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 خالصه

ا سرعت های موج برشي و ضخامت های مختلف انجام شده در این مقاله سعي شده است با انجام تحليل هایي كه بر روی خاک های ماسه ای ب 

است، تصویر دقيقي از بزرگنمایي شدت اریاس و سرعت تجمعي در سطح زمين نسبت به سنگ بستر ارائه شود. این تحليل ها با در نظر گرفتن 

انجام شده اند. دراین تحليل ها  ي معادلتغييرات مدول برشي و ميرایي خاک به صورت تابعي از كرنش خاک، در حوزه ی فركانس و به روش خط

 g330و  g 3300برای سنگ بستر لرزه ای و با حداكثر شتابهای  ۱033از اطالعات چندین شتابنگاشت مصنوعي ساخته شده از روی طيف آیين نامه  

 یيبزرگنما ینا يول یابد يكاهش م یاسار شدت یيشتاب زلزله حداكثر بزرگنما یشدهد كه با افزا ينشان م یجنتا ینا استفاده شده است. g33۱0و 

  است. یکسان یباتقر يو سرعت تجمع یاسشدت ار یشافتد. روند افزا ياتفاق م ياز عمق و سرعت موج برش يعتریوس یدر محدوده 

 
 

 يبند زپهنهیمعادل، ر یخط ليتحل ،یی(، روانگراCAVمطلق) یسرعت تجمع اس،یشدت ار  کلمات کليدي:

 

 

  مقدمه .1
 

 يبرخوردار هستند. از طرف یا ژهیو تياز اهم یيمنطقه خاص مطالعات مربوط به روانگرا کی یبرا یخطر لرزه ا ليو تحل یبند زپهنهیمطالعات ر در 

 ني بری مبترسد بهتر است از روش ها يبه نظر م ،یيروانگرا يابیارز یبر تنش و كرنش برا يمبتن یموجود در روش ها يذات یها یيغلبه بر نارسا یبرا

مطلق كه بر اساس  يو سرعت تجمع اسیبر شدت ار يمبتن یروش ها یانرژ یروش ها نياستفاده شود. در ب یيروانگرا ليپتانس نييتع یبرا یانرژ

 يمناسب متراراپ اسی. بعالوه شدت اررديگ يمد نظر قرار م يفركانس یشود، اثر مدت زلزله و اثر محتوا ياز شتاب در حوزه زمان انجام م یريانتگرال گ

در  اسیشدت ار يباشد. از طرف يم يخاك یها و سدها يروانيها و ش بيش یداریبا زمان تناوب كوتاه و پا یيدر سازه ها يخراب ليپتانس يابیجهت ارز

دانستن  ،یبر انرژ يمبتن یابا استفاده از روش ه یيروانگرا ليشود كه در برآورد پتانس يم يراتييدچار تغ نياثر انتقال موج از سنگ بستر به سطح زم

  باشد. يم يدر عمق مورد مطالعه الزام يسرعت تجمع ای اسیمقدار شدت ار

رنش و ج( روش های روش های ارزیابي روانگرایي را به سه دسته تقسيم كرد كه عبارتند از: الف( روش های مبتني بر تنش ب( روش های مبتني بر ك

پيشنهاد شد. فرض اساسي    Seed&Idriss(1971)ن روش ارزیابي روانگرایي مي باشد اولين بار توسط روش تنش كه پركاربردتریمبتني بر انرژی. 

برشي  در این روش وقوع روانگرایي در نتيجه ایجاد گسيختگي برشي مي باشد. به عبارت دیگر زماني كه برش اعمال شده در اثر بارگذاری از مقاومت

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد1
 شهید بهشتیاستادیار دانشگاه 2
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روانگرا مي شود. البته فرض دیگر در این روش شرایط زهکشي نشده خاک مي باشد. بدین ترتيب با فرض الیه خاک بيشتر شود خاک گسيخته شده و 

 ]6[صلب بودن ستون خاک تنش برشي ایجاد شده در زلزله را مي توان متناسب با حداكثر شتاب افقي در سطح زمين در نظر گرفت.

         Dobry   كرنش پيشنهاد دادند. در این روش دو ذره ماسه در حالت ایده آل در تقابل با هم قرار مي  روشي را مبتي بر 1۳0۱و همکارانش در سال

رلي گيرند و بر پایه مکانيک تماس بين این دو ذره، مساله حل شده و بر كل خاک تعميم داده مي شود. در واقع در این روش كرنش برشي عامل كنت

 .ای وقوع روانگرایي باید كرنش حداقلي تحت عنوان كرنش آستانه در خاک ایجاد شودافزایش فشار آب حفره ای است. به عبارت دیگر بر

ميالدی برای برآورد پتانسيل روانگرایي خاک مطرح شد. دو عامل مهم در ارائه و پيشرفت این   03و اوایل دهه ی  03روش انرژی در اواخر دهه          

موفق به اندازه گيری انرژی آزاد شده توسط زلزله شدند. و دوم این كه مهندسان  به روابط مشخصي  روش ها نقش مهمي داشتند. اول این كه دانشمندان

وند كه بين مقدار انرژی جذب شده توسط خاک و اضافه فشار ایجاد شده متناسب با آن دست یافتند. این روش ها به طور كليي به دو گروه تقسيم مي ش

ت تجربي و روش های مبتني بر داده های آزمایشگاهي. روش های مبتني بر مشاهدات تجربي خود به دو دسته عبارتند از روش های مبتني بر مشاهدا

در این روش ها از شدت اریاس   ریشتر و دسته دوم روابط مبتني بر شدت اریاس. –تقسيم مي شوند كه عبارتند از روش های مبتني بر روابط گوتنبرگ 

 1۳00در سال  Mitchelو  Kayenن انرژی آزاد شده از زلزله در محل استفاده مي شود. با توجه به تعریفي كه و یا سرعت تجمعي مطلق برای تخمي

داشتند، شدت اریاس عبارت است از مجموع انرژی های دو مولفه ای در واحد حجم كه در یک سری نوسانگر خطي با توزیع یکسان فركانس در 

مقدار با انتگرال گيری از تاریخچه زماني شتاب محاسبه مي شود. در ادامه منحني روانگرایي پيشنهادی  انتهای یک زمين لرزه ذخيره مي شود. این

Kayen  وMitchel 6[.1، شکل به نمایش درآمده است[ 

 
 1711در سال  Mitchellو  Kayenمنحنی روانگرایی پيشنهادي  – 1شکل 

  

 

 روش تحلیل  .2
 

یک ، دو و سه بعدی انجام مي شود. بکارگيری هر روش بستگي به شرایط موجود و فرضيات در نظر  بصورت خاک و تحليل پاسخ زمين با مدل سازی

ناسب گرفته شده برای تحليل خاک دارد. تحليل پاسخ یک بعدی زمين برای ساختگاه های مسطح یا با شيب كم كه مرز الیه ها در آنها موازی باشد م

ن، وجود سازه های سنگين و سخت، سازه های مدفون یا دیوار ها و تونلها همگي نياز به تحليل دو یا حتي سه است. ولي سطوح شيب دار و غيرخطي زمي

ر غير خطي بعدی دارند. به عبارت دیگر چنانچه گسترش الیه ها وسيع باشد، فرض انتشار یک بعدی قابل قبول مي باشد. از نظر رفتاری با توجه به رفتا

وش های یک، دو و سه بعدی را به صورت خطي معادل و غير خطي مدل نمود. از بين این روش ها روش خطي معادل به خاک مي توان هركدام از ر

 .]0[و  ]1[دليل سادگي نسبي آن و نيز پارامترهای مشخص و ساده آن، مقبوليت زیادتری بين مهندسين دارد 

يرایي برای تعيين خصوصيات خطي معادل خاک با استفاده از یک فرایند در روش خطي معادل، خصوصيات غيرخطي مدول برشي و م              

حركات  ماني ازتکرارشونده و برای یافتن مدول برشي و ميرایي سازگار با كرنش های موثر در هر الیه به كار مي رود . در این روش ابتدا یک سری ز

گرفته مي شود، سپس تابع تبدیل برای الیه های مختلف با استفاده از خواص موجود در نظر انتقال داده شده است  حوزه فركانس  كه بهزمينلرزه معين 
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 پروفيل خاک به دست مي آید. توابع تبدیل مي توانند تاثير ضریب تقویت را بر حسب فركانس برای یک پروفيل خاک معلوم مشخص نماید. در گام

مختلف در تابع تبدیل پروفيل خاک ضرب مي شود. در گام چهارم، سری  سوم، طيف فوریه موج ورودی در ضریب تقویت خاک در فركانس های

رشي نيز زماني شتاب در آن الیه با استفاده از تبدیل عکس فوریه سریع به دست مي آید. در گام پنجم با توجه به خصوصيات الیه خاک، تنش و كرنش ب

از نسبت ميرایي و منحني های كاهش مدول برشي متناظر با كرنش متناظر و با  به دست مي آید. در گام ششم، مقادیر جدید ميرایي خاک و مدول برشي

بدین ترتيب توابع تبدیل جدیدی به دست مي آیند. این فرایند تا یافتن مناسبترین جواب در  .۱، شکل كرنش موثر از سری زماني كرنش به دست مي آید

از منحني های تغييرات مدول برشي و ضریب ميرایي نسبت به كرنش برشي، در هر یک گستره مشخص تکرار مي شود. در روش خطي معادل استفاده 

 .]1[ و ]۱[الیه مجزا كاربرد داشته و از این رو نتایج مناسب تری، مطابق با طبيعت را به دست مي دهد.

 
 نمایش روش تکرار شونده تعيين مدول برشی خاک با توجه به کرنش خاک – 2شکل 

 

 

 مصنوعیشتابنگاشت های  .3
 

ی این فرض استوار است كه هر تابع را مي توان به صورت سری در این پژوهش از شبيه سازی عددی كه بر پایه برای ساخت شتابنگاشت های مصنوعي

ماتریس  حال با در نظر گرفتن یک های سينوسي بسط داد استفاده شده است. شایان ذكر است این روش بيشترین كاربرد را در جامعه مهندسي دارد.

ی كامپيوتری برای ساخت اعداد تصادفي كه یک با تعریف یک زیر برنامهو ثابت برای بزرگا و سپس ساختن آرایه های مختلف برای زاویه های فاز 

توان حركات مختلف كه در مشخصات كلي مانندمحتوای فركانسي، یکسان هستند ولي در مي ،بسازد ۱Πتا  3تعداد زاویه فاز با توزیع یکسان بين 

  .0 همخوان هستند، شکل ۱033تمام این شتابنگاشت های توليد شده با طيف استاندارد  جزئيات مختلف هستند را شبيه سازی كرد.

 

 
 )قرمز رنگ( 2022ا طيف استاندارد مقایسه طيف شتابنگاشت هاي مصنوعی توليد شده )آبی رنگ( ب – 3شکل 

 

توليد شوند در زمان تغيير نمي كند. برای شبيه سازی حالت گذرای یک زلزله واقعي توجه به اصل بيان شده محتوای فركانسي ركورد هایي كه با تا اینجا 

شدت كه زیر نمایش داده شده اند استفاده از تابع  در این پژوهش در یک تابع شدت تعيني ضرب مي شود. حركات شبيه سازی شده حركت معموال

 . 4 شده است، شکل
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 شدت استفاده شده براي ساخت شتابنگاشت مصنوعی تابع – 4شکل 

 

.در ابتدا یک آرایه از اعداد تصادفي ساخته مي شود سپس این  0، شکل  روش شبيه سازی شتابنگاشت های زلزله در نمودار زیر به نمایش درآمده است

رفته و با تابع شدت ضرب شده و با تبدیل فوریه به حوزه فركانس انتقال داده مي شود. سپس در این حوزه اصالحات مورد نياز روی آن انجام گآرایه در 

در این پژوهش( مقایسه مي شود. حال اگر با طيف مرجع همخوان نبود بعد از انتقال به حوزه زمان و اصالحات مورد نياز  ۱033)طيف  طيف مرجع 

 همخوان شود. ت توليدی با طيف مرجعوباره به حوزه فركانس برمي گردد و اصالح مي شود. این چرخه تا زماني ادامه پيدا مي كند كه طيف شتابنگاشد

 

 
 شکل شماتيک روش توليد شتابنگاشت مصنوعی – 5شکل 

 

ه است. شده استفاده شد يدتول Iخاک نوع  یوبرا ۱033ستاندارد ا يطراح يفط یبرمبنا و يكه به روش تصادف يشتابنگاشت مصنوع 10مطالعه از  یندر ا

شتابنگاشت با تابع پوش یکسان و زاویه فاز های مختلف  0تعداد  g3300و  g3303 33۱0به صورتي كه برای هریک از سه سطح شتاب كه عبارتند از 

 .6در آمده است، شکل توليد شده است. در شکل زیر نمونه ای از شتابنگاشت های توليد شده به نمایش 

 

 
  

 2022نمونه اي از شتابنگاشت هاي مصنوعی توليد شده همخوان با طيف استاندارد  – 6شکل 

 

 

 مشخصات مدل ها .4
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 43و  00و 03و ۱0و  ۱3و  10و 13و 0 یدر نظر گرفته شود. مدل ها در ضخامت ها يآبرفت طیاز شرا يعيشده است محدوده وس يدر انتخاب مدل ها سع

 يكه  سرعت موج برش میدار یعمق خاک فشرده ا نیمحدوده هستند، انتخاب شده اند . معموال بعد از ا نيدر هم يآبرفت یها هیكه اكثرا ال یمتر 40 و

 یت هاخاک، سرع يمطالعه سرعت موج برش نی(. در ا هيمتر بر ثان 003) معموال میريگ يدر نظر م یرسدكه آن را سنگ بستر لرزه ا يم یآنها به حد

 ۱033استاندارد  رشده د انيب یانواع خاكها نيب يقيتطب يدر نظر گرفته شده است تا به راحت هيمتر بر ثان 633و 033و 433و 000و 033و ۱33و 100و  133

 Seed & Idriss, 1991 ارائه شده توسط ينسبت به كرنش برش یيرايم بیو ضر يمدول برش راتييتغ یها يبرقرار شود. منحن ليو خاک مورد تحل

Mean Limit   4[.0مورد استفاده قرارگرفته است، شکل[ 

 
 Seed & Idriss (Mean Limit), 1991 ینسبت به کرنش برش ییرايم بیو ضر یمدول برش راتييتغ منحنی – 1 شکل

 

 

 نتایج تحلیل .5
 

شتابنگاشت  10( در قالب  g3300و  g3303 33۱0بارتند از تحت سه سطح شتاب )عاز آنها  هر یک  انجام شده است.  گمانه فرضي  0۱تحليل ها برای 

منحني های هم ه و نتایج به صورت آناليز( و برای كاهش عدم اطمينان از نتایج ميانگين گيری به عمل آمد 1333مختلف انجام شد )در مجموع بيش از 

( در مصالح آبرفت و محور قائم m/sافقي معرف سرعت موج برشي )در این منحني ها محور  .10تا 0در ادامه به نمایش در آمده است، اشکال  ميزان

در ضخامت آبرفت مشخص   و سرعت تجمعي مطلق (  مي باشد. هر رنگ مشخص كننده ی ميزان بزرگنمایي شدت اریاسmمعرف ضخامت آبرفت )

 با سرعت موج برشي مشخص مي باشد.

 

 
 g2335سطح زمين به شدت اریاس بر روي سنگ بستر در سطح شتاب  نسبت شدت اریاس در منحنی هم ميزان مربوط به – 0شکل 
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مورد آناليز در محدوده ی وسيعي از شرایط آبرفت مانند سرعت موج برشي و ضخامت آبرفت انجام شد كه این آناليز ها در  1333در این مطالعه بيش از 

انس و با تغيير تدریجي سرعت موج برشي و ضخامت آبرفت و با در نظر گرفتن خصوصيات دیناميکي خاک مانند سختي و ميرایي وابسته به حوزه فرك

( ساخته شد سپس این حركات به سطح زمين انتقال 1به این صورت كه ابتدا شتابنگاشت های مصنوعي برای سنگ بستر )خاک نوع  كرنش انجام شدند.

ت اریاس مربوط محاسبه شد. در گام بعدی نسبت شدت اریاس بر روی سطح زمين به نسبت شدت اریاس در سنگ بستر برای شرایط مختلف یافته و شد

با توجه به نتایج به دست آمده پيشنهاد مي شود برای ارزیابي ضخامت آبرفت و سرعت موج برشي به صورت منحني های هم ميزان به نمایش درآمد. 

برابر بزرگنمایي در مقدار انرژی القایي توسط امواج زلزله خواهيم  ۱رای، اثرات ساختگاهي در نظر گرفته شود زیرا گاهي تا بيش از پتانسيل روانگ

زمان داشت. به نظر مي رسد این بزرگنمایي به علت كاهش مدول خاک با افزایش كرنش و در نتيجه ایجاد امواجي با طول موج های بلندتر و افزایش 

 ش باشد.ارتعا

در این پژوهش مقدار بزرگنمایي شدت اریاس تا قبل از شروع روانگرایي و ایجاد اضافه فشار آب منفذی مورد برسي قرار گرفته است  الزم به ذكر است

ز  اعمال اضافه فشار آب احتمال مي رود در شرایط واقعي بعد ا ب حفره ای درنظر گرفته نشده است.در انجام این آناليز ها اثر افزایش فشار آ بنابراین

 منفذی مقدار این بزرگنمایي كمتر شود.
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رضيات تحليل با توجه به فرضيات آناليز یک بعدی كه در آن سنگ بستر افقي و الیه ها موازی با هم و افقي هستند، این نتایج تا زماني معتبر است كه ف

 دی مي باشد. بع 0و یا  ۱برقرارا باشند در غير این صورت نياز به آناليز های 

 این نتایج حاصل مي شود كه :  با توجه به نمودارهای ارائه شده

 نخواهد رسيد. 0/۱س و سرعت تجمعي به بيش از مقدار در بدترین شرایط بزرگنمایي شدت اریا -

عمق و سرعت موج با افزایش شتاب زلزله حداكثر بزرگنمایي شدت اریاس كاهش مي یابد ولي این بزرگنمایي در محدوده ی وسيعتری از  -

 برشي اتفاق مي افتد.

 روند افزایش شدت اریاس و سرعت تجمعي تقریبا یکسان است. -

 در شتاب های زلزله كوچکتر شاهد نواحي با  كوچکنمایي شدت اریاس هستيم كه با افزایش شتاب زلزله این محدوده ها كمتر مي شود. -

  ود.در شرایطي ممکن است كوچکنمایي شدت اریاس نيز مشاهده ش -

به نظر مي رسد به علت فيلتر شدن محتوای فركانسي امواج توسط خاک در آبرفت های ضخيم و با سرعت موج برشي پایين شدت اریاس  -

 كاهش یافته است.
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