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خالصه

اي در برآورد اثرات  این مدت همچنین نقش ویژه. باشدیمایلرزهیکی از مسائل مورد توجه در تحلیل و طراحی مسائل  دت زمان زلزلهبرآورد م

وجود  لرزه زمین زمان مختلفی براي مدتتعاریف . مخرب زلزله همچون قابلیت اطمینان بهره برداري از تجهیزات در هنگام وقوع زمین لرزه دارد

یی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است و در پارامترهامدت زمان عمده نسبی یکی از . در متن مقاله ارائه شده است ها آندارد که جزئیات 

 بامدت زمان عمده نسبی ارتباط ه مدلی براي مقاله ارائ هدف. داراي مزایاي نسبی است زمان زلزلهمقایسه با دیگر تعاریف ارائه شده براي مدت 

مجموعه داده هاي در دسترس و مناسب  بر اساسبا استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون ساختگاه سنگی در بزرگاي گشتاور و فاصله سایت از منبع

به همراه دیگر  ها دادهو با توجه به خطاي باقی مانده، عدم قطعیت بدست آمده از تجزیه و تحلیل  ها دادهدر انتها با توجه به میزان پراکندگی . باشدیم

  .ردیگیمنتایج بدست آمده در مقاله مورد بررسی قرار 

.حرکات نیرومند زمین، مدل رگرسیون زلزله، زمین لرزه، مدت زمان: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

، طراحیمقاومدربرابرزلزلهمواردي چون؛ مهندسی،ارائهبرآوردهایکمی ازسطحموردانتظارحرکتلرزه ایزمین دراصلیزلزله شناسی ف اهدیکی از ا

هموارهمستلزمتوصیفماهیت پیچیدهشتاب دست یابی به این هدف.و ارزیابیخطرلرزه اي است، ارزیابیخطراتجانبیزلزلهمانندروانگرائیو رانش زمین

درزلزلهالنگ بیچدر سال که  نیرومند زمیناولینشتاب نگاشتحرکتاز  .ده وتوسعهروابطپیش بینیبرایاینپارامترها استازپارامترهایساه ازطریقاستفادها نگاشت

این تعدادفزایندهایاز ، اخیریها سالدر مخصوصًا.شدهاست ارائهتزمینابرجستهحرک يهایژگیوتعداد زیادي از پارامترهابراي توصیف، به دست آمد1933

مطالعه دقیقمتونفنیدر این ، به عالوه.باشندیممفصل و پیچیده  ها آن، کهبسیاري ازارائه شدهین منظور بدپارامترها

زمین نیرومندتاخصوصیاتحرکبرآورد به هر حال  .باشدیمو اختالف  با ابهامنیرومند زمین همراه  تاپارامترهایحرکنیتر سادهکهتعریفحتیدهدیمزمینهنشان

  .باشندیملرزه اي زمین  نیازبهتعریف روشنی ازپارامترهایی دارد کهمنعکسکنندهپتانسیلمخربحرکت، مقاومدربرابرزلزلهبراي ارزیابیخطرلرزه اي وطراحی

به بعضًامدتزماناین رد برآو. درمقابلزلزلهاست،مقاومي مهندسیوطراحیسازههایل و تحلنیازدرتجزیهمورد یرمقادیکیاززمین نیرومندحرکاتمدتزمان

نیرومند زمین مدتزمانلرزش. باشدیماحتماالتیوهمچنینشبیهسازیحرکاتنیرومندزمینموردنیازهاي  یلتحلیکورودیدرعنوان

ارتباط محکمی با مدت زمان ها سازهمیزان خسارات وارده بر ، عالوهبراین. داردنقشمهمیدرمسئلهقابلیتبهرهبرداریازتجهیزاتدرهنگاموقوعزلزلههمچنین

با فرایند کاهش سختی و افزایش پریود طبیعی نیز همراه  ،در طول مدت زمان زلزله ها سازهروند تخریب  تر مهماز آن . حرکات نیرومند زمین دارد

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد گرایش خاك و پی١
دانشیار گروه مهندسی عمران٢
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جهت انجام محاسبات فوق، وجود روابط  ها نگاشتبا توجه به عملی نبودن تعیین دقیق مدت زمان زلزله بدون داشتن شتاب پیش از وقوع زلزله .است

  .ابدی یماهمیت ي تقریبی از مدت زمان زلزله ئه برآورد هااار برايتخمینی 

مدت زمان  ،ها خاكیروانگرائارزیابی پتانسیل  يها روشو  کلی مورد تایید بودههابه صورت خاكبر پاسخ لرزه اي  زلزله مدت زمان ریتأث

به عنوان  شوندیمطول زلزله متحمل  در ها ساختمانکه یخرابند بر مدت زمان حرکات نیروم ریتأثبا این حال درجه . رندیگیمرا در نظر  زلزله حرکت

که مدت زمان  رودیمبا توجه به مشاهدات عینی، تجربیات و نتایج مطرح شده در متون مختلف انتظار . ]1[ت یک موضوع بحث و بررسی باقی مانده اس

تالش در این مطالعه . چون بزرگاي زلزله، طول مسیر طی شده از منبع تا ساختگاه و خواص ژئوفیزیکی ساختگاه باشد ییپارامترهاریتحت تأثزلزله 

 تواندبکه ارائه شودساده  نسبتاًیک مدل  ،آماري همچون رگرسیون غیر خطی چند متغیره يها روشو با استفاده از  بررسی گستردهتا با یک  ه استگردید

  .را توصیف کند تا منبع زلزلهبزرگاي زلزله و فاصله  زلزله با وابستگی مدت زمان

  تعریف مدت زمان حرکت زمین  .2

منبع زلزله،  يهایژگیو، الزم است روابط بین مقادیر این پارامتر و شودیمت زمین انتخاب اهنگامی که یک پارامتر حرکت قوي براي توصیف حرک

 به کار گرفته شدهبستگی به تعریف  زلزلهتا حد زیادي ماهیت روابط پیش بینی براي مدت زمان .مسیر منبع تا سایت، و طبیعت سایت گسترش یابد

هاي آینده وجود  لرزهبراي زمین هایژگیومنبع لرزه که امکانپیش بینی این یهایژگیوبه وابستگی زیاد خصوصیات لرزش به توجهبا  مدت زمان داردبرای

تعریف متفاوت  40ر میان متون علمی حدود د. قابل اطمینان، دشوار است ارائه روابط تخمینیحتی براي یک تعریف جدید و قوي مدت زمان،  ندارد

مدت «، »مدت زمان پایه«ریف تعابیشترین کاربرد مربوط به ها آنانیاز مکه . ]2[ت زلزله پیشنهاد شده اس يها نگاشتبراي محاسبه مدت زمان از شتاب 

باید براي حدود  ها زماناین مدت . یا نسبی توصیف گردند صورت مطلق و به کدام ممکن است هرکه  باشدیم»عمده مدت زمان«و »یکنواختزمان 

به این سه نوع تعریف  مربوطشرح . کندیمتعیین شده توسط کاربر محاسبه شوند که این موضوع اغلب مقایسه مستقیم بین نتایج بدست آمده را دشوار 

  .بعدي ارائه خواهد شد يها بخشمدت زمان زلزله در 

  

  )براکت(مدت زمان پایه   .2.1

  

این که  شودیمثابت تعریف به عنوان فاصله زمانی بین وقوع اولین و آخرین تجاوز شتاب زمین از یک مقدار مرزي مشخص  مدت زمان پایه مطلق

  :نشان دادبه صورت زیر  توانیمتعریف را 

��� = ���(�) − �� �(�)																																																																																																																																																		(1)
  :دیآیمبدست معادله زیر ازtکه 

�(|�(�)| − ��) = 1																																																																																																																																																												(2)
به عنوان مقدار شده تعیین شتاب آستانهa0وtشتاب ثبت شده به عنوان تابعی از زمان  مؤلفهa(t)،)تابع پله اي یکه(هویساید اي  تابع پله (.)Hدر اینجا 

  .]3[شودیمدر نظر گرفته g0.05معموًالمطلق که 

کسري از شتاب حد اکثر که  از یک مقدار آستانه ،نسبی به عنوان طول فاصله زمانی بین اولین و آخرین تجاوز شتاب زمین پایهمدت زمان 

  :به صورت زیر بیان کرد توانیماین تعریف را . شودیماست تعریف زمین 

��� = ���(�) − ���	(�)																																																																																																																																																			(3)
  :دیآیمست ازمعادله زیر بدtو

�(|�(�)| − �����) = 1																																																																																																																																																			(4)

αو  tزمان ثبت شده به عنوان تابعی از  شتاب مؤلفهa(t)هویساید، اي  تابع پله(.)Hنیزمعادله در این
�

٠.٠۵است که اغلب  بعد دونشتاب بیک آستانه  

در  .وابسته به انرژي در نظر گرفته شودعیار به عنوان یک م تواندیمبنابراین مدت زمان پایه. زمین استحد اکثر شتاب  معرفPGAو رندیگیمدر نظر

  .گرافیکی نمایش داده شده است به صورتپایه تعریفعمومیمدتزمان1شکل 
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  .]2[تعریفعمومیمدتزمانپایه–1شکل 

  

  

  مدت زمان یکنواخت  .2.2

  

  :شودیمکه به صورت زیر بیان . ]4[د از یک مقدار آستانه مشخص بیشتر شومدت زمانی است که شتاب زمین  کل طول ،مدت زمان یکنواخت مطلق

��� = � �(|�(�)| − ��)��
�

�

																																																																																																																																													(5)

یا مساوي مدت زمان  بزرگ ترفهمید که مدت زمان پایه مطلق  توانیماز تعریف .دنرا دار) 2(و )1(مان مفاهیممعادله ه��و  H(.) ،a(t)نیز در اینجا

.)tab≥tau( ت یکنواخت مطلق اس

صورت کسري  این آستانه به. مقدار آستانه مشخص بیشتر شودطول کل مدت زمانی است که شتاب زمین از یک  نسبی مدت زمان یکنواخت

  :نشان دادبه صورت زیر  توانیمتعریف فوق را  .شودیمز شتاب حد اکثر زمین بیان ا

��� = � �(|�(�)| − �����)��
∞

�

																																																																																																																																					(6)

αو H(.) ،a(t)،PGAمجددًا
�

αهمان مفاهیم معادالت قبل را داشته و 
�

که مدت زمان پایه  شودیماز تعریف نتیجه . شودیمدر نظر گرفته 0.05اغلب  

  .گرافیکی نمایش داده شده است به صورتتعریفعمومیمدتزمانیکنواخت2شکل در .)trb≥tru(ت یا مساوي مدت زمان یکنواخت نسبی اسر بزرگ تنسبی 

  
  .]2[تعریفعمومیمدتزمانیکنواخت–2شکل 
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  مدت زمان عمده  .3.2

  

به صورت زیر نشان داده ز دو مقدار آستانه مجزا بیشتر شود که که شدت آریاس ا است فاصله زمانی بین دو نقطهمدت زمان عمده مطلق به عنوان 

  :شودیم

��� = � {�(��(�) − ���) − �(��(�) − ���)}��
�

�

																																																																																																						(7)

m/sبه ترتیب معموالًکه باشندیمدوم  وحد اول AI2و AI1و tبه عنوان تابعی از زمان  ]5[شدت آریاس  AI(t)، همان مفهوم قبل را داشته(.)Hنجایادر 

  .]2[د نامیدن »مدت زمان موثر«این کمیت را  ر برخی متوند. دنشویمنظر گرفتھدر m/s٠.١٢۵و٠.٠١

این .شود مجزا بیشتر و مشخص ثابت آستانهشده از دو مقدار  نرمالکه شدت آریاس  است مدت زمان عمده نسبی فاصله زمانی بین دو نقطه

  :شودیمبه صورت زیر بیان تعریف

��� = � {�(�(�) − ��) − �(�(�) − ��)}��
�

�

																																																																																																													(8)

(�)�است که به صورت tشده به صورت تابعی از زمان  شدت آریاس نرمالA(t)در اینجا  = ، شودیمتعریف ((�)��)���/(�)��

A1وA2 90مدت زمان عمده نسبی محدوده زمانی است که  نیبنابرا.]6[دنشویمنظر گرفتهدر 0.95و٠.٠۵معموًالکه به ترتیب باشندیمحد اول و دوم 

  .گرافیکی نمایش داده شده است به صورتعمده تعریفعمومیمدتزمان3در شکل .شودیمداده شده آزاد  محلج در اموادرصد انرژي 

  
  .]2[مدتزمانعمدهتعریفعمومی–3شکل 

  

  

  تدوین روابط تخمینی  .3

  

  :مثال به عنوانکنندیمدیگر بیان  يتوابعی از بزرگا، فاصله و در برخی حاالت، متغیر ها به صورتروابط تخمینی پارامتر هاي حرکت زمین را  معموالً

� = �[�,�, ��]																																																																																																																																																																				(9)

که جهت (پارامترهاي دیگر  Piیک معیار فاصله از منبع تا ساختگاه مورد نظرو  Rبزرگاي زلزله،  Mپارامتر مورد نظر حرکت زمین، Yکه در این رابطه 

روابط تخمینی از روش تحلیل رگرسیون داده هاي ثبت شده متعلق به . باشندیم) مشخص نمودن منبع زلزله، مسیر انتشار امواج و یا شرایط محلی ساختگاه

  .]7[د گردیمه بهتر فرآیند حرکت زمین انتخاب جهت انعکاس هر چ معموًالنی خمیشکل تابعی روابط ت.ندیآیمبدست حرکات نیرومند، 

  

  :به شکل عمومی زیر باشد ممکن استیک رابطه تخمینی 
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ln � = �� + ���+���
�� + �� ln[� + �� exp(���)] +��� + �منبع�� + �����ساختگاه�� = ��								(10)

���جمله .رندیگیمرا در بر  ها آنتعدادي از  تنها برخی دیگرو ستندبط تخمینی داراي کلیه این جمالت هبرخی از روا عدم قطعیت مقدار پارامتر  �

lnاز نقطه نظر آماري این جمله همان انحراف معیار . کندیمرا مشخص  شودیمبررسی که توسط رابطه تخمینی نحرکت زمی در بزرگا و فاصله مورد  �

از اهمیت  روند کار، در Rو  Mپارامتر هاي  از بهره گیريگیتعریفو نحوه ، دانستن چگونشودیمهنگامی که از یک رابطه تخمینی بهره گرفته .نظر است

 .نیز مهم است دیآیممجموعه داده هاي متفاوتی بدست  بر اساسعالوه بر این توجه به این نکته که روابط مختلف تخمینی . ویژه اي برخوردار است

که با شرایط پیش بینی سازگاري داشته  ییها دادهپارامتر هاي حرکت زمین، بهره گیري از یک رابطه تخمینیبر پایه  تریمنطقجهت پیش بینی هر چه 

  .]7[ت باشند، ضروري اس

  شرایط و فرضیات تحقیق حاضر  .4

فرایند انتقال و انتشار امواج در ساختگاه سنگی نسبت به ساختگاه خاکی عه جهت سادگی در روابط و همچنین با توجه به پیچیدگی کمتر در در این مطال

رسوبی  يها نشستقابل توجهی کمتر از ته  به طورخواص ژئوفیزیکی در ساختگاه سنگی  تغییرات و با عنایت به این نکته که تنوع الیه بندي و در نتیجه

اطالعاتی زلزله هاي ثبت شده  يها بانکاز  و داده هاي خام اولیه ها نگاشتساختگاه سنگی به عنوان ساختگاه مورد مطالعه جهت گزینش شتاب . است

بت شده به فاصله برداشت داده هاي ث ،براي کاهش احتمال تغییرات ناگهانی و نا خواسته در جنس و خصوصیات مواد در مسیر سیر موج. انتخاب شد

لرزش  از سطوحاز بین تعاریف مختلفی که براي بزرگا وجود دارد با توجه به اینکه بزرگاي گشتاور، مستقل  همچنین. کیلومتر محدود شده است 120

ي مختلف در مربوط به کشور هامورد استفاده در این تحقیقاطالعات .مورد استفاده قرار گرفت ،زمین است و در نتیجه در معرض اشباع شدن نیست

  .تاستخراج شده اس ٢ایران راه، مسکن و شهرسازي قاتیتحقمرکز و ١پایگاه داده حرکات نیرومند اروپااز  که باشدیمسرتاسر جهان از جمله ایران 

رکورد زمین لرزه  111داده هاي نشان داده شده شامل . باشدیمو بزرگاي گشتاور در مقابل فاصله  شده استفاده هاي دادهتوزیع گرنشان 4شکل 

اما  باشدیمریشتر  7.2تا  2.5در محدوده بزرگاي  ها دادهاین . امتداد لغز سطحی استبا مکانیسم گسلش زلزله  25ثبت شده در ساختگاه سنگی مربوط به 

  .ریشتر داراي کمبود است 3شتر و کمتر از یر 7براي داده هاي بیشتر از 

  
  .توزیع داده هاي مورد استفاده در مقابل بزرگاي گشتاور و فاصله از منبع–4شکل 

  نتایج لیو تحلتجزیه   .5

در حالی که مدت زمان نسبی با افزایش فاصله . یافت که مدت زمان مطلق براي یک آستانه ثابت با افزایش فاصله تا منبع تمایل به کاهش دارددر توانیم

از مقادیر نسبی در ه استفاد معموالً رودیمبکار  در مواردي که مدت زمان در ارتباط با مقادیري چون شتاب حداکثر زمین. افزایش داردتا منبع تمایل به 

عالوه بر این در تجزیه و . با عنایت به این عملکرد صورت گرفته است ،ها زمانارزیابی مدت نیز هدر این مطالع ]8[شودیمترجیح داده  قمقادیر مطل برابر

                                               
١http://www.isesd.hi.is  

٢http://www.bhrc.ac.ir  
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ت نیرومند احرک نسبی مدت زمان عمدهتوصیف شد  قبًالکه  طور همان). 8معادله(است هتحلیل زیر به طور وسیع از مدت زمان عمده نسبی استفاده شد

شدت آریاس  ،که در اینجا معیار سنجش انرژي زمین ]6[د شویمزمین تعریف  انرژي حرکت% 95انرژي و % 5زمین به عنوان فاصله زمانی بین تجمع 

از  تريکاربردتعریف شدت آریاس . تکتونیکی مختلف و شدت طیفی مختلف است يها طیمحشامل حرکات زمین از  ها دادهاین که  بهبا توجه . است

  .بدست آمده از محاسبات مدت زمان پایه و یکنواخت است عادلمشدت انرژي 

انتخاب  یونیرگرسچند مدل جهت ارزیابی و بررسی  ، ابتدابا توجه به شرایط و داده هاي استخراج شده از رکورد هاي زلزلهدر این تحقیق 

  :آمده است 1ل در جدو ها آنقالب کلی هر کدام از شدند که

  بررسی شده يها مدللیست - 1جدول 

  مدلتوصیف   مدل شماره

1  log ��� = � + ��+ � log �

2  log ��� = � + ��+ � log��� + ��

3  log ��� = � + ��� + � log��� + ��

4  log ��� = � + ��+ ��� + � log��� + ��

5  log ��� = � + ��� + � log��� + ��

  

امتداد لغز سطحی که داراي فاصله کم تا متوسط با صفحات  با مکانیسم گسلش پس از انجام مراحل رگرسیون مدل زیر با داده هاي زلزله هاي 

  :گسل بودند بیشترین تطبیق را داشت

log ��� = � + ���
� + � log��� + �� 																																																																																																																			(11)

به پس از انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون ضرایب . ضرایب رگرسیون هستند eو  a ،b ،c ،dفاصله تا کانون زلزله،   Rبزرگاي گشتاور، Mwدر اینجا 

:دبدست آمنشان داده شده  2جدول که در  یتصور

ضرایب بدست آمده پس از رگرسیون- 2جدول 

  ab  c  d  e  ضرایب رگرسیون

  0.06086  0.57220  0.27907  2.06230  3.23057-  مقادیر 

ارائه شده با توجه به فرض اولیه مبنی بر  رابطهدر . باشدیم) s(ثانیه  بر حسب مدت زمان و) Km(ر کیلومت فاصله بر حسب واحد در رابطه باال

���(د باشیم0.1077وجود توزیع نرمال لگاریتمی، خطاي باقی مانده براي این رگرسیون برابر  � = نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون در  .)0.1077

با وجود محدود . باشدیمین تحقیق ارائهشده در ابیانگر کارایی خوب مدل ها دادهبه صورت سه بعدي نشان داده شده است تطابق نسبی مدل با  5شکل 

عوارض محلی و تغییرات خصوصیات سنگ در مربوط به شرایط مسیر،  احتماًالکه  شودیممشاهده ها دادهدر مقداري پراکندگی  ،کردن شرایط اولیه

. باشدیمپوسته اقیانوسی 

  
  .استفاده در رگرسیوننمایش سه بعدي مدل به همراه داده هاي اولیه مورد –5شکل 
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دهد که در روابطی که از فاصله کانونی به عنوان معیار فاصله منبع تا سایت استفاده شده برآورد بهتري از مدت زمان براي فواصل  ها نشان می مقایسه مدل

معیار قرار گرفته اکثر مقادیر پیش بینی شده دهد این در حالی است که در روابطی که مرکز سطحی زلزله  کیلومتر ارائه می 10کم به خصوص کمتر از 

در فواصل نزدیک نیز قابل  برآوردهاجهت بهبود  5و  3شماره  يها مدلوجود توان متغیر براي مقادیر بزرگا در  ریتأثالبته . دست باال است ،در فواصل کم

ها براي  نشان داده شده است که میزان پراکندگی مدت زمان کیلومتر انجام شد 600تا  15نونی در مطالعه اي دیگر که براي فواصل کا. توجه است

تر در  توان در نظر گرفت که تغییرات مدت زمان براي مسیر هاي سفر طوالنی به عنوان یک توضیح می]. 9[با افزایش فاصله افزایش میابد  فواصل دور

د تواند تحت تأثیر شرایط خاك محلی قرار گیر ست که تغییرات مدت زمان میهمچنین نشان داده شده ا. باشد ارتباط با اثر پراکندگی و میرایی امواج می

امتداد لغز سطحی در فاصله  با مکانیسم گسلش هاي در شرایط گسلرا ، مدت زمان عمده نسبی زلزله رابطهبدست آمدهبا توجه به  6ل در نهایت شک. ]9[

  .دهد کانونی و به ازاي مقادیر مختلف بزرگاي زلزله نشان مینزدیک به گسل در ساختگاه سنگی را به عنوان تابعی از فاصله 

  

  
.تابعی از فاصله کانونی براي مقادیر مختلف بزرگا به صورتمدت زمان عمده نسبی پیش بینی شده –6شکل 

  

  نتیجه گیري  .6

مسیر و عوارض محلی قرار دارد و متغیر هاي  بع،عامل اصلی شرایط من 3ریتحت تأثمشاهدات بیانگر این موضوع است که مدت زمان حرکت نیرومند 

همان طور که انتظار باشندیمکننده تغییرات مدت زمان زلزله  هیتوجشامل بزرگا و فاصله تا منبع لرزه اي به خوبی  شده جهت استفاده در مدل، انتخاب

انتظار ا نموداره با توجه بههمچنین ابدی یممدت زمان عمده نسبی زلزله با افزایش بزرگا و فاصله کانونی فزونی  کهیافته هاي این تحقیق نشان داد رفتیم

، استفاده از فاصله دهدیممچنین نتایج نشان ه. دباشثانیه  10از  بزرگ ترمتوسط  به طورمدت زمان عمده نسبی  که براي مناطق نزدیک گسل رودینم

تطابق مدل انتخابی با . شودیملرزه ایاستفاده از فاصله رو مرکزي موجببرآورد بهتري از مدت زمان زلزله، براي فواصل نزدیک به منبع جاي ه کانونی ب

که عدم قطعیت منعکس شده از خطاي باقیمانده در برخی موارد  شودیمبا این حال دیده  باشدیمآن  خوب نسبتًابیانگر کاراییداده هاي ثبت شده 

.است محققانکه این مسئله هم جهت با یافته هاي دیگر . قابل توجه باشد تواندیم
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