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 خالصه

ای برخوردار بوده است. یکی از های مهم مانند سد بر روی آنها همواره از اهمیت ویژهها بدلیل احداث سازهای درهمطالعه لرزه

دار در این نوع ساختگاههاست. ما گ درزههای سنگی اثر می گذارد وجود توده سنشرایط ساختگاهی مهمی که بر زمین لرزه عبوری از دره

ای خواهیم پرداخت. به منظور بررسی این مسئله از ترکیب دو روش المان در این تحقیق به بررسی اثر این پدیده بر روی تفرق امواج لرزه

مدل االستیک خطی همسان  دار،محدود در حوزه نزدیک و المان مرزی در حوزه دور استفاده شده است و برای مدلسازی توده سنگ درزه

و که بستگی به زاویه برخورد امواج دار در حاالت خاص سنگ درزهبا توجه به مطالعات انجام شده در این تحقیق، توده بکار رفته است.

روی دره لرزه و در نتیجه روی سازه های ساخته شده مشخصات مصالح تشکیل دهنده آن دارد می تواند اثرات چشم گیری روی امواج زمین

 ها داشته باشد و بایستی در طراحی این سازه ها اثرات آن مورد توجه قرار گیرد.

 

 ای، ساختگاه سنگی هموژن، روشهای المان محدود و المان مرزی، تفرق امواج لرزهدارسنگ درزهتودهکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1
. سالهاست که بهره برداری از آنها به شمار می رودو این تاسیسات آبی کننده آن بر روی سدها، از مسائل مهم احداث و اثر ویران لرزهزمین

آید لرزه پس از عبور از ساختگاه بوجود میای زمین کامال شناخته شده است. تغییراتی که در امواج زمیناهمیت اثرات ساختگاهی بر روی حرکات لرزه

این لرزه دارد. های موجود در مقابل زمینهای در دست مطالعه و نیز مقاوم سازی سد ای در بحث تحلیل و طراحی سازهاز مسائلی است که اهمیت ویژه

ای واقعی بررسی گردد، همچنین می توان توسط لرزه نگاشتهای مصنوعی به بررسی این مسئله مسئله هم می تواند توسط تحلیل رکوردهای لرزه

دلیل پیشرفتهای موازی در هر دو شاخه افزایش یافته است. در یک سو، رکوردهای لرزه پرداخت. دانش ما در مورد اثرات ساختگاه با گذشت زمان به 

کردن آن ای تصویری از واقعیت را به ما می دهد که گمانه زنی های تئوریک و تجریی را ممکن می سازد. در سوی دیگر با ساده سازی واقعیت و ارائه 

 یک اثر واحد می شوند  از هم جدا کنیم.توسط مدل ها می توانیم مسائل مختلفی را که باعث 

ها و ... از عواملی هستند که می توانند بر روی مشخصات ، جهت قرارگیری درزههادار هستند. فاصله درزههای سنگی عموما درزهساختگاه

وری زمین لرزه در این نوع ساختگاه ها صورت ای تاثیر بگذارند. بنابراین الزم است تا برآورد صحیحی از اثر این عامل بر روی امواج عبحرکات لرزه

مطالعات زیادی در خصوص پدیده اثر توپوگرافی توسط محققین مختلف انجام گرفته است و  گیرد که به یک طرح بهینه و در عین حال ایمن برسیم.

این مشاهدات نشان می دهند که . [1و  2و 3و 4و 5و  6و 7و 8و 9و  10و 11و 12 ]است ای، تحلیلی و عددی بررسی شده مسئله به روشهای مشاهده

بی پدیده تشدید توپوگرافی در تحریک زمین نقش مهمی ایفا می کند بطوریکه گسیختگی های سنگی در ترازهای باالتر از دیواره دره و تمرکز خرا

 در مناطق مرتفع در خیلی از زمین لرزه ها موید این مطلب است.های بوجود آمده 

ده در سایت، محققین زیادی مسئله اثر توپوگرافی روی امواج زمین لرزه را به روشهای مختلف عددی و تحلیلی عالوه بر مشاهدات انجام ش

آغاز گردید و اصواًل به  1960اولین مطالعات تئوریک راجع به موضوع تاثیر انتشار امواج در هنگام حرکات شدید زمین در حوالی سال . حل کرده اند

و  19و 20و 21و 22]شامل: تعدادی از مهمترین کارهای انجام شده در این زمینه . [13مواج در سطح زمین مربوط می شد.]مسئله انعکاس و پراکندگی ا

 .[13و14 و 15و  16و17و18
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عالوه بر مطالعات فوق مطالعات دیگر در ارتباط با اثر پدیده تشدید توپوگرافی و تفرق امواج روی پاسخ سازه های واقع در ساختگاههای 

 [.23و 24و  25و26و27و  28] شامل:نجام شده است دره ای ا

 بر اساس مطالعاتی که تاکنون به بیان آنها پرداختیم می توان به جمع بندی زیر رسید:

نتایج حاصل از مدلهای عددی و مشاهده های صورت گرفته در طبیعت در بعضی موارد تطابق خوبی داشته ولی در اکثر موارد این تطابق -

 نبوده است. خوب

یکی از علت های عدم تطابق ضرایب تشدید توپوگرافی را می توان ساده سازیهای مدلهای عددی به لحاظ هندسه و شکل توپوگرافی -

گرفتن نظر  موجود مخصوصاً در مدلهای دو بعدی نام برد. بر همین اساس اکثر تحقیقات انجام گرفته به ضرورت استفاده از مدلهای سه بعدی به منظور در

 پیچیدگیهای توپوگرافی تاکید کرده اند.

از سوی دیگر مدلهای عددی با توجه به اینکه مولفه های مختلف امواج زلزله به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می دهند در صورتی -

ا این اثر نیز می تواند به عنوان عامل دیگر عدم که در واقع چیزی که در طبیعت اتفاق می افتد اثر همزمان مولفه های مختلف امواج زلزله می باشد. لذ

 انطباق بین نتایج مربوط به مدلهای عددی و مشاهدات طبیعی معرفی گردد.

در نظر گرفتن اثرات تشدید ساختگاهی یکی از ضروریات در تحلیل لرزه ای سازه های واقع در ساختگاههای دره ای می باشد. نتایج -

 نظر گرفتن این اثرات پاسخهای بدست آمده از تحلیلها را به طور محسوسی تحت تاثیر قرار می دهد.مطالعات نشان می دهند که در 

، گرددباشد ارائه میدار میسنگ درزهدهنده آنها تودهای که مصالح تشکیلهای درهای ساختگاهدر این تحقیق ابتدا مدل مناسب جهت تحلیل رفتار لرزه

 ای چنین ساختگاه هایی را شبیه سازی کند توسعه خواهیم داد.بینانه رفتار لرزهر واقعسپس کد مناسبی که بتواند بطو

 هامواد و روش .2

 روش المان محدود. 1.2

در طرف دیگر، در تکنیک های المان محدود ناحیه به المانهای دو بعدی و سه بعدی تقسیم می شود که الزم نیست اندازه یکسان یا شکل 

یدان جابجایی در هر جایی داخل ناحیه به نقاط معینی که گره نامیده می شوند به وسیله توابع شکل وابسته است. مقادیر گرهی یکسان داشته باشند. م

عطاف سپس توسط یک سیستم مجزا از معادالت به دست می آید که از انتگرال گیری مناسب از معادالت میدان نتیجه می شوند. تکنیک المان محدود ان

 .ی باالیی دارد و می تواند رفتار غیر خطی خاک ها را نیز وارد مسئله کندپذیری مش بند

این روش ها )تفاضل محدود و المان محدود( ذاتا خواستار محاسبات بیشتری نسبت به دیگر روش های ناحیه ای هستند اما کامال کلی و 

 با آنها را ممکن می سازدکه دلیل محبوبیت فعلی آنهاست. دقیق هستند و وجود حافظه های بزرگ کامپیوتری و سیستم محاسبات موازی کار

 تحلیل های عددی .2.2

کد به منظور انجام تحلیل های مورد نیاز برای بررسی مسئله مورد نظر کد نرم افزاری به زبان فرترن نوشته شده است. قسمت المان  مرزی این 

TDASC  ته شده است. در این پژوهش بخش المان محدود به این کد اضافه شده است که به زبان فرترن نوش [29]نام دارد که توسط دکتر تاری نژاد

 توانایی حل مسائل االستودینامیک در حالت سه بعدی را با بهره گیری از مزیت های هر دو روش دارا می باشد.

استفاده  مدل االستیک خطی همساناز دار دار در قسمت المان محدود مدل شده وبرای شبیه سازی رفتار توده سنگ درزهتوده سنگ درزه

 به بررسی صحت سنجی کد کامپیوتری و همچنین بررسی مسائل خاص به کمک این کد خواهیم پرداخت. قسمتشده است. در این 

المان  1440گرهی و در بخش المان محدود شامل  9از نوع المان سه بعدی  180مدل بکار رفته برای تحلیل در بخش المان مرزی شامل 

برابر شعاع دره در نظر گرفته  5/1برابر شعاع دره و طول میدان آزاد  5گره می باشد. طول دره در مدل  2856هی آجری است. کل گره های مدل گر8

-سنجی، بخش المان محدود مسئله بصورت الیهنمایی از مدل بکار رفته نشان داده شده است. الزم به ذکر است در قسمت صحت 1شده است.در شکل 

  الیه اعمال شده و مقایسه صورت گرفته است. 3-5در نظر گرفته نشده و در قسمت  دار

 
: مطابق شکل قسمت پایین هتدسه شامل خطوط کم رنگ توسط المان مرزی و قسمت باالی هتدسه شامل خطوط پر رنگ توسط المان محدود  1شکل 

 مدل شده است.
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 از نتایج بدست آمده توسط محققین مهم در این ضمینه استفاده می کنیم که عبارتند از: برای بررسی صحت کد کامپیوتری بکار رفته در تحقیق

ای منشوری تحت تحقیق انجام شده توسط ژانگ و چوپرا در زمینه تحلیل سه بعدی تغییرات مکانی جابجایی در سطح دره با مقطع نیم دایره -1

( . در ) بعد واحد در نظر گرفته شده استو فرکانس بی ر درجه درجه و زاویه قائم صف 90با زاویه افقی  SVاثر موج ورودی 

مقایسه بین نتایج بدست آمده از تحلیل عددی با نتایج تحلیل های پوچرا انجام شده است. روش استفاده شده توسط چوپرا، روش  2شکل 

نهایت به حالت سه بعدی تعمیم یافته است این در دره به طول بیبعدی بوده که با انتگرال گیری تحلیلی در بعد سوم برای المان مرزی دو

نژاد المان مرزی سه بعدی استفاده شده است. اختالف اندک بین نتایج را می توان به حالی است که در روش بکار رفته توسط دکتر تاری

 وسط تاری نژاد و در تحقیق حاضر نسبت داد.اختالف در روش بکار رفته و استفاده از المانهای دو بعدی توسط چوپرا و سه بعدی ت

 

 
 : مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل عددی ونتایج ارئه شده توسط ژانگ و چوپرا و تاری نژاد2شکل 

ای دو بعدی که مربوط به حل دقیق و تحلیلی مسئله می باشد. موج ورودی از نوع تحقیق انجام شده توسط تریفوناک بر روی دره نیم دایره -2

SH  درجه است و در حالت دوم زاویه افقی  1و زاویه قائم  90و به ازای زوایای برخورد در دو حالت می باشد که در حالت اول زاویه افقی

نشان داده شده است نتایج بدست آمده از تحلیل انطباق  3درجه و فرکانس بی بعد واحد می باشد. همانطور که در شکل  45و زاویه قائم  90

 نتایج دقیق مربوط به مدل دو بعدی تریفوناک و نتایج مدل سه بعدی تاری نژاد دارد.خوبی با 

 
 : مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل عددی ونتایج ارئه شده توسط تریفوناک و تاری نژاد 3شکل 

از دقت قابل قبولی حتی به ازای طول محدود  با توجه به مقایسه هایی که انجام شد می توان نتیجه گرفت که جوابهای بدست آمده از کد ارائه شده

 برابر شعاع دره ( برخوردار است. بنابراین کد مربوطه را می توان با اطمینان برای حل مسائل واقعی بکار برد. 5دره ) 
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 نتایج و بحث .3

 تحلیل حساسیت روی زوایای مختلف برخورد موج در حالت هموژن .1.3

با زوایای برخورد افقی و قائم مختلف می  SHای هموژن تحت اثر موج ورودی دایرهایجاد شده در یک دره نیم هایدر این قسمت به بررسی جابجایی

 انجام شده است. 1و  5/0بعد در نظر گرفته شده است و تحلیل ها تحت دو فرکانس بی 33/0و نسبت پواسون  01/0پردازیم. در این مدل نیز میرایی 

 

 

 
 5/0تحت فرکانس بی بعد و زاویه قائم  برای زوایای افقی  Zو  y  ،xییرمکان در جهت : مقادیر تغ 4شکل 

 

 
 1تحت فرکانس بی بعد و زاویه قائم  برای زوایای افقی  Zو  y  ،x: مقادیر تغییرمکان در جهت  5شکل 
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کاهش و  yدرجه، بزرگی تغییرمکانها در جهت  90با افزایش زاویه افقی برخورد موج با دره از صفر تا  ،5و 4با توجه به نمودارهای شکلهای 

کندتر می شود. الگوی کلی تغییرات  xتندتر و در جهت  yافزایش پیدا می کند. روند این تغییرات با بزرگتر شدن زاویه در جهت  xدر جهت 

با افزایش زاویه برخورد افقی موج، تغییرمکانها کاهش  ،5و 4شکلهای مطابق نمودار  zکانها نیز در زوایای افقی مختلف مشابه است. برای جهت تغییرم

 حالت مشابه ،5و 4شکلهای کمتر است.در نمودارهای  yو  xمی یابند ولی بزرگی تغییرمکانها برای زوایای برخورد افقی مختلف نسبت به دو جهت 

می توان مشاهده کرد  ،5و 4شکلهای نمودارهای قبل با این تفاوت که فرکانس بی بعد را واحد در نظر گرفته ایم بررسی شده است. با مقایسه نمودارهای 

تا ابتدای شروع دره  ) yبا افزایش فرکانس موج، محل تغییرمکان ماکزیمم از انتهای بخش مدل شده در راستای 

تغییر می کند. همچنین الگوی تغییرات تغییرمکانها حالت پیچیده تری به خود می گیرد ولی روند کاهش تغییرمکانها با افزایش  

می توان گفت مقدار تغییرمکان ماکزیمم در دو حالت مشابه است  ،5و 4شکلهای می باشد. از مقایسه نمودارهای  5/0زاویه افقی مشابه حالت با فرکانس 

کانها پیچیده تر ولی برای برای فواصل دورتر از دره در مدل ، با افزایش فرکانس، تغییرمکانها افزایش بیشتری داشته اند و همچنین الگوی تغییرات تغییرم

زایش تغییرمکانها در نشانگر افزایش پیچیدگی الگوی تغییرات تغییرمکانها می باشد. مقدار اف zبرای جهت  ،5و 4شکلهای شده است. مقایسه نمودارهای 

مانند دو جهت دیگر نیست و مشاهده می شود با افزایش فرکانس، تغییرمکانهادر این جهت، بخصوص در فواصل دور از دره کاهش اندکی  zجهت 

 داشته اند.

ییرمکانها دارد. با افزایش زاویه افقی برخورد موج تاثیر زیادی روی تغییرات تغ با توجه به تحلیل های انجام شده در این بخش می توان گفت

افزایش می یابد. همچنین الگوی تغییرات تغییرمکانها برای زوایای  xکاهش و در جهت  z و yدرجه، اندازه تغییرمکانها در جهات  90تا  0زاویه افقی از 

متقارن دارند ولی با توجه به بررسی هایی که با  ، این تغییرمکانها نسبت به محور طولی دره حالت مختلف متفاوت است. برای زاویه قائم 

، این حالت تقارن وجود نخواهد داشت. با افزایش فرکانس  نیز انجام شد، مشاهده شد که برای زاویه قائم  زاویه قائم 

 است. zبیشتر از جهت  y و xموج ، تغییرمکانها حالت پیچیده تری به خود می گیرند و این پیچیدگی در جهت های 

 تحلیل حساسیت روی مشخصات مصالح الیه ها . 2.3

دار در قسمت فوقانی آن می پردازیم. برای شبیه سازی الیه های توده سنگ سنگ درزهای دارای دو الیه تودهحال به بررسی دره نیم دایره

در  5/0لمان محدود استفاده شده است. نسبت ضخامت این دو الیه به شعاع دره گرهی آجری در ا 8درزه دار در این قسمت از دو ردیف المان سه بعدی 

دول نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه برای شبیه سازی توده سنگ درزه دار از مدل االستیک خطی همسان استفاده شده است تنها به تعیین م

از ضریبی از مقادیر پارامتر های سنگ بکر محاسبه می شود. نسبت چگالی سنگ بستر به  االستیسیته و ضریب پواسون الیه ها نیاز داریم که با استفاده

-و نیز میرایی سنگ بستر و توده 33/0، نسبت پواسون برای هر دو  3و5/1دار سنگ درزه، نسبت مدول االستیسیته سنگ بستر به توده 1سنگ برابر توده

درجه می  90و  60، 30، 5درجه و زوایای قائم  45با زاویه افقی  SHفته شده است. موج ورودی نوع در نظر گر 04/0و  02/0دار به ترتیب سنگ درزه

 باشد.

 
و نسبت   75/0تحت فرکانس بی بعد  زوایای قائم   برای زاویه افقی  zو   yتغییرمکان در جهت : 6شکل

 دار هسنگ درزمدول االستیسیته سنگ بستر به توده
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و نسبت   75/0تحت فرکانس بی بعد  زوایای قائم   برای زاویه افقی  Zو  yتغییرمکان در جهت : 7شکل 

 دار سنگ درزهمدول االستیسیته سنگ بستر به توده

رخورد قائم موج، میزان تغییرمکانها افرایش می یابد و همچنین الگوی تغییرات می بینیم که با افزایش زاویه ب ،7و 6شکلهای در نمودارهای 

می توان گفت با افزایش نسبت مدول االستیسیته سنگ بستر به توده سنگ درزه دار   ،7و 6شکلهای تغییرمکانها نیز عوض می شود. از مقایسه نمودارهای 

برابر می شود ولی روند تغییرات تغییرمکانها و سرعت  5/1اندازه تغییرمکان ماکزیمم تقریبا  افزایش پیدا می کند و y، بزرگی تغییرمکانها در جهت 

رد می کند افزایش آن با افزایش زاویه برخورد قائم در دو حالت، مشابه است. البته در حالت اول پیچیدگی تغییرمکانها در جهتی که موج به دره برخو

برابر می شود  5/1نیز اندازه تغییرمکان ماکزیمم تقریبا  zنیز نتایج مشابهی حاصل می شود و در جهت  ،7و 6ای شکلهبیشتر است. با مقایسه نمودارهای 

 کمتر است. xنسبت به جهت  zولی در کل بزرگی تغییرمکانها در جهت 

ار کوچک است آشفتگی و پیچیدگی دسنگ درزهاز نمودارهای باال می توان استنتاج کرد وقتیکه نسبت مدول االستیسیته سنگ بستر به توده

در مسیر عبور  تغییرمکانها در جهتی که موج با دره برخورد می کند بیشتر از جهت دیگر دره می باشد که دلیل آنرا می توان به اثر مانع شونده وجود دره

مقادیر پایین زاویه قائم موج، تغییرمکانها  نیز مشاهده شد. همچنین درقبل موج نسبت داد که مشابه حالت هموژن می باشد، همانطور که در بخش 

شونده دره کاهش می یابد و کوچک هستند که این مورد نیز مشابه حالت هموژن می باشد، ولی با افزایش نسبت مدول االستیسیته ها اثر مانع

دار، اندازه سنگ درزهاالستیسیته سنگ بستر به تودهتغییرمکانهای دو طرف دره در زوایای غیر قائم حالت متقارن پیدا می کنند. با افزایش نسبت مدول 

 تغییرمکانها نیز افزایش می یابد.

 گیرینتیجه .4

ای از روش ترکیب المان محدود و المان دار بر روی زمین لرزه عبوری از ساختگاههای درهسنگ درزهدر این تحقیق برای بررسی اثرات توده

روش از توانایی قابل قبول برای حل این مسئله برخوردار است و توانایی شبیه سازی انواع دره ها به شکل مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد این 

دهنده دار با توجه به ضخامت الیه ها و مشخصات مصالح تشکیلسنگ درزهبینی رفتار تودهدلخواه و بصورت سه بعدی را داراست. همچنین قادر به پیش

 90تا  0زاویه افقی برخورد موج تاثیر زیادی روی تغییرات تغییرمکانها دارد. با افزایش زاویه افقی از  یل های انجام شده،با توجه به تحل آن می باشد.

افزایش می یابد. همچنین الگوی تغییرات تغییرمکانها برای زوایای مختلف متفاوت است.  xکاهش و در جهت  z و yدرجه اندازه تغییرمکانها در جهات 

-است. در مورد توده zبیشتر از جهت  y و xفرکانس موج ، تغییرمکانها حالت پیچیده تری به خود می گیرند و این پیچیدگی در جهت های  با افزایش

دار کوچک است آشفتگی و پیچیدگی تغییرمکانها در جهتی سنگ درزهدار می توان گفت وقتیکه نسبت مدول االستیسیته سنگ بستر به تودهسنگ درزه

د. ج با دره برخورد می کند بیشتر از جهت دیگر دره می باشد که دلیل آنرا می توان به اثر مانع شونده وجود دره در مسیر عبور موج نسبت داکه مو

یابد و شونده دره کاهش می همچنین در مقادیر پایین زاویه قائم موج، تغییرمکانها کوچک هستند ولی با افزایش نسبت مدول االستیسیته ها، اثر مانع

دار، اندازه سنگ درزهتغییرمکانهای دو طرف دره در زوایای غیر قائم حالت متقارن پیدا می کنند. با افزایش نسبت مدول االستیسیته سنگ بستر به توده

  تغییرمکانها نیز افزایش می یابد. 

ت خاص که بستگی به زاویه برخورد امواج و دار در حاالسنگ درزهبطور کلی با توجه به مطالعات انجام شده در این تحقیق، توده

لرزه و در نتیجه روی سازه های ساخته شده روی دره ها داشته مشخصات مصالح تشکیل دهنده آن دارد می تواند اثرات چشم گیری روی امواج زمین

سنگ سازی رفتار تودهاالستیک همسان برای شبیهدر این تحقیق از روش مدل  باشد و بایستی در طراحی این سازه ها اثرات آن مورد توجه قرار گیرد.

سازی این مسئله استفاده شود و مقایسه بین جوابها صورت گیرد. استفاده از ترکیب دار استفاده شد. پیشنهاد می شود از روشهای دیگر نیز برای شبیهدرزه
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ازه های واقع در ساختگاه های دره ای یکی از کارهایست که روش های المان محدود و المان مرزی برای بررسی اثرات تحریک غیریکنواخت روی س

 می توان به آن پرداخت.
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