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خالصه

ري از زمین لرزه هاي گذشته مشخص ساخته است که شرایط ژئوتکنیک محلی تاثیر به سزایی بر توزیع خرابی ها در مناطق مسکونی و بررسی بسیا

انرژي لرزه اي را ذخیره و منجر به تقویت ارتعاشات و در نتیجه افزایش خسارات وارد بر سازه اي ي نرم و الیهخاك ها.شریان هاي حیاتی دارد

در . اي و حرکت مبناي طرح زمین داردهمچنین، اثرات محلی ساختگاه نقش بسیار مهمی در مشخصات حرکات لرزه. ر می شوندهاي ساخت بش

خطی از سوي دیگر براي ارزیابی اثر ساختگاه استفاده این پژوهش از روش هاي یک بعدي و دو بعدي از یک سو و روش هاي معادل خطی و غیر

براي ارزیابی هاي نام برده، از . به کار رفته استتلف با ویژگی هاي لرزه اي متفاوت براي بررسی بهتر این موضوع زلزله مخ 4می شود، همچنین 

هدف از به کار بردن نرم افزارهاي متنوع، ارزیابی . استفاده می شود Quake/Wو   PLAXIS, SHAKE, EERA, NERAافزارهاينرم

در انتهاي پژوهش اثر شرایط ساختگاه بر جنبش نیرومند . مقایسه نتایج این آنالیزها با یکدیگر می باشد اثر ساختگاه با روش هاي آنالیز متفاوت و

                        .زمین و همچنین اثر نوع آنالیز، بحث و بررسی می شود

  

اثر ساختگاه، تحلیل یک بعدي، تحلیل دو بعدي، تحلیل خطی، تحلیل غیرخطی: کلمات کلیدي

  قدمهم  .1

نشان عاتالمط.]1[هاي ناشی از زلزله دارد ثیر بسزایی بر خرابیات ساختگاههاي گذشته مشخص ساخته است که شرایط زمین شناسی  بررسی زمین لرزه 

، نسبت به هان نوع الیهبر روي ای هاي ناشی از زمین لرزه ، بنابراین خرابینمایندهاي نرم، جنبش زمین را تقویت می است که رسوبات و نهشته دهنده آن

دام افتادن امواج علت اصلی وقوع این پدیده در رسوبات نرم، به. ]3،2[دهد باشد، براي این رسوبات اغلب پدیده تشدید رخ میمیهاي سخت بیشتر  الیه

  .]4[اي به دلیل اختالف امپدانس رسوبات با بستر سنگی زیرین آن می باشدلرزه

در این پژوهش ارزیابی . شودگفته می "اثر ساختگاه"سازند  نزدیک سطح زمین که جنبش نیرومند زمین را تقویت میهاي رسوبی  به تاثیر نهشته

لیل هاي اثر ساختگاه با استفاده از روش هاي یک بعدي و دو بعدي، همچنین خطی و غیرخطی انجام می پذیرد، هدف از اینگونه بررسی ارزیابی آثار تح

    .روجی می باشدمتفاوت بر روي نتایج خ

  اثر ساختگاه  .2

                                               
  شناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشجوي کار١
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل٢
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ها با ساختار در خالل یک زلزله آبرفت .در هنگام وقوع زلزله، انرژي کرنشی انباشته شده در ناحیه کانونی به شکل امواج لرزه اي آزاد می شوند

، این هاي متفاوتی را به نمایش بگذاردپاسخ بعالوه ساختار یک پوسته  نیز ممکن است در زلزله هاي مختلف،.هاي متفاوت هستندمتفاوت، داراي پاسخ

                              .نشان داده شده است 1موضوع در شکل 

  ارزیابی اثر ساختگاه در نگاشت هاي ثبت شده -1شکل 

ها متفاوتند،  رزه، نگاشتل ، حتی براي یک زمین)اولین ستون از سمت چپ(هاي مختلف  شود، در ایستگاهمشاهده می 1همان طور که از شکل 

به عبارت. دهد تقریباً همان نگاشت را نشان می) محل(ي مختلف، یک ساختگاه ها لرزه نیزماز طرف دیگر براي . ها متفاوت هستند زیرا ویژگی ساختگاه

و نیاز به بررسی و اثر خواهد بود  نیرت مهمهاي دینامیکی موثر روي یک زمین لرزه، اثر الیه سطحی،  نتیجه گیري کرد که بین ویژگی توانیمدیگر 

                      .]5[هاي فوق اثر ساختگاه می گویندهاي ساختگاه یاري نماید، به ویژگیرا در شناخت ویژگیاین رفتارهاي متنوع می توانند ما.مطالعه بیشتر دارد

  :ین نوشته می شودمشخصه دینامیکی یک جنبش در یک نقطه از سطح زمین در حوزه فرکانسی چن

( ) ( ). ( ). ( )Q f F f T f S f                                                                                                                                                                      )1(

Q(f)  منبعاست، که تابعی از مسیر ) به عنوان تابع فرکانس(طیف فوریه جنبش در یک نقطه از سطح زمینF(f) تاثیر مشخصه مسیر حرکت ،T(f)  و

عوامل فوق با هم یا به صورت مستقل در . می باشد S(f)تاثیر مشخصه دینامیکی الیه هاي نزدیک سطح زمین در زیر نقطه مورد نظر یا تاثیر ساختگاه 

عوامل مختلفی  .از میان سه عامل فوق در نحوه انتشار امواج مهمتر می باشد S(f)اند که تاثیر ساختگاه دادهپژوهش ها نشان . چگونگی پاسخ زمین موثرند

-زا، فاصله تا ساختگاه، بزرگا، توپوگرافی و زمینتوان به خصوصیات منبع لرزهباشد، از جمله این عوامل میروي جنبش نیرومند زمین تاثیر گذار میبر

به عنوان مثال هنگامی . ]6[باشد اي میشناسی ساختگاه مهمترین عامل تاثیر گذار بر پاسخ لرزههمچنین خصوصیات زمین. ه کردشناسی ساختگاه اشار

ی که ساخت محیط به صورت الیه هاي افقی باشد، فقط امواج حجمی که در الیه هاي سطحی به باال و پایین حرکت می کنند، به دام می افتند، ول

دو یا سه بعدي باشد، یعنی ناهمگنی جانبی نیز وجود داشته باشد، امواج سطحی که در این ناهماهنگی ها ایجاد می شوند نیز به دام  هنگامی که ساخت

دام افتاده منجر به تشکیل الگوهاي تشدید شده که شکل و فرکانس این الگوها بستگی به خواص هندسی و مکانیکی  تداخل بین این امواج به. می افتند

  .]7[خت مورد نظر دارد سا

، شکل )ضخامت الیه ها و ناپیوستگی جانبی(پارامترهاي اصلی که در شناخت ساختگاه موثر می باشند عبارت است از هندسه الیه ها 

از تاثیر در یک تعریف کلی اثر ساختگاه  عبارت . ها می باشندتوپوگرافی، خصوصیات دینامیکی، فیزیکی و مکانیکی مصالح سنگی و خصوصیت خاك

را تغییر داده و در نتیجه بزرگنمایی یا ) دامنه، فرکانس و مدت دوام(هاي میدان امواج ورودي شکل خاك و توپوگرافی زیرسطحی که مشخصه

  .]6[کوچکنمایی جنبش زمین را به همراه دارد

  

  روش هاي تحلیل پاسخ زمین  .3

  . براي تحلیل پاسخ زمین را می توان از جنبه هاي متفاوت دسته بندي و بررسی کرد مشاهده می شود، روش هاي مختلف 1همانگونه که در جدول 

دسته بندي روش هاي تحلیل پاسخ زلزله -1جدول 

تحلیل تنش موثر، تحلیل تنش کل )مدل سازي خاك اشباع(روش تحلیل
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ک بعدي، دو بعدي، سه بعديی ابعاد

اجزا محدود، جرم متمرکز، انعکاس چندگانه حلیلمدل ت

خطی، معادل خطی، غیرخطی خواص مصالح

تحلیل در حوزه زمان، تحلیل در حوزه فرکانس حوزه تحلیل

  روش خطی .3.1

ع تبدیل این روش ساده ترین راه براي بازسازي عکس العمل خاك در اثر رخداد زمین لرزه ها بوده و بر مدل ویسکواالستیک کلوین با استفاده از تاب

الً تاریخچه زمانی حرکت بستر سنگی به صورت سري فوریه در آمده و پس از ضرب در تابع تبدیل، سري فوریه حرکت سطحی معمو. استوار است

  ].8[توان در حوزه زمان ارائه کرد  گیري از تبدیل معکوس فوریه، حرکت سطح زمین را میبا بهره. زمین را بدست می دهد

  

  روش خطی معادل . 3.2

کرنش خاك هاي بارگذاري شده به صورت سیکلیک را می توان با در نظر گرفتن خواص معادل خطی خاك -یسترتیک تنشرفتار واقعی غیرخطی ه

به صورت ضریب میرایی که (D)عمومًا به صورت مدول برشی سکانت و ضریب میرایی معادل خطی  (G)مدول برشی معادل خاك. تعیین نمود

این روش نتایج مناسب تري،  .]8[در نظر گرفته می شود ،ترزیس متعلق به یک سیکل واقعی ایجاد می نمایداتالف انرژي یکسانی با آنچه که منحنی هیس

  ].8[مطابق با طبیعت را به دست می دهد

  

  روش غیرخطی .  3.3

. اسخ لرزه اي زمین استاگر چه روش خطی معادل براي بسیاري از مسایل نتایج منطقی بدست می دهد، اما یک روش تقریبی براي رفتار غیر خطی پ

کرنش -در حال حاضر کاربرد مدل هاي تنش. تحلیل پاسخ غیرخطی واقعی توده خاك از انتگرال گیري مستقیم عددي در حوزه زمان بدست می آید

  ].8[سیکلی به منظور تحلیل پاسخ غیر خطی یک بعدي کاربرد گسترده اي دارد 

  خصوصیات نرم افزار استفاده شده  .4

  SHAKEخصوصیات نرم افزار .  4.1

توسط اشنابل، الیسمر و سید در دانشگاه برکلی  1972می باشد که در سال  SHAKEبرنامه مورد استفاده براي تحلیل واکنش آبرفت منطقه، برنامه 

تئوري . اصالح و به روز شده است این برنامه سال هاي متمادي است که در جوامع مهندسی و علمی کاربرد داشته و چندبار نیز. آمریکا تهیه شده است

این برنامه پاسخ سیستم متشکل از الیه هاي . می باشد بر اساس روش انتشار یک بعدي امواج برشی در یک سیستم ویسکو االستیک  SHAKEبرنامه

در این برنامه اساس بر حل پیوسته . با گسترش نامحدود  و به صورت افقی، تحت اثر امواج برشی قائم را محاسبه می نماید همگن و ویسکواالستیک

تغییرات مدول برشی (بر روي امواج زلزله استوار است که رفتار غیرخطی خاك  (F.F.T)با کمک روش تبدیل فوریه سریع ) 1951کاناي (معادله موج 

ز روش تکرار، مقادیر مدول برشی ومیرایی در نظر گرفته شده و با استفاده ا) 1970سید و ادریس (به صورت روش خطی معادل ) و میرایی به ازاي کرنش

  .]9[سازگار با کرنش برشی موثر در هر الیه را بدست می آورد

  

EERAخصوصیات نرم افزار .  4.2

مخفف آنالیز پاسخ خطی  EERA. ایجاد شد SHAKEو بر اساس همان مفاهیم اساسی  FORTRAN90  زبان با EERAبرنامه  1998در سال 

پیاده سازي نوین از مفاهیم آنالیز پاسخ خطی معادل باشد و یکمی Equivalent-linear Earthquake Response Analysisمعادل زلزله 

 Excelبه طور کامل توسط  EERAورودي و خروجی . بهره کامل می برد FORTRAN90زلزله می باشد که از امکانات عملیات ماتریسی در 

          .انجام می شود

NERAنرم افزار  خصوصیات.  4.3
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ارائهمدلاساسبرزمینپاسختحلیل غیرخطیبرايايشد، برنامهاعمال NERAدر بودشدهسازيپیاده EERAدر که، اصولی2001سال در

Nonlinearمخفف NERA. می باشد و مروز ایوانتوسط شده Earthquake Response Analysisامکاناتکلیهازوباشدمی

FORTRAN90 وExcel درآنچهمشابهمفاهیم. بردمیبهرهNERA اندشدهارائهنیزتوسط چن ، پروست، لی و فیناسترفتهبکار.  

  

PLAXISخصوصیات نرم افزار .  4.4

مفاهیمسیبرراي جهتویژهامکاناتافزار داراياین نرم.شودمیشدهاستفاده PLAXISافزار نرمازمحدوداجزاءروشبهعدديتحلیلجهت

يقوازیکیامروزهوشدتهیههلنددلفصنعتیدانشگاهتوسط 1987در سال  PLAXISافزار نرم.باشدمیپیچیدهژئوتکنیکیهايسازهعددي

بیشتريگسترشتدریجبهافزاراین نرمازاستفاده.باشدمیسنگیوخاکیهايمحیطدرمحدوداجزاءروشپایهبرموجودافزارهايترین نرم

همچنانبرنامهاینتکمیلویافتادامهنیزاشتوتگارتدانشگاههمانند متخصصیناروپادرژئوتکنیکمتخصصیندیگرهمکاريباواستیافته

     .داردادامه

  

Quake/Wخصوصیات نرم افزار .  4.5

این برنامه بر . می باشد Geostudioافزارياز بسته نرم لرزه،، برنامه اي ژئوتکنیکی جهت تحلیل ساختار زمین تحت اثر زمین Qukae/Wبرنامه 

          .کنداساس روابط اجزا محدود و با استفاده از انتگرال گیري مستقیم در حوزه زمان کار می

  پارامترهاي ورودي نرم افزار  .5

  بافت زمین شناسی.  5.1

متر جهت مقایسه در نرم  30در این پژوهش از یک پروفیل به عمق . مین ایفا می کندالیه خاك نفش بسیار مهمی در تعیین خصوصیات حرکت سطح ز

.مشخصات پروفیل خاك مورد استفاده را نشان می دهد 2جدول . افزارها استفاده می شود

  استفاده شده در پژوهشپروفیل خاك  -2جدول 

Borehole Name Depth (m) U.S.C.S Unit 
Weight(gr/cm3)

SPT W% e0

BH

7 CH 1.87 12 26 0.777
13 CL 1.89 13 34 0.798
17 ML 1.80 10 28 0.687
24 CH 1.93 23 31 0.812
30 CL 1.85 11 27 0.696

  

  پارامترهاي مدول برشی. 5.2

رعت موج برشی بر اساس تئوري ضریب مدول برشی را از س می توان در دسترس می باشد، لذا  (Vs)سرعت موج برشی  پژوهشدر این با توجه اینکه 

  محاسبه کرداالستیسته به صورت 

2. sG V                                                                                                                                                                    )2(

مختلف  هايخاكو ضریب میرایی در مقابل کرنش برشی براي ماسه و رس، رفتار مناسب  G/Gmaxبا انتخاب نمودار مناسب تغییرات  همچنین

.شودمی سازي شبیه

  خصوصیات حرکت ورودي.  5.3

ساختگاهی و تاثیر نوع زمین لرزه را مشاهده در این پژوهش سعی شده تا از زلزله ها با ویژگی هاي دینامیکی و لرزه اي متنوع استفاده شود تا بتوان اثر 

gبا شتاب ماکزیمم   g0.42 ،Taftبا شتاب ماکزیمم   g0.34 ،Petroliaبا شتاب ماکزیمم  El Centroزلزله   4براي بررسی رفتار خاك از   .کرد

.است نشان داده شده 2ت آنها در شکل استفاده شده است که شتاب نگاش g0.16با شتاب ماکزیمم   Loma Preita-Treasure Islandو  0.19
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Loma Prieta (Treasure Island)و El Centro ،Petrolia ،Taftشتاب نگاشت زلزله هاي  -2شکل 

  بحث و بررسی نتایج  .6

هاي مورد نظر صورت انجام شده وتحلیل  Quake/Wو  SHAKE ،EERA،NERA،PLAXISمدل سازي پروفیل خاك در نرم افزارهاي 

.نتایج این تحلیل ها را نشان می دهند 6الی  3جدول هاي .گرفته است

  El Centroپارامترهاي اوج زلزله -3جدول 

El Centro EERA NERA SHAKE Quake/W Plaxis
Maximum acceleration (g) 0.488 0.456 0.490 0.591 0.448
Time of maximum acceleration (sec) 17.25 17.21 17.32 17.43 17.11
Maximum relative velocity (m/s) 0.563 0.483 0.582 0.379 0.475
Time of maximum relative velocity (sec) 17.15 17.10 17.38 17.45 17.20
Maximum relative displacement (m) 0.122 0.120 0.124 0.135 0.125
Time of maximum relative displacement (sec) 16.49 16.80 16.41 17.01 16.59

Taftپارامترهاي اوج زلزله -4جدول
Taft EERA NERA SHAKE Quake/W Plaxis

Maximum acceleration (g) 0.229 0.225 0.231 0.342 0.221
Time of maximum acceleration (sec) 19.19 19.20 19.21 19.33 19.25
Maximum relative velocity (m/s) 0.262 0.19 0.281 0.11 0.2
Time of maximum relative velocity (sec) 21.65 21.70 21.93 22.1 21.67
Maximum relative displacement (m) 0.043 0.05 0.055 0.060 0.056
Time of maximum relative displacement (sec) 18.23 18.38 18.18 18.77 18.25

Loma Prietaاوج زلزلهپارامترهاي  -5جدول 
Loma Prieta EERA NERA SHAKE Quake/W Plaxis

Maximum acceleration (g) 0.21 0.2 0.210 0.42 0.2
Time of maximum acceleration (sec) 13.59 13.61 13.64 13.71 13.66
Maximum relative velocity (m/s) 0.34 0.29 0.356 0.21 0.29
Time of maximum relative velocity (sec) 13.22 13.26 13.53 12.77 12.12
Maximum relative displacement (m) 0.013 0.018 0.018 0.022 0.023
Time of maximum relative displacement (sec) 13.83 13.9 13.75 14.2 13.84

Petroliaپارامترهاي اوج زلزله -6جدول 
Petrolia EERA NERA SHAKE Quake/W Plaxis

Maximum acceleration (g) 0.5 0.467 0.511 0.612 0.458
Time of maximum acceleration (sec) 25.65 25.7 25.71 25.75 25.68
Maximum relative velocity (m/s) 0.95 0.89 0.964 0.9 0.94
Time of maximum relative velocity (sec) 20.88 20.99 21.17 20.66 20.1
Maximum relative displacement (m) 0.242 0.277 0.276 0.281 0.283
Time of maximum relative displacement (sec) 21.12 21.22 21.08 21.6 21.13

می زلزله ها  با نرم بررسی نتایج نشان می دهد شتاب ماکزیمم، سرعت نسبی ماکزیمم و جابجایی نسبی ماکزیمم و لحظه وقوع آنها  براي تما

و همچنین اثر روشی که نرم ) خطی، غیرخطی، یک بعدي و دو بعدي(افزارهاي گوناگون، متفاوت می باشد که این موضوع نشان دهنده اثر نوع تحلیل 

ي خاك و اثر نوع تحلیل، تغییرات براي بررسی تاثیر الیه بند. می باشد...) اجزا محدود، انتگرال گیري عددي و (کند افزار براي حل مساله استفاده می

  ).3شکل (شتاب ماکزیمم در الیه هاي خاك براي گمانه رسم  گردید 
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هر الیه . نحوه تغییرات و شیب هاي متفاوت آن نشان دهنده تغییرات الیه هاي مختلف و تاثیر هر الیه بر مشخصات امواج ورودي می باشد

ت تغییرات حداکثر شتاب به زلزله ورودي نیز بستگی دار د، همچنین شتاب بر روي سطح زمین بیش خاك اثرات مربوط به خود را اعمال می کند و شد

.از سنگ بستر می باشد

، نتایجی کامالً متفاوت از روش )Quake/W(نتیجه دیگري که از این جداول و نمودار دریافت می شود این می باشد که، روش دو بعدي 

بررسی هاي بیشتر نشان می دهد که روش دو . ع اهمیت بسیار باالي نوع تحلیل بر جواب مساله را نشان می دهددهد و این موضویک بعدي ارائه می

همچنین مشاهده شده است که روش غیرخطی به طور کلی ارزیابی دست . بعدي شتاب باالتري را نسبت به کلیه روش هاي یک بعدي بدست می آورد

.جابجایی ها بدست می دهد تري را در مقادیر شتاب، سرعت وپایین

براي گمانه مورد نظر تغییرات حداکثر شتاب نسبت به عمق-3شکل 

  

با . جنبش نیرومند زمین می پردازیم) دامنه، محتوي فرکانسی و مدت لرزش( حال به بررسی تاثیر نوع و الیه بندي خاك بر مشخصات اصلی 

تر تابع تقویت بزرگتري دارند، البته باید توجه کرد در شرایطی که که در حالت کلی خاك هاي نرمبررسی نتایج تحلیل ها اینگونه نتیجه گیري می شود 

تابع تقویب  تر خاك سختی وجود داشته باشد که فرکانس طبیعی آن با فرکانس طبیعی سنگ بستر یکسان باشد، جمله قبلی صادق  نبوده و خاك سخت

د محتوي فرکانسی می توان اینگونه نتیجه گرفت که، محتوي فرکانسی سطح زمین براي یک زلزله، کامالً در مور. بزرگتري دارد و دچار تشدید می شود

در حالت کلی خاك نرم مولفه هاي فرکانس باالي زلزله و خاك سخت مولفه هاي فرکانس پایین را . متفاوت از محتوي فرکانسی سنگ بستر می باشد

توان اینگونه نتیجه گیري کرد که، مدت لرزش در سطح زمین به طور معمول بیشتر از مدت لرزش در سوم می و در نهایت براي مشخصه . فیلتر می کنند

بررسی زلزله هاي مختلف تایید کرده است که مدت لرزش نقش عمده اي . سنگ بستر می باشد، این زمان با میزان نرمی و ضخامت خاك تناسب دارد

رد، از این نظر می توان گفت براي یک ورودي مفروض، میزان خرابی سازه ها بر روي خاك نرم بیش از خرابی در میزان خرابی ناشی از روانگرایی دا

.بر روي  خاك سخت می باشد

  

  نتیجه گیري  .7

  

بندي  براي تحلیل پاسخ زمین روش هاي متفاوتی وجود دارد که بر اساس روش تحلیل، ابعاد، مدل تحلیل، خواص مصالح و نوع حوزه تحلیل دسته

روش هاي یک بعدي و دو بعدي، معادل خطی و غیر خطی براي ارزیابی اثر ساختگاه استفاده شده است براي این منظور از در مطالعه حاضر . شوند می

        .استفاده گردیده است Quake/Wو   PLAXIS , SHAKE, EERA, NERAافزارهاينرم
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نسبی ماکزیمم و جابجایی نسبی ماکزیمم و لحظه وقوع آنها  براي تمامی زلزله ها  با نرم بررسی نتایج نشان می دهد شتاب ماکزیمم، سرعت 

و همچنین اثر روشی که نرم ) خطی، غیرخطی، یک بعدي و دو بعدي(افزارهاي گوناگون، متفاوت می باشد که این موضوع نشان دهنده اثر نوع تحلیل 

  .می باشد...) د، انتگرال گیري عددي و اجزا محدو(کند افزار براي حل مساله استفاده می

دهد و این موضوع اهمیت بسیار باالي نوع در بررسی مشاهده شده است که روش دو بعدي، نتایجی کامالً متفاوت از روش یک بعدي ارائه می

سبت به کلیه روش هاي یک بعدي بدست بررسی هاي بیشتر نشان می دهد که روش دو بعدي شتاب باالتري را ن. تحلیل بر جواب مساله را نشان می دهد

  .تري را در مقادیر شتاب، سرعت و جابجایی ها بدست می دهدهمچنین مشاهده شده است که روش غیرخطی به طور کلی ارزیابی دست پایین. می آورد

اشند، تمامی این خصوصیات از نقطه نظر مهندسی زلزله مهمترین خصوصیات جنبش نیرومند زمین دامنه، محتوي فرکانسی و مدت لرزش می ب

خصوصیت را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییر   3خاك ها با الیه بندي مختلف و ویژگی هاي متفاوت هر . بر خرابی ناشی از زلزله اثر می گذارند

ك هاي نرم تر تابع تقویت بزرگتري با بررسی نتایج تحلیل ها اینگونه نتیجه گیري می شود که در حالت کلی خا. الگوي خرابی در سطح زمین می شوند

ول دارند، محتوي فرکانسی سطح زمین براي یک زلزله کامالً متفاوت از محتوي فرکانسی سنگ بستر می باشد و مدت لرزش در سطح زمین به طور معم

.بیشتر از مدت لرزش در سنگ بستر می باشد
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