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خالصه

ها در مناطق مسکونی و  به سزایی بر توزیع خرابی ریتأثي ادوار گذشته مشخص ساخته است که شرایط ژئوتکنیک محلی ها لرزه نیزمبررسی بسیاري از 

، از این رو گرددیمات حرکتی زمین در طی زمین لرزه خاك سطحی هر ناحیه، مشابه یک فیلتر عمل کرده و سبب تغییر مشخص. هاي حیاتی دارد شریان

در این پژوهش، ارزیابی پاسخ محلی زمین در ناحیه جنوب شرقی شهر . اهمیت بررسی اثرات ساختگاهی خاك هر ناحیه بیش از پیش روشن می شود

گمانه تعیین و توسط دو نرم افزار  7ت ژئوتکنیکی در محل براي انجام تحلیل دینامیکی آبرفت، ویژگی هاي الیه خاك از آزمایشا. بابل مد نظر می باشد

تحلیل صورت گرفته است، این دو نرم افزار براي سال هاي متمادي در جوامع مهندسی و علمی کاربرد داشته و  ProShakeو  Abaqusپرکاربرد 

نتایج تحلیل . دل خطی و  غیر خطی ناحیه مورد بررسی می باشد، تحلیل به روش معا افزار هدف از انتخاب این دو نرم. داراي مقبولیت عمومی می باشند

  .آشکار می سازد که دو روش همخوانی قابل قبولی با یکدیگر و سایر مطالعات پیشین دارند

  PGAاثر ساختگاه، جنبش نیرومند زمین، روش معادل خطی، روش غیر خطی، : کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

هاي  الیهاي لرزههاي  این پارامترها به شدت توسط ویژگی. ي بستگی داردلرزه ا، پریود و مدت حرکات )قدرت(ه بزرگی خرابی ناشی از یک زمین لرزه ب

که  مسئله نیاامروزه . سازد ها را قبل از رخداد زمین لرزه امري ضروري می نزدیک سطح بستگی دارند که این موضوع، بررسی حساسیت زمین و سازه

هاي ناشی از زمین لرزه،  کنند کامالً شناخته شده است، از این رو در ایجاد خرابی نرم، جنبش زمین را در خالل زمین لرزه تقویت میهاي  رسوبات و نهشته

قابل  توانند به طور ها، به خاطر اختالف امپدانس باالیی که با سنگ پی زیرین دارند می هاي سخت پتانسیل بیشتري دارند، چرا که این نهشته نسبت به الیه

عالوه بر این، رسوبات نرم سبب طوالنی شدن مدت زمان حرکت شدید زمین لرزه . فرکانس جنبش نیرومند زمین را متأثر سازندـ توجهی محتوي دامنه 

و  ژئوتکنیکیسطحی نه تنها تابع منبع لرزش و مسیر آن، بلکه تابع شرایط زیر ،هاي مهندسی لرزش زمین و خسارات حاصل از آن بر سازه.]1،2[خواهند شد

یی که داراي خاك نرم یا توپوگرافی ها محلاین پدیده در . به طور قابل مالحظه اي در فاصله کوچک تغییر کند تواندیماثر ساختگاه . باشدیمنیز توپوگرافی

  .]4،3[شودیمازه هاي ساخت بشر انرژي لرزه اي را ذخیره و منجر به تقویت ارتعاشات و در نتیجه افزایش خسارات وارد بر سنوسانی هستند،

در  در همین راستا پژوهشی همراه با مطالعات و تحقیقات جامع تحلیلی، تجربی و صحرایی با هدف بررسی تاثیرات ساختگاه بر جنبش نیرومند زمین

بر اساس انتشار یک  ProShakeم افزار تئوري نر. مدل می شوند ProShakeو Abaqusشهر بابل در دست انجام است، داده هاي گمانه در دو نرم افزار 

نیز قابلیت مدلسازي مرز  Abaqusبعدي امواج برشی در یک سیستم ویسکو االستیک می باشد و می تواند رفتار غیرخطی خاك را مدلسازي کند، نرم افزار 

  .بی نهایت را دارد که به رفتار واقعی خاك بسیار نزدیک می باشد

  

  

                                               
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل١
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل٢
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  اثر ساختگاه  .2

در خالل یک زلزله آبرفت ها با ساختار متفاوت،  .وقوع زلزله، انرژي کرنشی انباشته شده در ناحیه کانونی به شکل امواج لرزه اي آزاد می شوند در هنگام

ین رفتارهاي ا. بعالوه ساختار یک پوسته  نیز ممکن است در زلزله هاي مختلف، پاسخ هاي متفاوتی را به نمایش بگذارد.داراي پاسخ هاي متفاوت هستند

  .]6،5[گویند را در شناخت ویژگی هاي ساختگاه یاري نماید، به ویژگی هاي فوق اثر ساختگاه میمتنوع می توانند ما

  :مشخصه دینامیکی یک جنبش در یک نقطه از سطح زمین در حوزه فرکانسی چنین نوشته می شود

( ) ( ). ( ). ( )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) 

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

لی پارامترهاي اص. تر می باشد از میان سه عامل فوق در نحوه انتشار امواج مهم S(f)پژوهش ها نشان داده اند که تاثیر ساختگاه . چگونگی پاسخ زمین موثرند

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

ی در یک تعریف کلی اثر ساختگاه  عبارت از تاثیر شکل خاك و توپوگرافی زیرسطح. فیزیکی و مکانیکی مصالح سنگی و خصوصیت خاك ها می باشند

را تغییر داده و در نتیجه بزرگنمایی یا کوچک نمایی جنبش زمین را به همراه دارد) دامنه، فرکانس و مدت دوام(که مشخصه هاي میدان امواج ورودي 

]7،8،9[.  

Ramazi وSchenk  بر برزگی زلزله تابع  با بررسی زلزله هاي ویرانگر ایران به این نتیجه رسیدند که شدت زمین لرزه هاي ویرانگر ایران، افزون

بر این اساس براي شرایط ساختگاهی خاکی نرم الیه اي و آبرفتی و براي شرایط ساختگاهی سنگی سخت از سوي دیگر به . شرایط ساختگاه نیز می باشد

  :را ارائه نمودند 3و  2ترتیب روابط 

1.316 1.316sI M                                                                                                                                                  )2(

1.235 1.418sI M                                                                                                                                                    )3(

روابط فوق به وضوح تاثیر چشمگیر اثر ساختگاه را در خاك هاي نرم الیه اي و . شدت زلزله می باشد Iبزرگی زلزله در مقیاس امواج لرزه اي و Msکه 

  .]10[آبرفتی ایران نشان می دهد

  

  روش هاي تحلیل پاسخ زمین  .3

در این . یل پاسخ زمین را می توان از جنبه هاي متفاوت دسته بندي و بررسی کردمشاهده می شود، روش هاي مختلف براي تحل 1همانگونه که در جدول 

صورت می گیرد،  Abaqusافزار  و آنالیز دو بعدي غیرخطی با استفاده از نرم ProShakeنرم افزار پژوهش آنالیز یک بعدي معادل خطی با استفاده از 

در ادامه نیز، انواع روش هاي تحلیل . باشد ی شباهت و تفاوت هاي تحلیل یک بعدي و دو بعدي میهدف از این کار بررسی جامع تحلیل پاسخ زمین و ارزیاب

  .]11[بر اساس خواص مصالح به صورت مختصر شرح داده می شود

دسته بندي روش هاي تحلیل پاسخ زلزله-1جدول 

تحلیل تنش موثر، تحلیل تنش کل )مدل سازي خاك اشباع(روش تحلیل

و بعدي، سه بعديک بعدي، دی ابعاد

اجزا محدود، جرم متمرکز، انعکاس چندگانه مدل تحلیل

خطی، معادل خطی، غیرخطی خواص مصالح

تحلیل در حوزه زمان، تحلیل در حوزه فرکانس زمان یا دامنه فرکانس

  

  روش خطی. 1.3

ند جابجایی، سرعت، شتاب، تنش برشی و کرنش برشی برحسب یکی از در این روش با محاسبه تابع تبدیل خاك ساختگاه، پارامترهاي مختلف پاسخ، مان

لذا تنها محدود به تحلیل  ،چون این روش بر پایه اصل اجتماع اثر قوا استوار است. پارامترهاي حرکت ورودي مانند شتاب سنگ بستر سنگی، تعیین می گردند

به صورت سري فوریه در نظر   (FFT)با استفاده از تبدیل سریع فوریه) کت وروديحر(معموالً تاریخچه زمانی حرکت بستر سنگی . سیستم هاي خطی است
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حرکت (در تابع تبدیل ضرب شده تا سري فوریه حرکت سطح زمین ) حرکت ورودي(سپس هر جمله از سري فوریه حرکت بستر سنگی . گرفته می شود

بنابراین تابع تبدیل . در حوزه زمان بیان نمود FFTبا بهره گیري از معکوس  را می توان) حرکت خروجی(آنگاه  حرکت سطح زمین . بدست آید) خروجی

  .]12[چگونگی تشدید یا میرایی هر فرکانس در حرکت بستر سنگی را به وسیله توده خاك تعیین می نماید

  روش خطی معادل. 2.3

را می توان با در نظر گرفتن خواص معادل خطی خاك تعیین کرنش خاك هاي بارگذاري شده به صورت سیکلیک - رفتار واقعی غیرخطی هیسترتیک تنش

به صورت ضریب میرایی که اتالف انرژي (D)عموماً به صورت مدول برشی سکانت و ضریب میرایی معادل خطی  (G)مدول برشی معادل خاك. نمود

  .رفته می شوددر نظر گ ،یکسانی با آنچه که منحنی هیسترزیس متعلق به یک سیکل واقعی ایجاد می نماید

  روش خطی معادل وابسته به فرکانس.3.3

از آنجایی که . حرکات زمین شامل تعدادي ویژگی طیفی بوده و نقش محتواي فرکانسی حرکت در تاریخچه زمانی کرنش به فرکانس حرکت بستگی دارد

دول برشی و نسبت میرایی مناسب تابع خصوصیات فرکانسی تحلیل پاسخ زمین شامل ویژگی هاي طیفی کرنش برشی نیز می باشد، می توان نتیجه گرفت م

.]12[نام دارداین روش، خطی معادل وابسته به فرکانس. حرکت خواهند بود

  روش غیرخطی. 4.3

 هاي کت در گامبا انتگرال گیري از معادله حر. تحلیل پاسخ غیرخطی واقعی توده خاك با بهره گیري از انتگراسیون مستقیم عددي در حوزه زمان می باشد

کرنش رجوع می - در ابتداي هر گام زمانی به رابطه تنش. کرنش خطی یا غیرخطی یا مدل رفتاري پیچیده را می توان حل نمود - کوتاه زمان، هرمدل تنش

را  االستیک غیرکرنش غیرخطی -با این روش یک رابطه تنش. شود تا خصوصیات مناسب خاك که بایستی در آن گام زمانی به کار روند مشخص گردد

کرنش سیکلی به کار رفته در اینگونه تحلیل ها مدل هاي -رایج ترین مدل هاي تنش. توان در یک مجموعه گام هاي کوچک خطی به کار بردمی

  .]12[می باشد Ramberg-Osgood ،Hardin-Drnevich-Cundall-Pyke(HDCP) ،Martin-Davidenkovهیپربولیک، 

  عیت زمین شناسیمحدوده مطالعه و وض  .4

و منظم  متعدد با چیدمان تقریبًاشده از جمله دالیل این انتخاب، وجود گمانه هاي حفاري . بابل براي این مطالعه انتخاب گردیده است جنوب شرقیناحیه 

و موقعیت ناحیه  1شکل . باشد می، نشان دهد واضحساختگاه بر جنبش نیرومند زمین را به طور همچنین وجود خاك الیه اي و آبرفتی که می توان اثر

  .ها را نشان می دهدگمانه

  
  موقعیت ناحیه مورد بررسی و گمانه ها - 2شکل 

  .نشان داده شده است 2در جدول  BH1،که براي نمونه پروفیل خاك براي گمانه شده استفاده می شودگمانه حفاري  7اطالعات براي این پژوهش از 
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BH1نه پروفیل خاك در محل گما -2جدول 

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

SPT W% e0

BH1

3.5 CL 1.64 10 23 0.595
14 CL 1.88 11 33 0.923

18.5 ML 1.86 9 30 0.883
26.5 CH 1.86 9 23 0.642
30 CL 2.00 10 23 0.692

  

  مشخصات حرکت ورودي  .5

 Loma Prietaمی باشد و زلزله  g 0.33ثبت شده و داراي شتاب ماکزیمم Topangaکه در ایستگاه  Northridgeبراي بررسی رفتار خاك از  زلزله

نشان  2نگاشت این دو زلزله در شکل شتاب. می باشد استفاده شده است g 0.07ثبت شده و داراي شتاب ماکزیمم  Yerba Buneaکه در ایستگاه جزیره

  .داده شده است

Loma Prietaو  Northridgeاب نگاشت هاي زلزله هاي شت - 2شکل 

  مرزهاي مدل  .6

خواهدبازتابتنشهايموجاینصورتغیردرچونباشند،استاتیکیآنالیزازدورتربایدمرزها،Abaqusدینامیکی با استفاده از نرم افزار تحلیلبراي

حافظهومحاسباتیزماناضافی،المان هايبهدورفاصلهدرمرزهاقرارگیريوجود،اینبا. اشدببدست آمده بدست آمده قابل اطمینان نمینتایجوشد

:داردوجودمرزها در تحلیل دینامیکیایجادبرايمختلفیروش هاي .داردنیازبیشتر

)مرزييها المان(نهایت بینیمهيها المانازاستفاده •

)باالویسکوزیتهکم،سختی(مرزها درها المانمصالحمشخصاتسازگاري •

)میراگرها(ویسکوزمرزهايازاستفاده •

نمونه مرزهاي به کار رفته در این پژوهش را نشان می 3نهایت استفاده شده است، شکل بینیمهيها الماندر این بررسی براي مدل کردن مرزها از 

  .تفاده شده، همچنین براي مدل کردن میرایی خاك از میرایی رایلی استفاده گردیده استکلمب اس -براي شبیه سازي خاك از مدل رفتاري موهر.دهد

  نهایت مدلمرزهاي بی - 3شکل 

  خروجی برنامه ها و ارزیابی نتایج  .7

ی تشریح به خوبزمین را تواند حرکت واقعی گر چه طیف پاسخ نمی. باشدهاي متداول براي تشریح حرکات زمین، استفاده از طیف پاسخ میاز جمله روش

هاي پاسخ تغییر مکان، شبه سرعت و شبه شتاب از اهمیت هر کدام از طیف. باشدها میکند اما داراي اطالعات ارزشمند در مورد تاثیر حرکت زمین بر سازه

Loma Prieta Northridge
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هاي طیف پاسخ سه جانبه زلزله نشان دهنده به ترتیب 5و 4هاي شکل. باشدطیف پاسخ سه جانبه حاوي اطالعات هر سه طیف می. اي برخوردار هستندویژه

Northridge  وLoma Prieta افزارهاي  هاي بستر بدست آمده از نرمبراي شتاب نگاشتAbaqus  وProShake  براي گمانهBH1 باشندمی .  

تقریباً برابر می باشند ولی  ProShakeطیف پاسخ سنگ بستر و ) ثانیه 0.5پریودهاي کمتر از (دارد در محدوده حساس به شتاب بیان می 4شکل 

پریودهاي بیشتر (جایی و حساس به جابه) ثانیه 3تا  0.5پریودهاي مابین (در محدوده حساس به سرعت . باشدکمتر از دو طیف دیگر می Abaqusطیف پاسخ 

  .می باشد BH1د مربوط به گمانه الزم به ذکر می باشد تمامی این موار. بیشتر از دو طیف دیگر است Abaqusطیف پاسخ ) ثانیه 3از 

  
BH1براي گمانه Northridgeطیف پاسخ سه جانبه زلزله  - 4شکل 

در محدوده حساس به . بیشتر از طیف سنگ بستر است ProShakeو  Abaqusدهد که در محدوده حساس به شتاب طیف پاسخ نشان می 5شکل 

جایی طیف پاسخ سنگ بستر و همچنین در محدوده حساس به جابه. دو طیف دیگر استبیشتر از  Abaqusجایی طیف پاسخ سرعت و حساس به جابه

ProShake تقریباً برابر می باشند .

BH1براي گمانهLoma Prietaطیف پاسخ سه جانبه زلزله  - 5شکل  

هاي نگاشتبراي شتاب Loma Prietaو  Northridgeهاي بستر زلزله PGAسطح به  PGAنسبت  به ترتیب نشان دهنده 7و  6هاي شکل

Abaqus  وProShakeها مشخص است میزان تشدید همان گونه که در شکل. باشند، براي تمامی گمانه هاي موجود در ناحیه مورد بررسی می
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ProShake  بیشتر ازAbaqus نهایت بودن مرزها در بوده، این موضوع به دلیل غیر خطی بودن تحلیل و بیAbaqus از طرفی مشاهده می شود .دمی باش

در محدوده مورد  ProShakeو  Abaqusهاي براي شتاب نگاشت Loma Prietaو  Northridgeهاي بستر زلزله PGAسطح به  PGAکه نسبت 

  .اشداین موضوع نشان دهنده تاثیر خاك ناحیه مورد مطالعه بر روي امواج زلزله هاي ورودي می ب. بررسی به صورت واضح تغییر می کند

  
Northridgeبستر زلزله  PGAسطح به  PGAطیف نسبت  - 6شکل

  Loma Prietaبستر زلزله  PGAسطح به  PGAطیف نسبت  - 7شکل  

  

ر خاك ب بندي حال با بررسی و مقایسه جواب هاي بدست آمده از تمامی گمانه ها و با در نظر گرفتن نوع خاك تشکیل دهنده آنها، تاثیر نوع و الیه

با بررسی نتایج تحلیل ها اینگونه نتیجه گیري می . جنبش نیرومند زمین مورد بررسی قرار می گیرد) دامنه، محتوي فرکانسی و مدت لرزش( مشخصات اصلی 

که فرکانس طبیعی شود که در حالت کلی خاك هاي نرم تر تابع تقویت بزرگتري دارند، البته باید توجه کرد در شرایطی که خاك سختی وجود داشته باشد 

در مورد محتوي . بزرگتري دارد و دچار تشدید می شود تیتقوتابع  تر آن با فرکانس طبیعی سنگ بستر یکسان باشد، جمله قبلی صادق نبوده و خاك سخت

در حالت . سنگ بستر می باشد فرکانسی می توان اینگونه نتیجه گرفت که، محتوي فرکانسی سطح زمین براي یک زلزله، کامالً متفاوت از محتوي فرکانسی

و در نهایت براي مشخصه سوم می توان اینگونه . هاي فرکانس باالي زلزله و خاك سخت مولفه هاي فرکانس پایین را فیلتر می کنندکلی خاك نرم مولفه

ن زمان با میزان نرمی و ضخامت خاك نتیجه گیري کرد که، مدت لرزش در سطح زمین به طور معمول بیشتر از مدت لرزش در سنگ بستر می باشد، ای

بررسی زلزله هاي مختلف تایید کرده است که مدت لرزش نقش عمده اي در میزان خرابی ناشی از روانگرایی دارد، از این نظر می توان گفت . تناسب دارد

  .اشدب براي یک ورودي مفروض، میزان خرابی سازه ها بر روي خاك نرم بیش از خرابی بر روي خاك سخت می

در ادامه براي درك بیشتر و توصیف تصویري اثرات الیه هاي خاك بر امواج ورودي، نقشه بزرگنمایی ناحیه مورد بررسی براي هر دو زلزله 

ا نشان می بزرگنمایی ناحیه مورد بررسی ر 9و  8اشکال . ترسیم و ارائه گردیده است ProShakeو  Abaqusمفروض و با استفاده از نتایج هر دو نرم افزار 

دیگر همان گونه که مشاهده می شود، دو نقشه از نظر کیفی تطابق قابل قبولی دارند، یعنی نواحی که داراي بزرگنمایی بیشتري نبست سایر نواحی . دهند

نتیجه گرفته  Loma Prietaو Northridgeاز طرفی دیگر با مقایسه نتایج دو زلزله . هستند به صورت واضح مشخص و تقریباً منطبق بر یکدیگر می باشند

.ساختگاه مشاهده شده در ناحیه مورد نظر دارند شده است که ماهیت زلزله و امواج ورودي به الیه هاي خاك تاثیر به سزایی در اثر
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Northridgeیی ناحیه مورد مطالعه بر اساس زلزله بزرگنمانقشه  - 8شکل

  Loma Prietaه مورد مطالعه بر اساس زلزله نقشه بزرگنمایی ناحی - 9شکل  

  نتیجه گیري  .8

بعالوه ساختار یک پوسته  نیز ممکن است در زلزله هاي مختلف، پاسخ .در خالل یک زلزله آبرفت ها با ساختار متفاوت، داراي پاسخ هاي متفاوت هستند

هاي زیادي براي بررسی اثر ساختگاه وجود روش.احی شهري حائز اهمیت می باشد، از این رو بررسی اثر ساختگاه در نوهاي متفاوتی را به نمایش بگذارد

صورت  Abaqusافزار  و آنالیز دو بعدي غیرخطی با استفاده از نرم ProShakeدارد که در این پژوهش آنالیز یک بعدي معادل خطی با استفاده از نرم افزار 

تقریباً برابر  ProShakeدر محدوده حساس به شتاب طیف پاسخ سنگ بستر و  Northridgeمین لرزه بررسی نتایج نشان می دهد که  براي ز. گرفته است

بیشتر از  Abaqusجایی طیف پاسخ در محدوده حساس به سرعت و حساس به جابه. باشدکمتر از دو طیف دیگر می Abaqusمی باشند ولی طیف پاسخ 

. بیشتر از طیف سنگ بستر است ProShakeو  Abaqusدر محدوده حساس به شتاب طیف پاسخ  Loma Prietaو براي زمین لرزه . دو طیف دیگر است

جایی طیف همچنین در محدوده حساس به جابه. بیشتر از دو طیف دیگر است Abaqusجایی طیف پاسخ در محدوده حساس به سرعت و حساس به جابه

و مدت  فرکانسی قطه نظر مهندسی زلزله مهمترین خصوصیات جنبش نیرومند زمین دامنه، محتوياز ن. تقریباً برابر می باشند ProShakeپاسخ سنگ بستر و 

نرم تر تابع تقویت بزرگتري دارند، محتوي فرکانسی  هاي لرزش می باشند، با بررسی نتایج تحلیل ها اینگونه نتیجه گیري می شود که در حالت کلی خاك

محتوي فرکانسی سنگ بستر می باشد و مدت لرزش در سطح زمین به طور معمول بیشتر از مدت لرزش در  سطح زمین براي یک زلزله کامالً متفاوت از

.سنگ بستر می باشد
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