان افزایش این شتاب در سطح خاک نسبت به بستر سنگي كاهش مي

 های تکرار دارد.باشد چرا كه شتاب ماكزیمم ماندگار بستگي به تعداد سيکلماكزیمم ماندگار صادق نمي

 ها در شود كه مدت این زلزلههای با مدت پایه كم و متوسط در سنگ بستر مشاهده ميوجه به مقادیر مدت پایه بدست آمده برای زلزلهبا ت

 چنداني نداشته است.سطح خاک تغيير 

   (۲800موجود در آئين نامه ط )رواب و با استفاده از آناليز برگشتيهای مختلف در این ساختگاه برای زلزلهمحدوده پریود بحراني با توجه به 

متر بر روی این  ۲/۹تا  51/۲های بتني با محدوده ارتفاع متر و ساخت ساختمان 7/7تا  7/1های فوالدی با محدوده ارتفاع ساخت ساختمان

 ساختگاه خطرناک بوده و ممکن است باعث پدیده تشدید و در نهایت تخریب سازه گردد.
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