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  خالصه 

-اند به روشنی مشخص کر دههای اخير رخ دادهکه در دهه ی مخربیهاسی زلزلهبرر 
درتقویت جنبش  ، نقش مهمیاثرات ساختگاهی و  زمين شناسی است که شرایط

اولين بندی از های ریز پهنهه نقشههيبر همين اساس تن دارد.نيرومند زمي

-امروزه به اما ،شودیای انجام ملرزه پذیریخطر که در جهت کاهشاست  اقداماتی
،هنوز اثرات ها این نقشه ثرات ساختگاهی چند بعدی در تهيهآشکار شدن ا رغم

گيرد .در این ای زمين قرار میهای حرکت لرزهساختگاهی یک بعدی مبنای پارامتر

به گرافی سطحی در شهر کرمانشاه مقاله با توجه به تنوع ساختگاه و توپو

ت. بدین منظور با استفاده از اهی پرداخته شده اسبررسی دو بعدی اثرات ساختگ

از مطالعات موجود و اطالعات  GeoStudioاز بسته نرم افزاری  Quake/W افزارنرم

سطحی تا سنگ مانشاه،مدل دوبعدی از ساختار زیرقبلی انجام شده در شهر کر

ی دای ساخته شده،سپس با مدلسازی انتشار امواج در این محيط دو بع بستر لرزه

و در نقاط مختلف بدست آمده  خطی معادل ،پاسخ سایتحالت ها در و انجام تحليل

 .در نهایت نتایج حاصله برای مدل دو بعدی، با مدل یک بعدی مقایسه شده است

 
،تحلیل پاسخ لرزه ای ،تحلیل خطی معادل،تحلیل اثرات ساختگاهیکلمات کلیدي: 

 دو بعدی

 

 

  مقدمه .1
 

،  [3]مكزیك1985نظير زلزله های پيشين مده از زلزلهآدست های باساس تجربهبر

 Kocaeli و زلزله [5] 1995ژاپن   Kobe ، زلزله[4]1989در سال كاليفرنيا Loma Prieta زلزله

شناسي سطحي خاك بر حركت ، پتانسيل تاثيرگذاري زمين [6]1999 در سال تركيه

اثرات ساختگاهي ناميده مي حاهاي ناشي از زلزله كه اصطالزمين و خرابي نيرومند

  گردیده است.شود، به خوبي مشخص 

ک ه در  ش ودیبه کار گرفته م  یمختلف یهاروش این اثرات یابیبه منظور ارز

مش اهده و  مبتنی ب رمستقيم که  های روش را به دو دسته،آنها توان میکلی حالت 

خ ود های ع ددی روش .مودبندی نتقسيم عددی هایروش و دنباشمی گيری در محلاندازه

 یزمان خچهیمعموال تار یخط روشدر . باشدمی یخطريمعادل و غیخط ،یخط یهاشامل روش

 فيآمده و پس از ضرب در تابع انتقال، طدر هیفور فيبصورت ط یبستر سنگ یحرکت رو

-یم هیمعکوس فور لیده از تبداکه با استف دیآیبدست م نيسطح زم روی حرکت هیفور

اقع ی غي ر رفت ار و .[1]را بدس ت آورد نيسطح زم یحرکت رو یزمان خچهیارتوان ت

ت وان ب ا در نظ ر بارگذاری شده بصورت سيکلی را می هایکرنش خاک -هيسترتيک تنش

عموما بصورت مدول  ،Gمدول برشی معادل خطی خطی خاک تعيين نمود،ن خواص معادلگرفت

ض ریب ميرای ی ک ه ات الر ان رژی بص ورت  ،xخطیی سکانت و ضریب ميرایی معادلبرش

نمای د،در جاد مییکسانی با آنچه که منحنی هيسترزیس متعلق به یک سيکل واقعی ای
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 ج ادیا یطبق کرنش برش  در هر مرحله از تحليلکه این ضرائب [2]دشونظر گرفته می

نسبت به کرنش برش ی مدول برشی و ضریب ميرایی  راتييتغ یهایشده و بر اساس منحن

ای خطی پاس خ ل رزهرفتار غيرروشی تقریبی برای تخمين  این روش، دند،گرتصحيح می

س تقيم ع ددی م ی واقعی توده خاک از انتگرالگيریخطتحليل پاسخ غير.[1]زمين است

ت وان مس هله در مدلسازی عددی اثرات ساختگاهی می[.1] آیددر حوزه زمان بدست می

 فرض ب ر ،حليل یک بعدی پاسخ زمينتر د ،را به شکل یک و یا چند بعدی مطرح نمود

امواج انتشار قائم و پاسخ یک توده خاک عمدتا در اثر است افقی بودن مرز الیه ها

SH شود که سطح خاک و بستر سنگی در جهت فرض میهمچنين  آیدبدست می از بستر سنگی

برای ساختگاه ه ای  ،زمين این روش تحليل پاسخ .[2]افق تا بينهایت ادامه دارند

دار و ح ش يبوس ط ،موازی باشد مفيد است آنهافقی با شيب کم که مرز الیه ها در ا

ه ا ها و تونلهای مدفون یا دیوارسازه های سنگين و سخت،وجود سازه زمين، خطیغير

تس اور تحقيقات انجام شده توسط  ،بعدی دارندمگی نياز به  تحليل دو یا حتی سهه

در همين راس تا و  [10[ و همچنين تریفوناک]9ی]،موجی و کاواکام [8،فو] [7و چنگ]

ص ورت انکسار و انعکاس امواج در محيط چند بعدی  تحت زمين بررسی پاسخبه منظور 

و ب ا  مدلس ازیش هر کرمانش اه  یک مقطع دو بع دی از در این تحقيق .گرفته است

ن برای ای  نتایج بدست آمدهسپس  است ، تحليل گردیدهاستفاده از روش خطی معادل 

نهایت ميزان ت اثير و در بعدی آن مقایسه گردیده مقطع در برخی نقاط با مدل یک 

 .استای زمين مورد ارزیابی قرار گرفتهبر پاسخ لرزه شرایط ساختگاه

 
 

 شهر کرمانشاه: یکيژئوتکن یهاجنبه .2

 
خورده رانده زاگرس قرار دارد.کمربند چين خورده شهر کرمانشاه در کمربند چين

[. گسل 11زاگرس از شرقی ترین قسمت ترکيه تا خليج عمان کشيده شده است]رانده 

ترین مربند چين خورده رانده رابه دقيقمعکوس اصلی زاگرس،زمين افيوليتی بين ک

 فازیسازد که ترکيبی از رسوبات چندسيرجان جدا می-مکن از پهنه سنندجشکل م

،شهر کرمانشاه در شمال،بخشی دگرگونی تشکيل دهنده حاشيه جنوبی فالت ایران است

خورده رانده زاگرس در جنوب غربی [. کمربند چين11است] رجانسي-از پهنه سنندج

کيلومتر واقع شده است.راستای کلی این پهنه شمال  250تا 150ایران به پهنای 

شيب مزوزوئيک وترشياری هم جنوب شرق بوده و رسوبات پالهوزوئيک،-غرب

ئوتکنيکی ژئوتکنيکی انجام گرفته و اطالعات ژطالعات [.با توجه به م11هستند]

طالعات مربوط نيز ا و های زیر سطحیشده در گستره شهری ، نقشه توزیع خاکوری آجمع

ب خاک این شهر فراهم گردیده است.سيلت و رس عناصر غال به مقاطع ژئوتکنيکی

هر توسط شن غرب ششمال و شمال ،شرقیهای جنوب غربی، شمالهستند .برخی  قسمت

اساس نوع خاک و ایط زمين تحت مطالعه کرمانشاه براین شرپوشيده شده است.بنابر

 بندی شده است:طبقه 1ضخامت الیه بصورت شکل 

-ترین قسمت شمالکه تنها فوقانی (GM-SC)دانه ای درشترسوبات آبرفتی دانه (1

 .متر می پوشانند 30-5غربی دشت را با ضخامت های شرقی،جنوب

غربی و های کوچکی از شمالکه قسمت (SM,SC)تر ای ریز دانهرسوبات آبرفتی دانه (2

 پوشانند.متر می 30-5های شرقی شهر را با ضخامتجنوب

را با ضخامت  که قسمت اعظم شهر (ML,CL)ای ریزدانه رسوبات آبرفتی دانه (3

 پوشانند.متر می 50-5متغيير 

-متر و جنوب 50-20،در قسمت مرکزی متر 35-15شرق لماای در ش(عمق سنگ بستر لرزه4

 باشد.متر می 40-10غربی 

 

 
 قشه توزیع خاک در شهر کرمانشاه. ن1ل شک                                                          

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن کدهدانش

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

ای  شهر ررسی اثر توپوگرافی بر پاسخ لرزهمنظور بدر این تحقيق به

این شهر  در دست احداث در امتداد مسير مونوریلتقریباکه  ´M-Mکرمانشاه،مقطع 

تای کلی این مقطع در امتداد انتخاب گردید.راس باشد،میکيلومتر57/14به طول 

ای عریض که از لحاظ ساختار توپوگرافی دره( 2غربی شهر است )شکلجنوب –شرقی شمال

 ،(GC)دارشن رس نوع غربی عموما ازرسوبات در این مقطع در قسمت جنوبجنس  است.

االیی و های بدر الیه (CL)غربی از جنس رس با حد روانی پایينهای شمالدر قسمت

های ميانی نيز و در قسمتاست های زیرین در الیه (SM-SC)ماسه همراه با رس و الی 

الزم به ذکر است که در این شکل  (3شود)شکلبندی تا سنگ بستر میشامل همين طبقه

 .[11[است  1:2000و مقياس محور قائم 1:40000ق مقياس محور اف

 

  
 ´M-M. هندسه و جنس خاک در مقطع  3شکل ´M-Mامتداد مقطع  .2شکل 

 

 

 مورد مطالعه: یمقطع دو بعد یعدد یمدلساز  .3

 
 2004افزارمورد نياز از نرمهای قيق برای مدل سازی و انجام تحليلدر این تح 

Geostudio افزار ژئوتکنيکی افزار، یک نرمگردیده است. این نرم استفاده 02/6نسخه

بعدی گاهی از اثرات چندآبه منظور  Quake/Wاین تحقيق از بخشدر .المان محدود است

که این قسمت از نرم افزار برای تحليل دیناميکی ،است شدهمسهله حاضر استفاده 

مانند حرکات  انیهای ناگهگذاریی زمين تحت حرکت زلزله وسایر بارساختارها

سازی در بندی خاک برای مدلبه منظور الیه .دروکوبی به کار میدیناميکی یا شمع

متری  46تا عمق  خاک منطقه سرعت موج برشی بندیالیههای ،از نقشهGeostudioافزار نرم

ایستگاه  18برشی در سرعت موج نيمرخاستفاده شده ومطابق آن الیه  نقشه 14، در 

قرار داشته و در مجموع  ´M-Mمتراز یکدیگر درامتداد مقطع 857که به فاصله 

های دارای سرعت دهد بدست آمد،سپس محدوده عمقکيلومتری مقطع را پوشش می57/14طول

با سرعت  به عنوان یک الیه خاکیm/s100موج برشی تقریبا نزدیک با نرخ تغييرات تا 

شامل الیه مذکور های ایستگاهن سرعت موج برشی در تمام موج برشی برابر با ميانگي

شی اساس سرعت موج بربندی خاک منطقه بربا طی روند فوق الیه .در نظر گرفته شد

ميرایی وضریب  ،اکی با توجه به جنس آن وزن مخصوصخارائه گردید وسپس به هر الیه 

خاکی  ختصاص داده شد که مشخصات هر الیهپواسون مدول برشی واالستيسيته  مناسب ا

 ارائه شده است. 1ول در جد

 

 های خاکیمشخصات الیه -1 جدول

(KN/m3)ɣ E(Mpa) D Ѵ G(Mpa) Vs(m/s)  نوع

 خاک

22 6574.16 0.05 0.33 2471.5 1049.79 1 

21 4332.85 0.05 0.33 1628.9 872.31 2 

20.5 2959.3 0.05 0.33 1112.5 729.64 3 

19 1756.54 0.1 0.33 660.35 538.91 4 

17.5 .91617  0.1 0.33 608.22 538.91 5 

18 1316.91 0.1 0.33 495.1 519.44 6 

17.5 1280.33 0.1 0.33 481.326 519.44 7 

17.5 868.67 0.1 0.33 326.567 427.86 8 

17 212.672 0.1 0.33 79.951 214.795 9 
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 گره 3که در  گره انتخاب شد 10بعدی ثبت نتایج در سطح فوقانی مدل دو به منظور

ور مقایسه نتایج بعدی مقطع به منظمدل یک دوبعدی،عالوه بر گرفتن نتایج در حالت 

بعدی ساخته شد. برای انجام تحليل دیناميکی ابتدا تحليل در حالت دو و یک

استفاده از مولفه بار زلزله با  وسپسانجام شده معادل  استاتيکی در حالت خطی

نرمال . /g 3ثانيه که به شتاب 18با طول رکورد  WhittierNarrowsوCoyote های افقی زلزله

. با /g3شتاب بعدی به شکل جداگانه اعمال شد.های یک بعدی و دوبر مدل اندشده

 است. نامه زلزله ایران برای شهر کرمانشاه انتخاب شدهتوجه به توصيه آیين

 5و4 های. در شکل/g3های نرمال شده به شتاب مبنای تاریخجه زمانی شتاب زلزله

 .اندارائه شده

 

  
)نرمال Coyote.تاریخچه زمانی زلزله 4شکل

 .(/g3شده به 

 زلزله .تاریخچه زمانی5شکل

WhittierNarrows نرمال شده به(g3/). 

 

 

 سازی عددی-مدل نتایج .4

 
-مد Geostudioافزار در نرم 6با مشخصات فوق مطابق شکل های خاکی یههندسه مقطع و ال

کاهش اثر امواج  شود به منظورمشاهده می 6در شکل  که.همانطور لسازی گردید

 درصد طول مقطع در هر سو گسترش 25هندسه مدل عددی به اندازه  ،برگشتی از مرزها

 .دهدیشان مرا نها های ثبت دادهگره مختصات 2است. جدولداده شده

 

 
 وگره های ثبت پاسخ ´M-M . مقطع مدلسازی شده6شکل

 

 مختصات افقی گره های ثبت داده -2جدول

36586 34242 31810 28168 25349 23059 11908 73411 1481 247 
 شماره
 گره

18212.2 15641.1 14020.6 12790.7 11546.3 10499.97 7934.6 6216.2 4747.5 3642.44 X(m) 

370 272.6 226.6 199.76 181.18 171 153.7 161.5 167.1 296.95 Y(m) 

 

 8و 7های شکل، دپس از انجام تحليل استاتيکی و دیناميکی نتایج زیر حاصل گردی

 Coyote هایهای روی سطح زمين درطی زلزلهی ماکزیمم شتاب ثبت شده درگرهنمودارها

شتاب بدست PGA شود مقدار مشاهده میدهند.همانطوریکه نشان میرا   WhittierNarrowsو

17 434.45 0.1 0.33 163.326 307 10 

17 843.85 0.1 0.33 317.237 427.86 11 

22  6574.16 0.02 0.33 2471.5 1049.79 12 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن کدهدانش

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

ها و در کناره Coyoteدر قسمت ميانی دره و طی زلزله WhittierNarrows طی زلزله آمده

 . ميانه مقطع بيشينه می باشد

 

  

شتاب ثبت شده در  ممی.نمودار ماکز7شکل

 Coyote زلزله یدر ط نیسطح زم یرو یگره ها

شتاب ثبت شده در  ممی.نمودار ماکز8شکل 

 زلزله یدر ط نیسطح زم یرو یگره ها
WhittierNarrows 

 

 

های ه بزرگنمایی شتاب رخ داده در گرههای بيشيننمودار 10و9 هایهمچنين شکل

را نمایش WhittierNarrowsو  Coyote  بت به شتاب سنگ بستر در دو زلزلهروی سطح زمين نس

طول مقطع مورد مطالعه بيانگر آثار شرایط دهند.تغييرات ضریب بزرگنمایی در می

 ساختگاهی می باشد.

 

  

 در داده رخ شتاب بزرگنمایی بیشینه. 9شکل

 هایگره زمانی تاریخچه

 Coyote زلزله در زمین سطح

 در داده رخ شتاب بزرگنمایی بیشینه. 10شکل

 زلزله در زمین سطح هایگره زمانی تاریخچه

WhittierNarrows 

 

با دامنه  34242،25349،1481دامنه طيف فوریه شتاب در سه گره 12و11ی هادر شکل

مقایسه    WhittierNarrowsو Coyoteها ی طيف فوریه شتاب سنگ بستر برای هر یک از زلزله

 شده است.
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 Coyote زلزله بسترطی وسنگ سطحی گره سه در شتاب فوریه طیف دامنه مقایسه .11شکل

 

       
سه دامنه طیف فوریه شتاب در سه گره سطحی وسنگ بسترطی زلزله .مقای12شکل 

WhittierNarrows 

 

 

بع دی در س ه گ ره دو ت اثير تحلي ل  در نهای ت ب ه منظ ور بررس ی مي زان

ه ای تحليل یک بعدی خطی نيز انجام شده است که نتایج آن در ش کل34242،25349،1481

 اند.ارائه شده 18تا13
 

  

بزرگنمایی شتاب  .مقایسه طیف13شکل 

در گره خطی معادل  یک و دو بعدی 

 WhittierNarrowsزلزله -1481

.مقایسه طیف بزرگنمایی شتاب 14شکل

در گره معادل  خطییک و دو بعدی 

 Coyoteزلزله -1481

 

  

.مقایسه طیف بزرگنمایی شتاب 15شکل 

در گره معادل یک و دو بعدی خطی 

 WhittierNarrowsزلزله -25349

گنمایی شتاب .مقایسه طیف بزر16شکل 

گره درخطی معادل یک و دو بعدی 

 Coyoteزلزله  -25349
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شتاب  .مقایسه طیف بزرگنمایی17شکل 

در گره معادل خطی  یک و دو بعدی 

 WhittierNarrowsزلزله -34242

.مقایسه طیف بزرگنمایی شتاب 18شکل   

-34242درگره معادل  یک و دو بعدی خطی 

 Coyoteزلزله 

 

 

 تفسير نتایج مدلسازی عددی .5

 
آمده از نمودارهای ماکزیمم شتاب رخ داده در سطح زمين )شکل اساس نتایج بدستبر

شود که بر مشاهده می´M-Mدر امتداد مقطع  گرفتهقرار ( برای نقاط مختلف8و7های 

درتمامی . بر روی سنگ بستر /g 3ماکزیمم شتاب رخ داده از Coyoteه اثر اعمال زلزل

افزایش پيدا کرده است که این افزیش ./g3 به مقادیر بيش از 25349ها بجز گره گره

نيز مقادیر بيشينه WhittierNarrows در طی زلزله  ،مشهودتر ميباشد های مقطعدر کناره

های واقع شده در ميانه در تمامی گره ،بر روی بستر سنگی. /g3شتاب باز هم از 

ر افزایش پيدا کرده است که این افزایش در بيشترین حد به مقطع به مقادیر بيشت

g44/0 های کناری مقطع شاهد کاهش بيشينه شتاب به مقادیری کمتر ميرسد و در گره

تفاوت نتایج مستخرج شده برای نقاط مختلف قرار گرفته در  .می باشيم ./g3 از

وپوگرافی محلی و ت هندسههای آبرفتی، ر الیهنشان دهنده اثامتداد این مقطع 

-بر سطح زمين می سنگیدر انتقال از بستر،بر تقویت و یا تضعيف حرکت ، ساختگاه

 باشد.

  Coyoteکه مربوط به بزگنمایی رخ داده در طی دو زلزله 10و  9های در شکل

 ،گره واقع شده بر سطح زمين 10در تمامی  که مشاهده ميشود ،ميباشد  WhittierNarrowsو

 Coyoteبزرگنمایی رخ داده است که در طی زلزله  ،تر سنگینسبت به حرکت بس

یی رخ داده در ميانه های مقطع بيش از بزرگنمارگنمایی مشاهده شده در کنارهزب

در  ی مقطعهار این بيشينه بزرگنمایی در کنارهبه طوری که مقدامقطع ميباشد،

 به با توجه ر دارد،قرا 8.25تا  4.25های مقطع در محدوده انهو در مي 12-10محدوده 

های آبرفتی در و الیه سنگ بستر مشاهده ميشود رخ نمونهای مقطع اینکه در کناره

ميتوان بزگنمایی رخ داده در این نواحی را  این ناحيه اثر قابل توجهی ندارند،

 WhittierNarrowsدر طی زلزله .بيشتر ناشی از هندسه و توپوگرافی مقطع دانست

 های آن استبيش از کناره 'M-Mدر داخل دره گسترده شده مقطعبزرگنمایی رخ داده 

و در  ميباشد 12-17های مقطع در محدوده این بيشينه بزرگنمایی درميانهمقدار

این امر نشان  ميباشد، 14 ناحيهو در یک  9 حدود در دو ناحيه های مقطعکناره

اثر ندسه وه های آبرفتی برده ناشی از الیهدهنده غلبه بزرگنمایی رخ دا

 های مختلفقسمت ه درمشاهده شد پاسخ.تفاوت ميباشد ميانی نواحی توپوگرافی در

را ميتوان به تفاوت در محتوای WhittierNarrows و  Coyoteاین دره عریض در طی دو زلزله

هایی که وا با فرکانسفرکانسی این دو زلزله و ميزان دور یا نزدیک بودن این محت

م از عوارض ساختگاهی اعم از توپوگرافی مقطع،هندسه ،جنس و در آنها اثر هر کدا

چرا که بر طبق مطالعات انجام شده  گردد ذکر کردضخامت الیه آبرفتی غالب می

ميزان تاثير هر کدام از شرایط ساختگاهی وابسته به محتوای فرکانسی زلزله رخ 

 باشد. داده در یک ناحيه می

همانطور که در  34242و 1481،25349 هایر و گرهتاب افقی سنگ بستاز مقایسه طيف ش

افزایش دامنه  WhittierNarrows و Coyoteزلزله هر دو  شود، برایمشاهده می 12و 11شکل 

در زلزله  . به طوری که ماکزیمم دامنههرتز مشاهده ميشود 5ازهای کمترر فرکانسد

Coyote به  سه گره فوق ميباشد که این ماکزیمم در21/0برابر بر روی سنگ بستر

شود ميزان این همانطور که مشاهده می . تغيير یافته است 61/0و 32/0، 71/0مقادیر
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-که با توجه به قرار است 25349بيش از گره  1481و  34242افزایش دامنه برای گره 
می توان اثرهمزمان الیه های رسوبی و  های مقطعارهگيری این دو گره در کن

که در ميانه  25349يش از گره نها بآ ایپاسخ لر زهع را درتوپوگرافی و هندسه مقط

نيز ماکزیمم   WhittierNarrowsدر طی زلزله دانست.دخيل  قرار دارد این دره عریض

به ترتيب به    1481،25349،34242های بر روی سنگ بستر برای گره 148/0دامنه از 

وجه به فرکانس رخ دادن هر تغيير یافته است که با ت  162/0، 181/0، 131/0 مقادیر

و در  10های زیر نه متوجه افزایش دامنه در فرکانسکدام از این مقادیر بيشي

هنده تاثير ساختگاه بر پاسخ که این امر نشان د شویمهرتز می 5محدوده نزدیک به 

بيش   WhittierNarrowsطی زلزله  1481و 25349های .افزایش دامنه در گرهمی باشدای لرزه

باشد که با توجه به ضخامت بيشتر آبرفت در دو گره مذکور نسبت می 34242گره از 

 5های بيش از نه منطقی به نظر ميرسد.در فرکانساین افزایش دام 34242به گره 
 هرتز تغيير دامنه طيف فوریه حرکت روی سطح زمين در هر سه گره و حرکت روی سنگ

توان ی رخ داده در این نواحی را میهادهد که پيکبستر تفاوت چندانی نشان نمی

مشهود دامنه طيف دانست اما با توجه به تغييرات ناشی از اثر چشمه لرزه زا 

در این محدوده  توانهرتز اثر ساختگاه را به وضوح می 5های زیر فوریه در فرکانس

 مشاهده نمود. فرکانسی

در دو حالت  25349،34242،1481های گره رخ داده در از مقایسه طيف بزرگنمایی

ارائه  18 تا 13های در شکلکه  WhittierNarrowsو  Coyoteهایبعدی برای زلزله یک ودو

اند  مشخص ميگردد که در اکثر موارد تحليل دو بعدی مقادیری کمتر از تحليل شده

س مربوط به رخداد دهد و در برخی از موارد جاجایی در فرکانمیبعدی ارائه  1

نتایج دقيق تر توسط  اینکه هموارهتوجه به با  وشود مشاهده میمقادیر ماکزیمم 

تر پاسخ توان در جهت درک واقعیاز این نتایج می، ارائه ميشوند  تحليل دو بعدی

 ساختگاه استفاده کرد.

 
 

 گيریجمع بندی و نتيجه .6

 
از شهر کرمانشاه  مقطع دو بعدی یک در این مقاله سعی شده است که با مدلسازی

اده شود.با بررسی مدل ساخته شده ،پس نشان درا  ایبر پاسخ لرزه ساختگاه ثرات،ا

خطی در حالت معادل و انجام تحليل  WhittierNarrowsو Coyoteاعمال دو زلزله  از

گرافی بر دامنه طيف شتاب توپو هندسه وو دیناميکی آثار الیه بندی خاک  استاتيکی

ليل دوبعدی و یک بعدی ميزان تاثير انجام افقی بررسی شد.همچنين با مقایسه تح

رد بررسی و مطالعه قرار تحليل دو بعدی در پاسخ لرزه ای ساختگاه مقطع مو

به منظور دستيابی به  بيانگر اهميت انجام تحليل دوبعدی.تفاوت مشاهده شده گرفت

 باشد.ه در حين وقوع زلزله میکی واقعی تر از رفتار ساختگادر

 

 

 تشکر دانی و قدر .7

 
نویسندگان مقاله از دفتر مدیریت بحران استان کرمانشاه به علت همکاری درتامين 

-ای شهر کرمانشاه تقدیر و تشکر میبندی لرزهطالعات مربوط به مطالعات ریزپهنها

 نمایند.
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