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 خالصه

خته نشده بوده است، در به طور كامل شنااثر زلزله بر ساختگاه به عنوان پاسخ زمين در برابر این قبيل بارگذاریها در پنج دهه قبل  مسائل مربوط به

ای، جایگاه حاليکه امروزه از چنان گسترشي برخوردار گردیده است كه در مجموعه مباحث ژئوتکنيک، بعنوان گرایشي جدید بنام ژئوتکنيک لرزه

اثرات ساختگاهي و  ها و تاسيسات بدون توجه و مالحظات شرایط وای مقاوم سازهخاصي بدست آورده است. امروزه این دیدگاه كه طراحي لرزه

تواند همواره وضعيت ایمن و پایداری داشته باشد كنار گذاشته شده است و در یک تحليل جامع در شرایط ای ميتنها با تقویت المانهای سازه

ن گردیده است. در ای، اثرات متقابل خاک و سازه توام با یکدیگر بعنوان مبنای صحيحي جهت طراحي بهينه، ایمن و پایدار جایگزیبارهای لرزه

نتایجي مرتبط با اثرات نوع و الیه بندی خاک را بر روی حركت ناشي از زلزله را  ارائه  ERAAاین راستا، ما در این مقاله با استفاده از نرم افزار 

 ایم.داده
 

 ERAAزلزله، اثرات ساختگاه، تشدید، شتاب ماکزیمم، کلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1

باشد. بيليونها دالر از تاسيسات عمومي دائما در معرض ل صدها ميليون مردم در سراسر جهان با خطر بزرگ ناشي از زلزله روبرو ميامروزه زندگي و اموا

به طور متوسط  ای و حتي ملي نيز در معرض خطر زلزله قرار دارند.خطر صدمات ناشي از زلزله قرار دارند. سالمت تعداد زیادی اقتصادهای محلي، ناحيه

این  . از زلزله داللت دارد يبشر از خطرات ناش يشگيهم ياز نگران يخیتار یهادهند ونوشتار ينفر به سبب زلزله جان خود را از دست م 10000ر ساله ه

  باشد.باشد. زلزله یک پدیده جهاني و یک مشکل جهاني ميمخاطرات در امریکا، ژاپن و یا هر كشور دیگر یکسان نمي

زلزله  های جدید، كاهش خطرات در مراحل طراحي مقاوم آنها در برابرباشد. برای ساخت سازهای مينهایتا كاهش خطرات لرزه هدف مهندسي زلزله

. هدف طراحي مقاوم در برابر زلزله، احداث سازه یا تاسيساتي است كه بدون صدمات زیاد بتواند در برابر شدت مشخصي از لرزشها تاب نهفته است

مشخصات پارامترهای گردد. شود كه بوسيله پارامترهای طيف طراحي زمين مشخص ميت مشخص لرزش طيف طراحي زمين ناميده ميبياورد. این شد

 ای است.طيف طراحي زمين یک از مهمترین و مشکلترین مسائل ژئوتکنيک لرزه

ی این منابع، طبيعت گسيختگي منابع، اثرات مسير حركت خيزاز طرف دیگر خصوصيات حركت زمين در یک ساختگاه نسبت به منابع مستعد زلزله، لرزه

از  بين منبع و ساختگاه اثرات محلي ساختگاه و اهميت سازه یا تاسيساتي است كه حركت زمين برای آنها تعيين خواهد شد، همچنين نحوه استفاده

 .] 1 [حركت نيز باید درنظر گرفته شود

در مورد شدت  يمهم یاست . مهندسان  پرسشها يكم يکينامید یها ليبزرگ و مهم اغلب متضمن تحل یسازه ها يمستعد وقوع زلزله طراح ينواح در

 .پارامتر ها هستند فیاعمال شده و تعر یها فيط ایدانستن حركات  ازمندين كنند و يتحت ساخت مطرح م يزلزله در نواح ياحتمال

                                                 
 دانشجوی دکتری مهندسی عمران -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گنبد کاووس، گروه عمران،گنبد کاووس، گلستان، ایران -2
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زلزله ها توسط نرم  نیپاسخ ا یها فياز خاک ط هایيليكورد زلزله و در نظر گرفتن پروفشکل بوده است كه با انتخاب ر نیكار به ا رونددر این مقاله 

 .ه شده است و نتایج با یکدیگر مقایسه شده استدست آورد به Eraa افزار
  

 مشخصات زلزله ها .2
 

 قرار داده شده بهره گرفته شده است.   PEERردیده استفاده شده است و در سایتاز زلزله های زیر كه توسط دستگاه های شتابنگاشت ثبت گ

باشد. پاراكترهای بسياری جهت مشخص نمودن پارامترهای حركات زمين اساس تشریح خصوصيات حركت نيرومند زمين بصورت فشرده و كيفي مي

كنند. به علت پيچيدگي ریح مياند كه برخي از آنها فقط یکي از خصوصيت را تشدامنه، محتوی فركانسي و مدت حركات نيرومند زمين پيشنهاد شده

 حركات زمين در زلزله تعریف یک پارامتر منفرد كه دقيقا كليه خصوصيات مهم حركت زمين را توصيف كند غير ممکن است.

( وجود باشد كه در آن پارامترهای حركت )شتاب، سرعت، جابجایي و یا هرسهگيری از تاریخچه زماني ميمتداولترین روش تشریح حركات زمين بهره

 شوند.ميگيری محاسبه گيری یا مشتقشود و دیگر پارامترها با انتگرالگيری ميدارد. معموال یکي از این پارامترهای بطور مستقيم اندازه

 آورده شده است. 1شکل  ( درمورد بررسي )زلزله بندر عباس شتاب زلزله در اینجا طيف

رفته در این است. ركورد زلزله بکار گ (Peak Ground Acceleration)ک حركت زمين شتاب ماكزیمم از طرفي دیگر، متداولترین معيار دامنه در ی

 برابر شتاب جاذبه زمين هستند.  ۹/0 دارای شتاب ماكزیممنشان داده شده است،   1شکل همانطور كه در تحقيق، یعني زلزله بندرعباس 

 

 
 ر عباس بند رکودهای زلزله 1شکل 

 

 نوع خاک ریتاث .3
 

كي در این قسمت تاثير نوع خاک بروی طيف پاسخ ناشي از ركورد زلزله ثابت )زلزله بندر عباس( بررسي شده است. برای این منظور سه پروفيل خا

از یک  PIاینجا با ثابت درنظر گرفتن ارائه شده است، در نظر گرفته شده است. قابل ذكر است با در  1ای و شني مطابق آنچه كه در جدول رسي ، ماسه

ای این منحني تابعي از عمق )یا در واقع های دانهمنحني خاص برای دمپينگ و مدول برشي در رس استفاده شده  است وی با توجه به اینکه در خاک

 باشد، از چند منحني با توجه به عمق استفاده شده است. تنش سربار( مي

 های خاکی در نظر گرفته شدهخصوصیات پروفیل 1 جدول

Profile Number 
Soil Material 

Type 

Thickness of layer 

(m) 

Total unit weight 

(kN/m3) 

Shear wave velocity 

(m/sec) 

Profile-1 Clay  24 18 300 

Profile-2 Sand  24 20 450 

Profile-3 Gravel  24 22 700 

Bedrock Bedrock - 24 1220 

 

 نتایج حاصل از این مرحله در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.

های توابع تشدید برای ساختگاه ۲شکل اولين نمودار مورد بررسي در اینجا، تاثير نسبت تشدید در سطح زمين به سنگ بستر بر حسب فركانس است. در 

بينيد، ساختگاه با خاک نرمتر حركات ورودی با فركانس پایين را بيش از ساختگاه با شود. همانطور كه در این شکل ميای و شني مشاهده ميرسي، ماسه
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های باال، تشدید حركات ورودی در نماید. رفته رفته با افزایش فركانس، این روند كم كم عکس شده، یعني در فركانستر تشدید ميخاک سخت

 دهد. تر بيش از ساختگاه خاک نرم تر است. این امر در واقع اهميت شرایط خاک محلي بر پاسخ زمين را نشان مياه با خاک سختساختگ

 
 اثر فرکانس بر نسبت رزونانس  سطح زمین به سنگ بستر 2شکل 

 

 د،ينبييم 3شکل  در كه همانطور. دهديم نشاناعمال شده را  زلزله ركود بدنبال را نيزم سطح در شده جادیا ممیماكز شتاب به شتاب نسبت 3شکل در 

توان دریافت كه در شکل زیر مي . همچنين با دقت بيشتراستخاک موجود در ساختگاه  از يتابع زينتغييرات نسبت شتاب ایجاد شده در سطح زمين 

باشد، تاثيرات پروفيل متر( مي ۲4های خاكي در نظر گرفته شده دارای عمق محدود )مشهود است. چون این نهشته 1/0اثرات در پریودهای باالتر از 

نمایند. این ا پریود بزرگ را ایجاد ميهای بزرگتری از حركت بهای خاک نرم نسبتخاكي بصورت خيلي برجسته مشاهده نشده است. ولي در كل نهشته

ای برخوردار است. شود، از اهميت ویژههایي بنا ميهای بلند بر روی چنين خاکها و سازههای با پریود بزرگ مانند پلاثر بخصوص هنگامي كه سازه

م شرایط ساختگاهي مطلوب نيست، موضوعي كه قویا گسترش استاندارها و گيری از شکل طيف پاسخ برای تمااین نتایج حاكي از این است كه بهره

 نامه های ساختماني را تحت تاثير قرار داده است. آیين

های شني بدليل داشتن سختي باال، دمپينگ باالیي دارند و كمترین تشدید را باال بيشترین تشدید را دارد و خاک PIبطور كلي رس نرم با سختي كم و 

 دارند.

 
 نسبت شتاب به شتاب ماکزیمم روی سطح زمین بر حسب پریود 3شکل 

 

 بينيد ميزان جابجایيشود. همانطور كه در این شکل ميای و شني مشاهده ميميزان جابجایي در سطح زمين در سه پروفيل خاكي رسي، ماسه 4شکل در 

توان این را بيان كرد كه مي 4شکل بدليل تشدید بيشتر در پروفيل رسي نسبت به دو پروفيل دیگر بيشتر است. همچنين با دقت در سه نمودار رسم شده در 
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ت بودن ركود زلزله بکار رفته، تقریبا یکسان است و تابعي از روند تغييرات جابجایي در سطح زمين نسبت به پریود برای سه پروفيل خاكي بدليل ثاب

 باشد.جنس پروفيل خاكي نمي

 
 جابجایی سطح زمین برحسب پریود 4شکل 

 

 با را دامنه عیتوز نحوهد، بينيشود. همانطور كه در این اشکال ميمشاهده مي 4/0سری فوریه ناشي از سطح شتاب ماكزیمم برابر با  7الي  5های در شکل

توان دید كه فركانس  غالب تابعي از خصوصيات پروفيل خاكي است. بعبارت دیگر تعيير پروفيل خاكي از شده است. در اینجا مي داده نشان فركانس

افزایش فركانس غالب  تر شدن پروفيل خاكي باعثشود. همچنين با سختخاک نرم به سمت خاک سخت تر باعث پهن شدن طيف دامنه فوریه مي

 شود. مي

 
 سری فوریه،  پروفیل رسی 5شکل 

 
 ایسری فوریه،  پروفیل ماسه 6شکل 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 5

 
 سری فوریه،  پروفیل شنی 7شکل 

 

 خاک بندیهیال .4
 

سخ زمين مورد بررسي قرار گرفته است. برای این منظور از سه پروفيل خاک كه جزئيات آنها در سه بندی خاک بر روی طيف پادر این قسمت تاثيز الیه

از یک منحني خاص برای دمپينگ و مدول  PIجدول زیر نشان داده شده است، استفاده شده است. قابل ذكر است با در اینجا با ثابت درنظر گرفتن 

باشد، از چند منحني با ای این منحني تابعي از عمق )یا در واقع تنش سربار( ميهای دانهه اینکه در خاکبرشي در رس استفاده شده  است وی با توجه ب

 توجه به عمق استفاده شده است. 

های یهها طوری در نظر گرفته شده كه الباشد. ترتيب الیهشامل سه الیه خاک: رس، ماسه و شن مي 1كنيد، پروفيل مشاهده مي ۲همانطور كه در جدول 

عکس این قضيه وجود دارد، بطوریکه الیه سختر در سطح زمين و  ۲اند. در پروفيل ای در عمق قرار گرفتهتر و دانههای سختنرم در سطح زمين و الیه

 ای و شني در نظر گرفته شده است.های ماسهالیه نرم رسي در وسط الیه 3الیه نرمتر در عمق قرار گرفته است. در پروفيل 
 

 شده گرفته نظر درهای نرم تا سخت (: الیه1) یخاک یهالیپروف اتیخصوص 2 ولجد

Profile 

Number 

Soil Material 

Type 

Thickness of 

layer (m) 

Total unit weight 

(kN/m3) 

Shear wave 

velocity (m/sec) 

Profile-1 

Clay 7.5 18 150 

Sand  7.5 20 300 

Gravel 9 21 600 

Bedrock - 24 1220 

 

 شدهگرفته  نظر درهای نرم تا سخت (: الیه2) یخاک یهالیپروف اتیخصوص 3 جدول

Profile 

Number 

Soil Material 

Type 

Thickness of 

layer (m) 

Total unit weight 

(kN/m3) 

Shear wave 

velocity (m/sec) 

Profile-2 

Gravel 7.5 18 600 

Sand  7.5 20 300 

Clay 9 21 150 

Bedrock - 24 1220 

 

 های نرم در وسط پروفیل در نظر گرفته شده(: الیه3) یخاک یهالیپروف اتیخصوص 4 جدول

Profile 

Number 

Soil Material 

Type 

Thickness of 

layer (m) 

Total unit weight 

(kN/m3) 

Shear wave 

velocity (m/sec) 

Profile-3 

Gravel 7.5 18 600 

Clay 7.5 20 150 

Sand 9 21 300 

Bedrock - 24 1220 
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نرم بوضوح قابل درک است، بطوریکه  الیه بينيد، تاثيرشود. همانطور كه در این شکل ميمشاهده مي 3و  ۲، 1های توابع تشدید برای پروفيل 8شکل در 

با  1نماید. این درحاليست كه پروفيل با خاک رسي روی سنگ بستر،  حركات ورودی با فركانس پایين را بيش از دو پروفيل دیگر تشدید مي ۲پروفيل 

توان بيان نمودار ارائه شده مي 3طرف دیگر با مقایسه  نماید. ازهای باالتر را نسبت به دو پروفيل دیگر تشدید ميالیه روسي روی سطح زمين فركانس

 ها ینشان داده شده معتبر است. تواند باعث تشدید بيشتر گردد. این امر تقریبا برای تمامي مقادیر فركانسكرد كه وجود الیه نرم نزدیکتر به سطح رمين مي

 
 زمین به سنگ بستر اثر فرکانس بر نسبت رزونانس  سطح 8شکل 

 
 

 د،ينبييم  ۹شکل  در كه همانطور. دهديم نشاناعمال شده را  زلزله ركود بدنبال را نيزم سطح در شده جادیا ممیماكز شتاب به شتاب نسبت ۹شکل در 

بيشترین شتاب روی سطح زمين ایجاد  3. همچنين در پروفيل استخاک موجود در ساختگاه  از يتابع زينایجاد شده در سطح زمين  تغييرات نسبت شتاب

 شده است. 

 
 نسبت شتاب به شتاب ماکزیمم روی سطح زمین بر حسب پریود 9شکل 

 شود. ميزان جابجایي در سطح زمين در سه پروفيل خاكي مشاهده مي 10شکل در 
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 جابجایی سطح زمین برحسب پریود 10شکل 

 

 با ار دامنه عیتوز نحوهبينيد، شود. همانطور كه در این اشکال ميمشاهده مي 4/0سری فوریه ناشي از سطح شتاب ماكزیمم برابر با  13الي  11 در شکل

با خاک  1توان دید كه فركانس  غالب تابعي از خصوصيات پروفيل خاكي است. بعبارت دیگر تعيير پروفيل شده است. در اینجا مي داده نشان فركانس

یه با خاک شني سخت روی سطح زمين و ال ۲تری نسبت به دو پروفيل دیگر است. همچنين پروفيل رسي در روی سطح زمين دارای طيف فوریه پهن

داری بزرگترین مقدار  1دارای كمترین مقدار فركانس غالب و پروفيل  ۲تر دارای سری فوری نوک تيز تر است. از طرف دیگر پروفيل رسي كم عمق

 فركانس غالب است. 

 

 (1های خاکی )سری فوریه، پروفیل 11شکل 

 

 (2های خاکی )فیلسری فوریه، پرو 12شکل 
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 (3های خاکی )سری فوریه، پروفیل 13شکل 
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تاثير اثرات ساختگاهي یعني تاثير نوع خاک و الیه بندی خاک بر روی جركت ناشي از زلزله بررسي شده  ERAAدر این مقاله با استفاده از نرم افزار 

نتایج حاكي از این است كه بيشترین و كمترین جابجایي در سطح زمين در الیه  رد زلزله بندرعباس استفاده شده است.است. برای این منظور از ركو

های شني بدليل داشتن سختي باال، باال بيشترین تشدید را دارد و خاک PIبطور كلي رس نرم با سختي كم و رسي و شني بترتيب رخ داده است و 

 ترین تشدید را دارند.دمپينگ باالیي دارند و كم

برای بررسي الیه بندی نيز از یک پروفيل خاک ای و شني در نظر گرفته شده است. همچنين برای بررسي نوع خاک سه نوع خاک، خاک رسي، ماسه 

بندی شناخته شود. نتایج الیهایم تا اثرات های خاک را  تغيير دادهای و شني استفاده شده است كه ترتيب قرار گرفتن الیهشامل سه الیه رسي، ماسه

 تواند باعث تشدید بيشتر گردد. وجود الیه نرم نزدیکتر به سطح رمين ميدهد كه حاصل از این قسمت نيز نشان مي
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