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خالصه

براي  لرزه ايمختلف ح ودرسطمربوطه  و طیف هاي ن، سرعت،تغییرمکاشتاب نهیشیبمانندپارامترهاي حرکتی زمین زلزله تحلیل خطر درمطالعات

گمانه ژئوتکنیکی بیش از یکصد العات بکارگیري این نتایج واطبا  سپس. بدست آمدشبیه سازي شتابنگاشت هاي مصنوعی همراه باشهرارومیه

مدول  راتییها با در نظر گرفتن تغ لیلتح نیا. مختلف ارائه شد يودهایپر برايوامواج زلزله توسط خاك  ییبزرگنما بیشهرضر نیحفرشده درا

آزمایشگاه ودرخاك منطقه نمونه هاي رويبرت دینامیک خاك انجام شده آزمایشاکه با از کرنش خاك یخاك به صورت تابع ییرایوم یبرش

  .صورت گرفته است یرخطیغ یکینامیبه روش دي انجام شده در این مطالعه تحلیل ها. است تحقق یافتهاست، مدهبدست آ

یاثرات ساختگاه ،یخط ریغ یکینامید لیتحل ،یخاك، شتابنگاشت مصنوع ییبزرگنما بیضر ،بنديزپهنهیر: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

]1[.کیلومتري گردید 350باعث خرابی بسیار شدیدي در فاصله  لیکنازخودبرجاي گذاشتمکزیکوسیتی در محل کانون زلزله خرابی بسیار اندکی 1985سال زلزله 

می توان به راحتی به این  ]3[کالیفرنیا  Loma prietaو ]2[1987در مکزیک در سال  Michoacanو موارد مشابه دیگر مانند زلزله سانفرانسیسکو 1987زلزله 

حرکت نیرومند زمین مانند دامنه، محتواي شرایط محلی بر کلیه خصوصیات مهم . نتیجه رسید که اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در طراحی مقاوم در برابر زلزله دارد

میزان تاثیر، تابع هندسه، خواص مصالح الیه هاي زیرسطحی، توپوگرافی ساختگاه و خصوصیات حرکات ورودي می . فرکانسی و مدت اثر قابل مالحظه اي می گذارد

با  ییسازه ها ییمربوط به جانما يها يو اتخاذ استراتژ يشهر تیریدر بحث مدین  بنابر ا. که تمام این مباحث در بحث ریزپهنه بندي مورد مطالعه قرار می گیرند. باشد

. شود یاحساس م دایشد زین یاثرات ساختگاه ریو تاث يبند زپهنهیمانند ر يقتریبه مطالعات دق يجد يازیخطر زلزله ن يباال در سطح شهر عالوه بر بحث پهنه بند تیاهم

 يودهایدر پر یاثرات ساختگاه گریبه عبارت د ایامواج توسط خاك  تیتقو بینشان دادن مقدار ضر يالزم برا ییتوانا) PGA(نیپارامتر حداکثر شتاب زم یاز طرف

ه از پارامتر از این رو در این پژوهش بجاي استفاد .ردیمورد توجه قرار گ يلرزه ا يبند زپهنهیمقاصد ر يبرا یتواند به عنوان پارامتر مناسب ینم نیبنابرا. مختلف را ندارد

به سطح زمین، به  حداکثر شتاب از مقایسه طیف هاي شتاب مربوط به شتابنگاشت هاي ساخته شده براي سنگ بستر لرزه اي و شتابنگاشت هاي انتقالی از سنگ بستر

بکار گیري همچنین حوزه زمان و آنالیز غیر خطی در استفاده از روش .عنوان روشی مناسبتر براي درك بزرگنمایی شتاب زلزله در پریود هاي مختلف، استفاده شده است

. این تجزیه و تحلیلها بعنوان مبناي کار این مطالعات قرارگرفته استروش تفاضل محدود در 

  

  )راه حل حوزه زمان(یروش آنالیز غیر خط  .2

                                               
بهشتیدانشجوي کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه شهید ١
بهشتی استادیار گروه سازه و زلزله دانشگاه شهید٢
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روش و  ]7[معرفی شده)Hashash&Park )2002توسط روشهاي بکارگرفته شده دراین تحقیق روش آنالیز غیر خطی درحوزه زمان است که 

  ]10[. مطرح شده است)1996(که توسط کرامراست تفاضل محدود 

  ).b-1شکل (آنالیز حوزه زمان، فضاي بی نهایت به صورت یک سیستم با جرم هاي گسسته مدل می شود  روشدر

  

  
  وزه زمانراه حل ح)b(راه حل حوزه فرکانس )a(نماي توده خاك چند الیه  -1شکل 

  

  :در این حالت معادله انتشار موج  به صورت زیر نوشته می شود

)1      (                                                                                                                      

شتاب در پایه  بردار جابجایی گره اي،  بردار سرعت،  بردار شتاب،  ماتریس سختی،  ایی ویسکوز، ماتریس میر ماتریس جرم،  

  .بردار یکه می باشد ستون خاك و 

نیومارك بدون برقراري  روش ]. Newmark, 1959[نیومارك به صورت عددي حل می شود  در هر گام زمانی با استفاده از روش ) 1(معادله 

  ].11[شرط پایداري و دخالت دادن میرایی حل می شود 

نیمی از جرم هر دو الیه پشت  .، یک جرم متناظر با آن، یک فنر و یک میراگر براي میرایی ویسکوز وجود داردبه نمایندگی از هر الیه منحصر به فرد 

و ماتریس سختی براي مصالح االستیک خطی، ثابت است و به صورت زیر تعریف . سر هم در مرز مشترك آن دو الیه، ماتریس جرم را تشکیل می دهد

  :می شود

)2          (                                                                                                                                                                                          

  .ام می باشد ضخامت الیه  مدول برشی و  که 

روابط مورد نیاز . در کرنش هاي کوچک که بیشتر مدل ها خطی می باشند میرایی وجود دارد ،با اضافه کردن میرایی ویسکوز به ماتریس میرایی 

  .براي ماتریس میرایی ویسکوز در ادامه آورده شده است

در . می کند در آنالیز حوزه زمان، ماتریس میرایی ویسکوز تابعی از فرکانس است و نوع فرمول بندي میرایی، درجه وابستگی فرکانس به میرایی را تعیین

متناسب با ماتریس جرم و سختی فرض  ماتریس  ]12[پیشنهاد شده است، 1945در سال Lindsayو  Rayleighفرمول میرایی اصلی که به وسیله 

  :شده است

)3         (                                                                                                                                                                                            

مدهاي طبیعی و سختی ستون خاك از سرعت موج برشی پروفیل . ماتریس میرایی ویسکوز به سختی، جرم و مدهاي طبیعی ستون خاك وابسته است

. در فرمول هاي اولیه فقط از فرم ساده اي از ماتریس میرایی استفاده می کنند که تنها با سختی متناسب می باشد. ستون خاك ناشی شده است

Hashash&(2003) Park اگر نسبت میرایی در تمام پروفیل خاك ثابت . ، کاربرد کامل فرمول رایلی را در آنالیز پاسخ ساختگاه توصیف می کنند

  .محاسبه می شوند) 4(به صورت معادله  nو  mبا استفاده از دو مد طبیعی  و  باشد، مقادیر عددي 
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)4     (                                                                                                                                                                

  ].Kramer, 1996[در آنالیز پاسخ ساختگاه، فرکانس طبیعی هر مد از رابطه زیر محاسبه می شود 

)5       (                                                                                                                                                                        

  .فرکانس طبیعی مد نظیر آن می باشد شماره مد و  n، )5(در معادله 

  :در آنالیز حوزه زمان، ضخامت الیه ها بیشترین فرکانسی که می تواند منتشر شود را کنترل می کند

)6    (                                                                                                                                                                                 

  .خامت هر الیه می باشدض ام و  iسرعت برشی الیه  ام منتشر می شود،  iفرکانس بیشینه که توسط الیه  که 

  

  :، پاسخ خاك تحت بار دینامیکی را به صورت زیر بیان می دارد)1996(کرامر روش تفاضل محدود درآنالیز غیرخطیلیکن در 

)7        (                                                                                                                                                                 

  .2با استفاده از روش تفاضل محدود، شکل  و طی زمان کوچک  زیر الیه با ضخامت  تفکیک خاك به 

  

  
  (Bradet,2001)مدلسازي یک بعدي سیستم چند الیه خاك -2شکل 

  

  :به صورت زیر نوشته می شودروش  معادله این

)8       (                                                                                                                                                                          

)9     (                                                                                                                                                                           

  .شتاب حرکت می باشد سرعت حرکت و  در معادله هاي باال 

  .بدست می آید) 10(را با هم ترکیب کنیم معادله ) 9(و ) 8(،)7(اگر معادله هاي 

)10               (                                                                                                                                               

  :ورت زیر ساده سازي نمودرابطه باال را می توان به ص

)11         (                                                                                                                                                       

  .براي هر زیر الیه باید ارضا شود طبق روابط باال، تنش برشی در سطح خاك صفر است و شرایط مرزي

  :شده استبراي مرز خاك و سنگ رابطه زیر  ارائه 

)12      (                                                                                                                                  
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  :ه عبارت است ازو کرنش برشی در هر زیر الی

)13     (                                                                                                                                                                 

  

  

  تحلیل خطر شهر ارومیه  .3

 23که از فاصله گسل سرو با سازوکار نرمال همراه با مولفه راستالغز راستگرد است، نزدیک به شهر ارومیهه اي در گستر لرزه يمهمترین سناریو

. است) به سمت شهر ارومیه(لیکن شیب این گسل به سمت خاور  .3، شکل راستاي شمالی جنوبی عبور می کند کیلومتري نقطه مرکزي شهر و با

 .باشند هاي رخداده در منطقه مورد مطالعه از نوع کم عمق می زمینلرزه. می باشد  7Msآن زلزله اي با بزرگاي برآورد شده براي حداکثرتوان لرزه اي 

فوریه  22و 2/7Msبا بزرگاي  سلماس 1930، ششم ماه مه 3/6Msمرند بابزرگاي  1786اکتبر  6دهخوارقان، 8/6Msبا  1641سال فوریه مزلزله پنج

  .از مهمترین رویدادهاي لرزه اي در گستره یکصد کیلومتري به مختصات مرکز شهر ارومیه می باشند  7/5Msتسوج با بزرگاي  1934

  

  LANDSATنمایی از مهمترین گسلها در پیرامون شهر ارومیه در باختر دریاچه ارومیه وبر روي تصویر ماهواره اي  -3شکل 

  

نظر نحوه ارائه پارامترها  از.شدسال استفاده  2475و  475، 75دوره بازگشت  3يد زمین براجنبش نیرومن ستابپارامتروبرآورد روش احتمالی در تعیین   

نشان داده زیر  که در شکل يمتر از یکدیگر به نحو 600نقطه به فاصله تقریبی  2400و گلمان بیش از  هیاروم يدر محدوده مورد مطالعه گستره شهرها

نه يبرا ي شبیه سازي شدهنگاشتهاپاسخ وشتاب فیط .ارائه شد به صورت خطوط هم تراز بیشینه شتابمتر پارا يبرا جیشده در نظر گرفته شده و نتا

  .ارائه شد4مندرج در شکل اختگاه انتخاب س

تهیه طیف طراحی لرزه اي  ساختگاه هاي منتخب برايزلزله و بهمراهرتحلیل خطمطالعات انجام نقاط براي مش بندي  –4شکل 

  تابنگاشتهاي مصنوعی در سنگ بسترلرزه اي وش
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۵

مشخص  باشدکه می (Attenuation Relationships)ترین راهکار بکارگیري روابط کاهیدگیبه منظوربرآوردپارامترهاي جنبش زمین مناسب      

پارامترهاي جنبش نیرومند زمین را به توان این روابط . باشد کننده میزان کاهش انرژي و دامنه جنبش زمین نسبت به فاصله از چشمه مورد نظر می

سازند که به این طریق امکان  مرتبط میو مکانیزم گسل ، شرایط زمین شناسی محلو فاصله ساختگاه از آن گسل) بزرگاي زمینلرزه(زایی یک گسل  لرزه

با انجام (و تجربی ) زمینساختی هاي لرزها استفاده از مدلب(به طور کلی روابط کاهیدگی به دو صورت نظري . شود محاسبه پارامترهاي مورد نظر میسر می

روابط کاهیدگی توابعی هستند که پارامتر جنبش نیرومند . آیند بدست می) هاي واقعی از زمینلرزه ثبت شدهمطالعات آماري بر روي بانک شتابنگاشتی 

  .سازندیک زمینلرزه هستند مرتبط می بسته به رویدادوارا به متغیرهایی که ) شتاب یا طیف پاسخ بیشینه مقدار شتابنظیر (زمین 

کار و  ترین راه استفاده از روابط تجربی براي تخمین پارامترهاي جنبش نیرومند زمین مناسببا توجه به شرایط تکتونیکی شهر ارومیه به نظر می رسد 

استفاده  که بیشترین تطابق را با شرایط منطقه داشتندابطه کاهیدگی ر چندیناز پژوهشبر این اساس در این . باشد روش مورد انتخاب براي این طرح می

  .شده است

  .استفاده گردیدمساوي دهیبا وزنوبا تشکیل یک الگوریتم درخت منطقی  میراییابطه ودر هنگام تعیین پارامترهاي جنبش نیرومند زمین از ر

با  2010و آکار و بومر، ) 2008(نیا بزرگ -، کمپبل)2008(سه رابطه بور و اتکینسون نیانگیاز م نیزم رومندیجنبش نشتاب نهیشیبه منظور محاسبه ب 

این روابط .استفاده شده است) 2008(نیا بزرگ -از رابطه کمپبل نیزم رومندیجنبش ن یجابجائ نهیشیبه منظور محاسبه ب.استفاده شده است يوزن مساو

مناسب تشخیص داده ساختی سراسر دنیا ارائه شده و از نظر انطباق با شرایط ویژه ساختگاه مورد مطالعه اي کم عمق و فعال زمینهمگی براي مناطق پوسته

بین روابط کاهیدگی انتخاب شده بیشینه مقادیر شتاب افقی و قائم جنبش نیرومند  متناسبگیري با وزن  بر مبناي برنامه و روش گفته شده و میانگین.شد

  :آید نتایج زیر بدست می دهبا مشاهده مقادیر بدست آم گردید سال محاسبه 10'000تا  50دوره بازگشت مختلف از  7در ي براي سنگ بستر لرزه ازمین 

  .نقاط باالتر است رینسبت به گسل سرو واقع شده اند  نسبت به سا يکتریکه در فاصله نزد يجنوب باختر یدر نواح پارامتر شتاب بطور کلی

به  ساختمانهاي ایران 2800بر مبناي تقسیم بندي لرزه اي مندرج درآئین نامه را مطالعهمورد سنک بسترلرزه اي گستره توان میبر اساس نتایج بدست آمده 

  :سه گروه زیر تقسیم بندي نمود

  کم یناحیه با خطر نسب) ج    متوسط یناحیه با خطر نسب) ب     ادیز یناحیه با خطر نسب) الف

  .5سال به نمایش درآمده است، شکل  475هاي هم شتاب با دوره بازگشت  در ادامه نمونه اي از نقشه

  

سال 475یک نمونه از نقشه هاي همشتاب با دوره بازگشت –5شکل 

  
نیز  سبات  عالوه بر شتاب مولفه افقی براي مولفه قائمااین مح .محاسبه شدسال  2475سال و475و75مشابه با روش گفته شده براي دوره بازگشتهاي 

 زین یسرعت و جابجائ نهیشیب ریمقاد. خطاي روابط کاهیدگی ارائه شده است% 84سطح در کلیه نقشه ها براي بیشینه مقادیر شتاب . بدست آمده است

]8[.)1391(مهدویان .شده استمحاسبهسه دوره بازگشت ذکر شده  يبرا

  ساخت شتابنگاشت مصنوعی  .4
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۶

که با نام هاي  شده استبخش تقسیم  3شهر ارومیه را از منظر لرزه خیزي به  ، تحلیل خطر زلزله م شده لرزه زمینساخت وانجابا توجه به نتایج مطالعات 

S1  تاS3 پنج )سال 2475سال و  475سال و 75(مختلف لرزه اي ح ودر مرحله ي بعد براي هریک از این مناطق و به ازاي سط .دشناخته می شو ،

عدم اطمینان نتایج کاهش  آنهابا میانگین گیري از تجزیه و تحلیل اطالعات و با شبیه سازي شده است تانگ بستر لرزه اي براي س شتابنگاشت مختلف

6نمونه اي از این شتابنگاشت هاي مصنوعی تولید شده در ادامه به نمایش در آمده است، شکل.یابد

  

یک نمونه از شتابنگاشت هاي مصنوعی تولید شده –6شکل 

  

در این روش ابتدا یک شتابنگاشت حتی المقدور در منطقه .روش ساخت این شتابنگاشت ها در ادامه به صورت شماتیک به نمایش درآمده است، شکل 

را با حسن این روش در این است که نتایج خروجی بیشترین مطابقت . مورد مطالعه رکورد شده باشد به عنوان ورودي آنالیز مورد استفاده قرار می گیرد

در مرحله بعد شتابنگاشت مذکور با تبدیل فوریه به حوزه ي فرکانس منتقل می شود و با طیف بدست آمده از مطالعات . شرایط منطقه خواهند داشت

بدست  طیف(تا جایی که طیف شتابنگاشت با طیف مرجع  مقایسهمقایسه میشود این براي سنگ بستر لرزه اي وسطح خطر مورد نظر تحلیل خطر زلزله 

گردد و همخوان شود ادامه می یابد سپس با آنالیز عکس فوریه به حوزه ي زمان باز می) و براي سطح طراحی مورد نظر آمده از آنالیز تحلیل خطر زلزله

  .7گردد، شکل میتولید مورد نیاز سري زمانی

  

نمودار شماتیک مراحل شبیه سازي شتابنگاشت مصنوعی –7شکل 

  ها مشخصات گمانه  .5

که در ادامه موقعیت گمانه ها در سطح شهر به نمایش درآمده است، ]9[گمانه در سطح شهر ارومیه حفاري شده است 100در این پژوهش بیش از 

  .8شکل
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٧

هاي حفر شده در سطح شهر ارومیه موقعیت گمانه–8شکل 

  

طبق یک اصل کلی با افزایش کرنش برشی خاك مقدار . انجام شده استآزمایشات مکانیک خاك و دینامیک خاك شده حفاري  برروي نمونه هاي

نمونه اي از منحنی هاي مدول برشی و میرایی که تابع کرنش هستند و توسط آزمایشگاه  9شکل . ]5[سختی کاهش ومقدار میرایی افزایش می یابد

  .را نشان می دهددینامیک خاك گزارش شده اند 

  

  

یک نمونه از نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه دینامیک خاك–9شکل 

    نتایج تحلیل  .6

و ضخامت آبرفت در مناطق مختلف  ت سنگ بستر لرزه ايسی تمام گمانه هاي حفر شده می توان به وضعیربا توجه به نتایج آزمایشات ژئوفزیک و بر

، ارائه شده است که در این پنج ناحیه مدل هاي بزرگنمایی. شهر ارومیه را به پنج ناحیه تقسیم کردبرفتیبستر آتوانمیبراین اساس . پی برد شهر ارومیه

این تقسیم بندي از این رو نیاز است که در تحلیل یک بعدي پروفیل خاك فرض بر موازي بودن الیه هاي خاك و افقی بودن سنگ بستر می  .10شکل 

 .بعدي می باشد 3و یا  2لیز در مرزهاي این پنج منطقه کمی متفاوت باشند که پی بردن به این امر مستلزم انجام آنالیز هاي لذا احتماال نتایج این آنا. باشد

براي . شدالبته الزم به ذکر است که این نتایج براي سطح زمین در حالت آزاد زمین یعنی هنگامی که  هیچ سازه اي روي ساختگاه نباشد، معتبر می با

    ]6[.هایی با سازه باید آنالیز هاي اندرکنشی نیز آنجام شودساختگاه 
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٨

تقسیم بندي شهر ارومیه با توجه به ضخامت آبرفت –10شکل 

سال به نمایش در  2475و سال  475سال و  75در ادامه مقدار بزرگنمایی امواج در پریود هاي مختلف براي پنج بخش مشخص شده براي سه سطح خطر 

  .13تا  11اشکال  آمده است،

) شکل سمت چپ(ي بازگشت مختلف براي منطقه جنوب شهر ارومیهمقدار بزرگنمایی شتاب در پریود هاي مختلف براي سه دوره–11شکل 

  )سمت راست(و غرب شهر ارومیه 

  

ي شهر ارومیهمیانه ي بازگشت مختلف براي منطقهمقدار بزرگنمایی شتاب در پریود هاي مختلف براي سه دوره–12شکل 

و ) شکل سمت چپ(ي بازگشت مختلف براي منطقه شمال شهر ارومیهمقدار بزرگنمایی شتاب در پریود هاي مختلف براي سه دوره–13شکل 

)سمت راست(براي شرق شهر ارومیه 

     نتیجه گیري  .7

ریودهاي کمتر طقه کمترین مقدار را داراست وبیشترین تقویت امواج را در پمن غربی و شمالیدر بخش همانطور که مالحظه می شود مقدار بزرگنمایی 

  .ثانیه است 35/0افزایش ضخامت رسوبات ودرصد سیمانته کمترآن در بخش خاوري و جنوبی باعث  افزایش بزرگنمایی تا . از یک ثانیه داریم 
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٩

درصد سیمانته کم این رسوبات، بیشترین ودن سرعت امواج برشی و و پایین بیآبرفت رسوبات ضخامتافزایش شهر ارومیه به علت  بخش میانی

بنابراین این .. ثانیه افزایش یافته و سپس با شیب مالیمی تا پریود یک ثانیه شروع به کاهش می نماید 6/0این پارامترتا ثانیه . بزرگنمایی را دارا می باشد

  .ثر وقوع زلزله بیشترین تاثیر را برروي سازه هاي شهر می گذاردبخش از شهر که عمدتا بخش قدیمی شهر را شامل می شود در ا
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