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 خالصه

زلزله مخرب جهان از سال  ۱0زلزله از  4 این نکته حائز اهميت است کهذکر 

به کمبودهای بسياری از توجه با ، در ایران رخ داده و کنونتا ميالدی 1555

ها در برابر نامه طراحي ساختمانهای مرسوم ساختمانی مانند آیيننامهآیين

های ویژه ساختگاهی در مناطق با نياز به تحليل(، ۱٢33زله )استاندارد زل

-ها هيچنامهشود. چرا که در این آیينبيش از پيش نمایان می شدگینرمقابليت 
ای زمين نشده شدگی خاک و اثر آن بر پاسخ لرزهای به موضوع نرمگونه اشاره

 مستعد و زیاد خيزيلرزه خطر با ایناحيه در ایران است. از طرف دیگر، قرارگرفتن
 زیرزميني آب سطح با نواحي و مناطق ساحلياز  بسياري در خاك روانگرایی شرایط بودن
 کند.ایجاب میرا در چهارچوب مطالعات عددی ها نامهرفع کمبود این آیين باال،

های نرم مستعد ایجاد ای زمينعوامل موثر بر پاسخ لرزهدر این مقاله به 

موثر و اعمال اضافه خطی با مدل تنش يربر اساس روش غای شار آب حفرهاضافه ف

گام در است. برای این منظور  ای در حوزه زمان پرداخته شدهفشار آب حفره

مدل نتایج آزمایش بر روی ماسه نوادا با استفاده از وقوع روانگرایي نخست، 

ی آناليز پاسخ یک بعد افزاركمك نرمبه ولکسپروژه سانتریفيوژ شماره یک 

وسيله اعتبارسنجي حل عددي بدینو  هگرفتمورد بررسي قرار CYCLIC1D ساختگاه

تواند به افزار، میاین نرم. افزار با دقت مناسبي صورت پذیرفته استنرم

سازی روانگرایی و بررسی اثرات آن در ر تعيين بزرگنمایی یک بعدی، شبيهمنظو

-به سپس. مورد استفاده قرار گيرد اردو تقریبًا شيب های افقیساختگاه
هایی با بزرگای زلزله پارامترهای مختلف تأثيرتر نمودن نتایج،  منظورکاربردی

ای آب حفره های نرم با پتانسيل ایجاد اضافه فشارای خاکبر پاسخ لرزه متفاوت

 ،با افزایش بزرگای زلزلهد که ندهنشان میدست آمده بهنتایج  بررسی شده است.

طوری گرفته، بهاسخ سطح زمين و محتوای فرکانسی آن به شدت تحت تأثير قرار پ

های به دست آمده در حوزه زمان با توجه به افزایش درجه غيرخطی بودن  که پاسخ

 های چشم گيری دارند.خاک تفاوت

 
مدت  نرم شدگی،ای، حوزه زمان، پاسخ لرزهنمایی، بزرگ الگوی کلمات کلیدي:

 زمان موثر.

 

 

  مقدمه .1
 

ای زمين از اوایل قرن بيستم مورد توجه مساله اثر ساختگاه بر حرکات لرزه

آثار  دهد کههای انجام شده نشان می. بررسیداشته استدانشمندان و محققين قرار 

های ای در نقاط مختلف ساختگاه و همچنين شرایط الیهایجاد شده در اثر امواج لرزه

نرم، اثر ساختگاه را در تغيير خصوصيات مختلف امواج  هایخاک محل، مخصوصًا خاک

امروزه و  نيز ادامه داشته کنونها تادهند. این بررسیزلزله مورد بررسی قرار می

جهت پيشپاسخ ساختگاه  تحليل ،های جدید در نقاط مختلف دنياپس از وقوع زلزله

-ات ناشی از نرمزیابی خطربينی حرکات سطح زمين و تدوین طيف پاسخ طرح برای ار

ایجاد اضافه فشار آب  مستعدنرم  هایرفتار تنش کرنش خاک. ]1[روندکار میشدگی به
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 ۱

در مطالعات اما  ،های خاصی برخوردارندپيچيدگیاز  کهبا توجه به این ،ایحفره

د. نکته نشومیاستفاده اساس تنش کل  برآناليز پاسخ ساختگاه خيزی از عرف لرزه

در فضای فرکانس توانایی برآورد ها بر مبنای تنش کل تحليل کهقابل توجه این

ای زمين را برای کنترل رفتار ای ناشی از حرکت لرزهمقدار اضافه فشار آب حفره

پاسخ رو استفاده از شيوه تنش موثر برای تحليل ندارد. از این های نرمزمين

اضافه که در آن اثرات  چراباشد، های روانگرا امری اجتناب ناپذیر میای خاکلرزه

 .]۱[دگردبه صورت مستقيم وارد می ایناشی از بارهای لرزه ایفشار آب حفره
 تنش وکرنشسازد که روابط های عددی این امکان را فراهم میاستفاده از روش

سازی رفتار خاک مورد استفاده قرار گيرد. اما مشکالت موجود در پيشرفته برای مدل

-ها کاماًل حساس میکه نتایج نسبت به آنهای رفتاری رهای مدلتعریف دقيق پارامت

محققان  کنونتا .]0[سازندها را در مسائل عملی محدود میباشند، کاربرد این روش

را بر پاسخ  خاکخطی شدگی و همچنين رفتار غيرشناسی، نرممتعددی اثر شرایط زمين

ر و سيد بولنجاند. رار دادهمورد بررسی قهای گذشته سطح زمين در طول زمين لرزه

های نرم در ارزیابی پاسخ ساختگاه خاک 1۳90در سال  ]5[و پيک  1۳۳5در سال  ]4[

 قائم زمين تاثيرات قابل توجهی برشونده به این نتيجه رسيدند که حرکات 

های ای در خاکتاثير توليد اضافه فشار آب حفره اغلب ها دارد، اماروانگرایی خاک

 [1] کرامر و همکارانبه همين ترتيب . سط حرکات افقی ثبت شده استروانگرا، تو

ای سطح روانگرایی و اثر آن بر پاسخ لرزه مسألهبا نگاهی ویژه به ، ۱311در سال 

. دبررسی قرار دادنمورد  Superstition Hillsرا در طی زلزله  Wildlife (WLA) زمين، ساختگاه

به مقایسه و ارزیابی تحليل  10۳۱در سال ] ۱[الهی و همکاران علی همچنين اخيراً 

ابتدا بر  ،ای با پتانسيل روانگراییهای نرم ماسهیک بعدی اثر ساختگاه در خاک

نس و در گام بعد بر اساس روش مبنای روش معادل خطی با مدل تنش کل در حوزه فرکا

ه های ای در حوزه زمان در اثر اعمال زلزلخطی و اعمال اضافه فشار آب حفرهغير

 قوی پرداختند.

 در مهم پارامتر از جمله ،زلزله نيرومند حرکات مدت هایپارامتر             

 فيزیکی یندهایفرآ از بسياری زیرا .باشدمی زلزله از ناشی هایخرابی بررسی

 آمده وجودهب ایحفره آب فشار افزایش و هاسازه انواع مقاومت و مانند کاهش سختی

 ،آیدوجود میهب زلزله حين در که تنش یا بار هایسيکل تعداد هب های نرمخاک در

-توزیع تجمعی انرژی ورودی زلزله با استفاده از شتابزمان دوام،  .بستگی دارد

ای که درصد معينی از شدت آریاس را شامل به صورت فاصله زمانیباشدکه نگاشت می

نظر های متفاوتی دره صورتگردد. این درصد توسط محققين مختلف بشود تعریف میمی

بر اساس  ]5[ها تعریفی است که تریفوناک و برادیترین آنگرفته شده است. متداول

این مدت زمان بر  .اندنموده ارائه ]9[آریاس% شتاب ۳5% تا 5فاصله زمانی بين 

شود که در اکثر تعاریف از شدت اساس انتگرال مربع شتاب زمين محاسبه می

 فرکانس با بزرگ هایشتاب تاثير تحت کهبه علت آن وتفاده شده است ( اسAriasآریاس)

 : ]٢[مهمی است پارامتر مهندسی امور در باشد، نمی باال
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بوده و  ریاس در سطح پروفيل خاک محلشدت آ Ihاین رابطه، که در              

ax(t)  وay(t)  تاریخچه شتاب افقی در راستای x وy پارامترهای  از دیگر باشند.می

-میو انرژی ورودی زلزله  PGV/PGAنسبت  امنه حرکات زمين، شتاب حداکثر،تشریح د
با نيروهای اینرسی  خودعموالً به علت رابطه طبيعی افقی م حداکثر هاید. شتابنباش

ها در مقابل نيروهای زیرا وزن سازهد، نگيرمیمورد بررسی قرار  ،ساختگاه

از سوی د. نکنهای افقی، حاشيه اطمينان مناسبی ایجاد نمیدیناميکی ناشی از شتاب

و به نوعی فرکانس  حرکت بستگی خواهد داشتبه محتوی فرکانسی  PGV/PGAدیگر نسبت 

های زیادی باشد، ای که شامل فرکانس. برای حرکات زلزلهدهدرا نشان می

د که شود. لذا شاخصی خواهد بوعنوان پریود معادل موج تعریف میبه 2π(PGV/PGA)مقدار

از لحاظ همچنين  .]٢[باشدترین حرکت زمين میمعرف پریودهای مربوط به مهم

اقع معرف وشود و در ا به صورت کمی توسط بزرگی بيان میهاندازه زلزله ،کاربردی

لرزه است. پارامترهای استفاده شده برای بيان انرژی ورودی آزاد شده از زمين

زلزله شامل قدرت حرکت زمين، بزرگای امواج حجمی و سطحی  ورودی محتوای انرژی

 . ]۳[باشدتوليد شده توسط زلزله می

های نرم مستعد ای زمينه عوامل موثر بر پاسخ لرزهدر این مقاله ب             

خطی با مدل تنش موثر و اعمال ای بر اساس روش غيرایجاد اضافه فشار آب حفره
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گام در ای در حوزه زمان پرداخته شده است. برای این منظور اضافه فشار آب حفره

مدل یش نتایج آزمابر روی ماسه نوادا با استفاده از وقوع روانگرایي نخست، 

یک بعدی آناليز پاسخ ساختگاه  افزاركمك نرمبه ولکسپروژه شماره یک سانتریفيوژ 

CYCLIC1D افزار با وسيله اعتبارسنجي حل عددي نرمبدینه و مورد بررسي قرارگرفت

تر نمودن نتایج، تأثير  منظورکاربردیسپس به .دقت مناسبي صورت پذیرفته است

های نرم با پتانسيل ایجاد ای خاکبر پاسخ لرزههایی با بزرگای مختلف زلزله

رکورد زلزله با  ۱5برای این منظور از  ای بررسی شده است.آب حفره اضافه فشار

  استفاده شده است. ۳تا  5بزرگای متفاوت در بازه 

 

 ای زمينخطی در تحليل پاسخ لرزهروش غير .۱  

 

-دیناميکی رفتار خاک نشان می هایسال گذشته و بررسی ٠3ای در طی مطالعات لرزه 
صورت هيسترزیسی های کوچک به که رفتار خاک اغلب غيرخطی و حتی در کرنشدهند 

موجود دارد. استفاده از روش  هاینقش غالب در تحليل پاسخ ساختگاه بوده و

 افی از خصوصيات دیناميکی ساختگاه، تخمين نسبتاً خطی در صورت وجود اطالعات کغير

های توانایی برآورد کرنش اسخ خاک در اثر تحریک زلزله دارد و همچنيندقيقی از پ

. ها استرخطی نسبت به سایر مدلهای غي، یکی از مهمترین امتيازات مدلدائمی

نحوه توليد، توزیع مجدد و چگونگی از بين کردن  امکان مدل همچنين در این روش

های قوی خصوص برای زلزلهلزله بههای زدر خالل و پس از لرزش ایآب حفرهرفتن فشار 

 [.٢]های نرم وجود داردخاکو 

 در به صورت مستقيم حركت معادله كه ساختگاه پاسخ غيرخطي هايتحليل در             
فشار آب  اضافه و برشي كرنش توانمي شود،مي گيريانتگرال زماني هايگام با و زمان دامنه

 روش این در نتایج صحت . ميزان]٢[زد تخمين ی مناسبرفتار مدل ازبا استفاده  را منفذي

 تعيين براي صحرایي و آزمایشگاهي هايآزمون نتایج و كفایت رفتاری مدل بودن مناسب به

نجام پارامترهای اصلی مورد نياز برای ا .]0[دارد بستگي خاك غيرخطي مدل پارامترهاي

، وزن مخصوص پروفيل هاسرعت موج برشی الیهشامل تحليل غيرخطی پاسخ ساختگاه، 

ی و ضریب ميرایی بر حسب تغييرات منحنی تغييرات مدول برش ،، عمق سنگ بسترخاک

به  .دنباشهای مختلف زلزله می، حداکثر شتاب بستر سنگی و شتاب نگاشتکرنش برشی

ای زمين نرم افزارهای منظور انجام آناليزهای غيرخطی در برآورد پاسخ لرزه

افزار نرمتوان اشاره نمود. در این بين می D-MODو  DEEPSOIL،CYCLIC1Dمتعددی نظير 

CYCLIC1D منظور تعيين بزرگتواند بهیک برنامه المان محدود غيرخطی است که می-
ختگاه شبيه سازی روانگرایی و بررسی اثرات آن در سانمایی یک بعدی ساختگاه، 

افزار از یک يرد. این نرمرار گدار مورد استفاده قهای افقی و یا تقریبًا شيب

ه دو فازی )خاک و سيال( بر اساس تئوری بایوت ساختار المان محدود کامالً وابست

نماید. در این برنامه ر محيط متخلخل اشباع، استفاده میبرای جریان موجود د ]13[

گردد که در آن يله یک مدل رفتاری جدید کنترل میرفتار تنش کرنش خاک به وس

مورد استفاده قرار  1مطابق با شکل پالستيسيته چند سطح تسليمی ساختار کلی 

های رفتاری بر پایه چهارچوب دستورالعمل پالستيسيته چند سطحی، مدلگرفته است. 

های ها مشخصهایجاد گردیدند که در آن ]11[ای توسط الگمال و همکارانگسترش یافته

ن جدید بازنویسی گردید. این پاسخ تحرک تناوبی مجددًا به وسيله یک قانون جریا

کار رفت و شامل سه مولفه به CYCLIC1Dمدل رفتاری در قالب کد عددی اجزای محدود 

 .باشداصلی تابع تسليم، قانون سخت شوندگی و قانون جریان می
 

 ای با استفاده از نتایج آزمایشمدل فشار آب حفرهعددی  سنجی صحت  .0

 سانتریفيوژ

 

های دیناميکی سانتریفيوژ در انواع انجام آزمایش ولکس از اهداف پروژه بزرگ

های مختلف خاک اشباع برای بررسی مکانيزم روانگرایی و استفاده از نتایج مدل

های مختلف رفتاری و عددی بوده سنجی مدلها به منظور صحتحاصل از این آزمایش

بخشی از پروژه های شن و ماسه به عنوان ای از پروفيلهای گستردهاست. آزمایش

انجام گرفته و نتایج آن تحت گزارش مفصلی  (TETC)توسط شرکت تکنولوژی زمين  ولکس

بر روی ماسه وقوع روانگرایي گام نخست، در در این مقاله  .]1۱[ارائه شده است

با  ولکسپروژه سانتریفيوژ  1شماره  مدلنتایج آزمایش نوادا با استفاده از 

بدین وسيله  و مورد بررسي قرار گرفتCYCLIC1D  ارافزبه كمك نرم ،g٠3مقياس 

افزار و همچنين پارامترهای مربوط ای موجود در نرممدل فشار آب حفره اعتبارسنجي

روانگرای مورد نظر در مدل  پروفيل خاک .با دقت مناسبي صورت پذیرفته است به آن

وزن مخصوص  و %٠3دانسيته  ( با1نوادا )جدولشامل یک الیه افقی از ماسه  1شماره 

به ترتيب نمای شماتيکی از  0و  ۱اشکال . در [10] باشدمی 1۳/KN/m3  ۱٠اشباع 
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همراه محل قرارگيری  مدل آزمایش سانتریفيوژ بهتاریخچه زمانی شتاب و 

 نشان داده شده است. پيزومترها، مربوط به همين آزمایش 

 

 
 

 سطح تسلیم مخروطی در فضای تنش اصلی -1شکل 

 ]11[فحه انحرافیو ص

زمان مورد استفاده  -تاریخچه شتاب  –2شکل 

 [12] ولکسدر مدل آزمایش سانتریفیوژ 

 

 

 [11] پارامترهای ماسه نوادا – 1جدول 

 مقدار واحد پارامتر

وزن مخصوص 

 اشباع
KN/m3 

22/11  

وزن مخصوص 

 خشک
KN/m3 

70/11  

 07 % دانسيته

00/7 - تخلخل  

86/2 - چگالی  
 

 1نمای شماتیک مدل آزمایش  – 1 شکل

 ]12[سانتریفیوژ ولکس

 

ای در پروفيل خاک نمودارهای نسبت اضافه فشار آب حفرهمقایسه  ٠در شکل              

سازی گيری شده )آزمایش سانتریفيوژ( و شبيهمورد مطالعه و در دو حالت اندازه

شود، تطابق مناسبی ه میکه مشاهدطورهمان شده )مدل عددی( نشان داده شده است.

بين نتایج آزمایش سانتریفيوژ و مدل عددی در نظر گرفته شده وجود دارد که حاکی 

ای و تحليل وقوع در ارزیابی توليد فشار آب حفره مدل عددیمناسب  دقتاز صحت و 

 باشد.روانگرایی می
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ای در اعماق مقایسه و اعتبارسنجی نحوه تولید فشار آب حفره -4شکل 

 مختلف پروفیل خاک روانگرا 

 CYCLIC1Dو مدل عددی  VELACSدر دو حالت آزمایش سانتریفیوژ پروژه 

 

 

 
 

 

 مهم رکوردهای استفاده شده برای تحلیل عددی پارامترهای -2جدول 

 

year 
Significant 
Duration(s) 

Vmax/amax 

(s) 
amax 

(g) 
SED 

(Cm2/S) 
Vs 

(m/s) 
R 

(Km) 
Mw 

Station name/Record Number 
NGA 

Earthquake 
name/Component 

Refrence of 
Database 

1974 2.44 0.033 0.132 2.716 1428 11.08 5.14 Gilory Array / 0098 Hollister  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEER 

1980 1.83 0.041 0.131 4.5 724.9 12.68 5.2 Pinyon Flat / 0225 Anza 
1957 3.71 0.044 0.112 6.07 874 11.13 5.28 Golden Gate Park / 0023 San francisko 
1980 2.44 0.04 0.252 74.38 712.8 10.33 5.42 Morgan Terr Park / 0222 Livemore 
1976 5.63 0.056 0.072 11.79 659.6 20.01 5.5 San Rocco / 0129 Friuli 
1979 5.74 0.052 0.132 26.35 1428 10.67 5.74 Gilory Array / 0146 Coyote lake 
1975 3.39 0.042 0.092 3.016 622.9 12.58 5.9 Seismograph Station / 0106 Orvoville 
1978 4.5 0.081 0.072 24.39 438.3 27.42 5.92 Cachuma Dam toe / 0135 Santa Barbara 
1987 7.02 0.031 0.047 1.611 1222.5 27.64 6 LA-Wonderland Ave / 0643 Whittier narrows 
1935 2.38 0.077 0.173 69.728 659.6 6.31 6 Carroll College / 0001 Helena montana 
1986 6.26 0.028 0.129 8.23 684.9 38.43 6.06 Red Mountain / 0511 N.palm springs 
1996 4.45 0.056 0.357 181.43 527.9 15.96 6.19 Temblor Pre / 0033 Parkfield 
1980 8.6 0.056 0.621 1492.24 659.6 14.37 6.33 Cerro Prieto / 0265 Victoria 
1983 9.11 0.095 0.166 328.579 684.9 27.46 6.36 Slack Canyon / 0369 Coalinga 
1971 9.43 0.036 0.157 20.92 670.8 22.57 6.61 Lake Hughes San fernando 
1994 5.4 0.03 1.585 2052.804 2016.1 7.01 6.69 Pacoima Dam / 1051 Northridge 
1976 6.71 0.076 0.718 4148.237 659.6 5.46 6.8 Karakyr / 0126 Gazli 
1989 9.52 0.085 0.105 100.406 1020.6 63.15 6.93 Sierra PT / 0804 lomaprieta 
1999 18.51 0.094 0.053 105.97 782 25.88 7.14 Lamont 1060 / 1613 Duzce,Turkey 
1992 29.78 0.305 0.041 686.33 401.4 141.92 7.28 San Gabriel / 0889 Landres 
1978 16.12 0.121 0.852 32768.36 766.8 2.05 7.35 Tabas / 0143 Tabas 
1999 7.39 0.225 0.244 3525.27 792 10.92 7.51 Gebze / 1161 Kocaeli 

2009 56.47 0.054 0.887 11810.875 - 18 8 Afiamalu Samoa island 
Strong Motion 

Center 
2010 69.71 0.05 0.647 6053.35 - 35 8.8 Concepcion San Pedro Offshore maule,Chile 
2011 80.84 0.04 2.701 13991.286 - 24 9 MYG004 Tohoku,Japan 

 
 

مستعد توليد اضافه فشار آب  های نرمخاک ایپاسخ لرزهتحليل عددی           .4

 ایحفره

 

نامه های مرسوم ساختمانی مانند آیيننامهکمبودهای بسياری از آیينبا توجه به 

های ویژه ، نياز به تحليل]14[(۱٢33ها در برابر زلزله )استاندارد طراحي ساختمان

شود. چرا که در یشدگی بيش از پيش نمایان مساختگاهی در مناطق با قابليت نرم

شدگی خاک و اثر آن بر پاسخ ای به موضوع نرمگونه اشارهها هيچنامهاین آیين

لرزه خطر با ناحيه در ایران از طرف دیگر، قرارگرفتن .]۱[ای زمين نشده استلرزه

 با نواحي و از مناطق ساحلي بسياري در خاك روانگرایی شرایط بودن مستعد و زیاد خيزي

ها را در چهارچوب مطالعات عددی نامهرفع کمبود این آیين باال، زمينيزیر آب سطح

  .کندایجاب می
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 های ضعیف تا متوسط و قوی زلزلهدر  ایو سنگ بستر لرزه طیف پاسخ سطح زمین -2شکل 

ای مورد بررسی ای با پتانسيل ایجاد اضافه فشار آب حفرهدر این تحقيق، خاک دانه

افزار و از تحليل غيرخطی در حوزه زمان با مدل عددی یک بعدی در نرمقرار گرفته 

CYCLIC1D  از پایگاه بانک ، ۱مطابق با جدول استفاده شده است. برای این منظور

هایی با بزرگای مختلف جهت تحليل تنش موثر استخراج شده نگاشتشتاب PEERهای داده

جهت  شده مورد استفاده قرارگيرند. سنجیتا به عنوان ورودی در مدل عددی صحتاست 

به لحاظ بزرگا و  هازلزله ای ازیابی به طيف گستردهدستباال و های رسيدن به کرنش

های اخير با بزرگای باالتر حداکثر شتاب زلزله، سه زلزله به وقوع پيوسته در سال

 گی خاکشدو قابليت نرم نقش اثر ساختگاه تواننداند که مینيز انتخاب شده ٢از 

وضوح نشان دهند. با به  هاگونه زلزلهبا توجه به پيچيده بودن تحليل این را

ای خاک مورد نظر نسبت به هر یک از ها به مدل، پاسخ لرزهنگاشتاعمال این شتاب

 ای زلزله و عوامل تاثيرگذار بر آن  بررسی شده است.پارامترهای موثر لرزه

ها به دو قسمت ضعيف تا متوسط و کيک زلزلهبا تف  5شکل  بر طبق             

غيرخطي  ساختگاه پاسخ نمودارهای نتایج تحليلقوی به لحاظ مقادیر پاسخ شتاب، 

  5 در شکلدست آمده است. به ایلرزه بستر سنگو  زمين سطح پاسخ هایطيف قالب در

ای ایسهشتاب نگاشت مختلف، مق ۱5ها تحت اعمال بر اساس مقادیر متوسط طيف زلزله

 اضافه اثر توانمي سادگي به .است شدهبين طيف پاسخ سنگ بستر و سطح زمين ارائه 

 دست آمدهههای بپاسخ گيرچشم هاي خاک را برکاهشالیه در شده توليد ايحفره فشارآب

پاسخ سطح  ،با افزایش بزرگای زلزله مشاهده نمود.های قوی در زلزله سطح زمين

به شدت به علت ميرایی زیاد پروفيل خاک روانگرا شده آن  زمين و محتوای فرکانسی

دست آمده در حوزه زمان با توجه های به طوری که پاسخبه ،گيردقرار می تأثيرتحت 

اما در  دهند.خاک،کاهش شدیدی از خود نشان میبه افزایش درجه غيرخطی بودن 

تا  5/3دهای کوتاه )، این امر صدق نکرده و حتی در پریوتا متوسط های ضعيفزلزله

نمایی ای رخ داده است و در پریودهای بلند تغييراتی در بزرگنمایی لرزه( بزرگ1

تاثير ميرایی خاک  ،بزرگای زلزله شود. علت این است که با افزایشمشاهده نمی

 د. باشمقادیر محتوای فرکانسی به وضوح قابل مشاهده می بيشتر بوده وکاهش
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ی ضعیف تا هاسخ سطح زمین و سنگ بستر در زلزلهطیف پا مقدار متوسطمقایسه  -8 شکل

 متوسط و قوی

 

 مقادیر پاسخ زمين بر ایلرزه پارامترهای موثر.          بررسی اثر ٠

 

گيری از تاریخچه زمانی است که در آن زمين بهرهترین روش تشریح حرکات متداول

 ترین معيار دامنه درباشند. مهمت و جابجایی میکت شامل شتاب، سرعپارامترهای حر

گرچه این پارامتر ممکن است چندان زمين، شتاب افقی ماکزیمم است. نيرومند ت حرک

ار مفيد دقيق نباشد، اما هنگامی که تنها اطالعات شدت زلزله در دست باشد، بسي

کات زمين ترهای تشریح دامنه حرباشد. سرعت ماکزیمم نيز یکی دیگر از پاراممی

رو باالتر حرکات زمين دارد. از این های فرکانسباشد که حساسيت کمتری به مولفهمی

حساس ذاری در این محدوده متوسط فرکانس هایی که به بارگبرای ساختگاه

تری جهت ارزیابی ا( سرعت ماکزیمم مشخصه دقيقههای بلند و پلهستند)همانند سازه

در این تحقيق کليه  .]٢[دهدر اختيار قرار میشتاب ماکزیمم د خرابی نسبت به

ارزیابی قرار مورد شدت آریاس درصد  ۳5تا  5ها بين ها با زمان موثر زلزلهتحليل

 مستقيم لحاظ شده است. این پارامتر به صورت غير هادر تمامی خروجی لذا ،گرفته

زله لندرس، زل 0به عنوان نمونه طيف پاسخ ، )الف( 9 مطابق با شکل             

حداکثر ضعيف، متوسط و قوی و در طرف دیگر  هایبا شتابنورتریج و پارکفيلد 

شود. نتيجه نشان شتاب مشاهده می بيشينهدر برابر  سطح زمين حداکثر پاسخ شتاب

 گرددمی باعث خاک غيرخطی رفتاردهد که در زلزله با شتاب حداکثر باال، تا حدودی می
ای کاهش دامنه حداکثر پاسخ لرزه مقدار ثانياً  و یابد افزایش کخا طبيعی ودیپر اوالً  تا

رفتار غيرخطی خاک در  ای به سببعلت این امر ایجاد اضافه فشار آب حفره یابد.

باشد. همچنين در زلزله با می و نقش ميراکننده خاک روانگرا شده های باالکرنش

ها به نسبت به سایر زلزله شود که مقدار طيف پاسخ، مشاهده میحداقل شتاب پایين

. به طور سازدمي روشنسطح زمين را  PGAنسبي در  افزایشای گونهو به حداکثر رسيده

بستگی نسبتًا قابل قبولی را ميان این دو ای که همتوان بر طبق معادلهکلی می

 ،موج ورودی ه گرفت که با افزایش شتاب حداکثرپارامتر برقرار کرده است، نتيج

زلزله کوچالی،  0طيف پاسخ ، )ب( 9در شکل  شود.ایجاد میاسخ سطح زمين کاهش پ

 در مقابلهای ذکر شده در محدودهمتفاوت  PGV/PGA نسبت باسانتاباربارا و اوورویل 

  .ارائه شده است سطح زمين حداکثر پاسخ شتاب

 

 )الف(
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 )ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الف( بر حسب حداکثر شتاب ب( بر حسب   طیف پاسخ حداکثر سطحاسخ و نمودار طیف پ -0شکل 

PGV/PGA  انرژی ورودی حسبج( بر 

 

تواند یا افزایش سرعت حداکثر باشد، در واقع علت افزایش این پارامتر می             

بيشتری داشته،  PGV/PGAای که یا کاهش مقدار شتاب حداکثر. مطابق با شکل، زلزله

-های بيشتری را در سطح زمين میرو پاسخاب حداکثر کمتری بوده، از ایندارای شت

هایی که ولی در زلزله باشد.زلزله می حاکی از کاهش شدت شکبی کهتوان مشاهده کرد 

دچار  پایينیابد، در محدوده بسيار کوچکی از پریودهای این مقدار کاهش می

نمایی در پریودهای باال، نقش کوچک خصوصبزرگنمایی شده است، اما به طور کلی و به

گزلی، کوالينگا و  زلزله 0طيف پاسخ  ،)ج( 9در شکل دهد. را در زلزله نشان می

در  سطح زمين و معادله حداکثر پاسخ شتاببر اساس مقادیر انرژی ورودی  توهوکو

زلزله با انرژی بيشتر، هرچند به پارامترهای د. شومشاهده میبرابر این پارامتر 

ای سطح زمين سبی در پاسخ لرزهکاهش ن ممکن است موجب تلفی بستگی دارد، امامخ

بيشتر  ورودی اگر مقدار انرژی شود،می مالحظه نيز راست شکل در که طورهمان. نشود

. داردنشده بلکه رو به افزایش  کمتر نسبت همان به شتابحداکثر شود، پاسخ 

 همراهبه بيشتری انرژی ورودی يشتر،بب شتاب بيشينه که رسدمی نظر به بنابراین

 برای مناسبی نماینده تواندنمی احتماالً  پارامتر اینبنابراین  .داشت دخواهن

سرعت بوده و از همبستگی مناسبی  حداکثرحداکثر شتاب یا گيری همانند نتيجه

 باشد.برخوردار نمی

 

 .          ارائه الگوی بزرگنمایی5

 

زمين دست آمده در سطح های بهپاسخ ل بی بعد سازیفی زلزله حاصبزرگنمایی طي

ی بيان پدیده تشدید الگویی برا ای بوده و نشان دهندهنسبت به سنگ بستر لرزه

دست نمایی بههای قوی الگوی بزرگدر زلزله ٢مطابق با شکل باشد. ها میدر زلزله

و های باال عدد یک شده که در واقع رفتار غيرخطی خاک در کرنشآمده کمتر از 

علت افزایش ميرایی بهزیرا با افزایش  سازد.را مبين مینمایی امواج ورودی کوچک

نمایی شود و الیه سطحی نقش کوچکاز شدت زلزله کاسته می ایفشار آب حفرهاضافه 

افزایش ضعيف تا متوسط، ميزان های در زلزلهاما  کند.ای را ایفا میموج لرزه
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و روان شدن خاک و به دنبال آن کاهش اثر غيرخطی شدن  ایاضافه فشار آب حفره

 شود.نمایی ایجاد میهای پریودیک بزرگخاک، در برخی از محدوده

  
 

 و قوی برای دو زلزله ضعیف تا متوسطدست آمده بهنمایی الگوی بزرگ -6شکل 

 

 گيرينتيجه .9 

 

نرم  هایقدرتمند زمين در جنبشموثر پارامترها و عوامل بررسی در این مقاله به  

ای بر اساس روش غيرخطی با مدل تنش موثر و مستعد ایجاد اضافه فشار آب حفره

به جهت اطمينان ای در حوزه زمان پرداخته شده است. اعمال اضافه فشار آب حفره

با مدل آزمایش سانتریفيوژ پروژه  نتایج ، آنمدل رفتاری و پارامترهای صحت از 

تر  همچنين در ادامه به منظورکاربردی بارسنجی قرار گرفته است.مورد اعت ]1۱[ولکس

های نرم ای خاکهایی با بزرگای مختلف بر پاسخ لرزهنمودن نتایج، تأثير زلزله

توان به شرح زیر میرا دست آمده بهبه طورکلی نتایج  .ای بررسی شده استحفره

 بندی نمود:جمع
 ين و محتوای فرکانسی آن به شدت پاسخ سطح زم ،با افزایش بزرگای زلزله

های به دست آمده در حوزه زمان  گيرد به طوری که پاسخ قرار می تأثيرتحت 

ای دارای کاهش قابل مالحظه ،خاکبا توجه به افزایش درجه غيرخطی بودن 

 اند.بوده

   ميل خاک به رفتار غير خطی در امواج ورودی و با افزایش بيشينه شتاب

و  PGAکاهش یافته و همبستگی خوبی بين  سخ سطح زمينپا های باال،کرنش

 حداکثر پاسخ سطح زمين مشاهده شده است.

  با افزایش پارامترPGV/PGA توان های بيشتری را در سطح زمين میپاسخ

 مشاهده کرد.

  ای سطح زلزله با انرژی بيشتر، ممکن است موجب کاهش نسبی در پاسخ لرزه

  زمين نشود.

 نخواهد داشت همراهبه بيشتری انرژی ورودی شتر،ببي شتاب يشينهب. 

گيری همانند نتيجه برای مناسبی نماینده تواندنمی انرژی ورودیبنابراین 

با این  حداکثر سرعت بوده و از همبستگی مناسبیحداکثر شتاب یا 

 باشد.برخوردار نمی پارامترها

 های خاک در الیهای ای قوی موجب افزایش فشار آب حفرهانتشار امواج لرزه

ای همانند های مستعد ایجاد اضافه فشار آب حفرهشده، که به تبع آن الیه

نمایی و یک الیه با ميرایی باال عمل نموده و موجب کاهش مقادیر بزرگ

 د.نشوحداکثر پاسخ زمين می
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