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تأثیر رفتار غیرخطی خاک بر بزرگنمایی امواج زلزله
شهرستان ارومیه
عباس فتحیآذر ،عباس مهدویان*؛
دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنیمهندسی
چکیده
تاريخ :دريافت 32/5/5

پذيرش 32/32/33

پژوهشگران با مشاهدات عینی زلزلههای گذشته ،تجربیات و مدلسازیهای انجامشده
نشان میدهند که شدت و محتوای فرکانسی امواج زلزله که روی سطح زمین به ثبت میرسند
تحت تأثیر رفتار غیرخطی خاک ساختگاه قرار دارد .اطالع از شدت و چگونگی این تأثیرات
برای ارزیابی عملکرد لرزهای سازهها و شریانهای حیاتی ضروری است .از این رو در این
مقاله برای ارزیابی رفتار غیرخطی خاک ارومیه آنالیزهای دینامیکی غیرخطی در حوزۀ زمان بر
روی مدلهای یکبعدی از الیۀ خاک زیرسطحی ارومیه انجام گرفته است .در این آنالیزها از

ورودی برای آنالیز استفاده شده است .سپس با مقایسه شتابهای طیفی در پریودهای مختلف
سطح زمین با مقادیر متناظر روی سنگ بستر لرزهای طیف بزرگنمایی شتاب طیفی در
پریودهای مختلف ارائه شده است .نتایج نشان میدهد مناطق مرکزی و شرقی شهر که
ضخامت آبرفت در آن مناطق زیاد است ،بیشترین مقدار بزرگنمایی را داشتهاند .بهعالوه
مقدار ضریب بزرگنمایی خاک بر اثر رخداد زلزلههایی با دوره بازگشت بزرگتر ،بهعلت
شدیدتر شدن رفتار غیرخطی خاک ،کمتر است و این بزرگنماییها در پریودهای بیشتری رخ
میدهند.
واژههای کلیدی :تحلیل دینامیکی غیرخطی ،اثرات ساختگاهی ،تحلیل خطر لرزهای ،بزرگنمایی ،شتاب نگاشت
مصنوعی ،ریزپهنهبندی
* نويسنده مسئول
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مقدمه
مهندسان ژئوتکنیک و زلزله مدتها است که متوجه تأثیر شدید خصوصیات خاک
زیرسطحی بر شدت و محتوای فرکانسی امواج زلزلۀ به ثبت رسیده روی سطح زمین شدهاند.
بررسیهایی که در اواخر دهۀ  06و اوایل دهۀ  06انجام شد ،نشان میدهند که رابطهای بین
تنش و کرنش در خاکها غیرخطی است [ .]1[ ،]2[ ،]3با این حال تأثیر رفتار غیرخطی خاک
بر حرکت زمین تا زلزلۀ  3393لوماپریتا و  3334نورثریچ بهخوبی برسی نشده بود .در زلزلۀ
 3393لوماپریتا در کالیفرنیا بهوضوح تأثیر رفتار غیرخطی خاک در طی یک زلزله قدرتمند به
نمایش درآمد [ .]0[ ،]0[ ،]5[ ،]4در این زلزلهها مشاهده شد که رفتار غیرخطی خاک باعث
بروز تغییر شکلهای ماندگار در مناطقی دورتر از منبع لرزه و کاهش سختی خاک تا  %96و
کاهش سرعت موج برشی خاک تا حدود  %56میگردد [ .]33[ ،]36[ ،]3[ ،]9یکی دیگر از
پژوهشهایی که منجر به جمعآوری اطالعات دقیق و قابل اطمینان برای بررسی رفتار
غیرخطی خاک شده است ،پژوهشهای اسمارت 3 3و  2در تایوان بوده است [.]31[ ،]32
تحلیل رکوردهای ثبتشده در این پژوهش نشاندهندۀ رفتار غیرخطی در خاک است .بهعالوه
کاهش سرعت موج برشی در حداکثر شتابهای بزرگتر از  6135 gمشاهده شده بود [،]9
[.]30[ ،]35[ ،]34[ ،]3
جایکا برای تهران ،پژوهشهای ریزپهنهبندی تبریز ،کرمانشاه ،مشهد ،کرج و  )...انجامگرفته از
مدلهای خطی معادل استفاده شده است [ ،]22[ ،]23[ ،]26[ ،]33[ ،]39[ ،]30با اینکه این
مدلها در مقایسه با مدلهای غیرخطی ،پاسخ غیرخطی خاک را بهخوبی نمایش نمیدهند اما
بهصورت گستردهای در مهندسی ژئوتکنیک لرزهای کاربرد پیداکردهاند ] [21و در نرمافزارهای
کامپیوتری نیز جایگاه ویژهای یافتهاند .بهعنوان مثال در نرمافزارهایی مانند شیک 2و ایرا

1

استفاده شدهاند [ .]25[ ،]24در هنگام استفاده از روش خطی معادل پاسخهای زلزله بیش از
مقدار واقعی برآورد میشود [ .]20[ ،]20این پدیده بهعلت شبه رزونانسهای اتفاق افتاده در
پریودهای متناظر با پریود ستون خاک در حالت االستیک است .بهعالوه در آنالیز بهروش خطی
3. EERA

2. SHAKE
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معادل ،رفتار خاک خطی باقی میماند که در این صورت تغییر شکلهای ماندگار خاک به
درستی بهنمایش در نمیآید .از طرف دیگر مدلهای غیرخطی بهعلت نیاز به پارامترهای
متعددی که بهعنوان ورودی دریافت میکنند ،مهندسان کمتر استفاده میکنند .در سالهای اخیر
مدلهای غیرخطی در پژوهشهای تأثیر ساختگاه در ایران ] [29و سایر نقاط جهان استفاده
شدهاند [.]13[ ،]16[ ،]23

روش آنالیز
مدل خاک
تاکنون مدلهای زیادی برای در نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک پیشنهاد شده است .اما
هنگام استفاده از این مدلها باید به دو نکته توجه کرد .اول این که برای استفاده از مدل چه
پارامترهایی از خصوصیات خاک مورد نیاز است .و دومین نکته این که شدت تأثیر تغییرات در
این پارامترهای بر پاسخ ارائه شده با مدل چه مقدار خواهد بود .با توجه به این موارد به نظر
میرسد مدل هیپربولیک اصالحشده مناسبترین گزینه برای انجام بررسیهای ریزپهنهبندی
باشد .زیرا اوالً این مدل برای گسترۀ وسیعی از خاکهای ماسه و رسی که در گمانههای
حفرشده در سطح شهر ارومیه مشاهده شده بود ،قابل استفاده است .ثانیاً اصلیترین پارامترهای
این مدل که برای آنالیز غیرخطی با روش تنش کل مورد نیاز است از منحنیهای کاهش سختی
بر روی هر نمونه از خاکهای مشاهدهشده در گمانههای شهر ارومیه انجامشده ،بهدست آمده
است .در ادامه به توضیح این مدل پرداخته شده است .پایۀ اصلی این مدل در سال 3301ارائه
شد (رابطۀ :[12])3
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که در آن  τتنش برشی  ϒکرنش برشی؛  Gmoمدول برشی اولیه؛   moتنش برشی متناظر با
کرنش برشی  .%3سپس این مدل در سال  3331با اضافه کردن پارامترهای  βو  sاصالح شد تا
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محدودۀ وسیعتری از رفتار خاکهای مختلف را نمایش دهد و این مدل ارائه داده شد (رابطۀ
:[11] )2
)(2
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s
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 r 
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s
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در این مدل   rبرابر است با   mo / Gmoکه نشاندهندۀ کرنش مرجع است و برای نوعی خاک
خاص ،ثابت در نظر گرفته شد ] .[2در سال  2663فرمولی جدید برای کرنش مرجع ارائه داده
شد که اثر فشار محصورکننده بر روی کاهش مدول برشی و تغییرات میرایی در آن در نظر
گرفته شد (رابطۀ :[14])1

)(3

b
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که در این رابطه پارامترهای  aو  bنشاندهندۀ شکل منحنیهای مدول برشی و میرایی هستند
و   refفشار محصورکننده مرجع به مقدار  6/39مگا پاسکال است.
تحلیل يکبعدی خاک
آبرفتی افقی است .این امواج را میتوان تخمین قابل قبولی از حرکت نیرومند زلزله در نظر
گرفت .در این نوع تحلیلها میتوان خاک را به صورت سیستم جرم و فنر کلوین مدل کرد.
در سال  3302روشی خطی معادل برای مدل کردن پاسخ غیرخطی خاک تحت تأثیر
شتابنگاشت مشخص و مقادیر اولیه مدول برشی و میرایی برای هر الیه پیشنهاد داده شد
] .[11حل مسئله با این روش بهصورت تکراری بود .بعد از آن پژوهشهایی برای بررسی تأثیر
شدت و محتوای فرکانسی امواج زلزله بر پارامترهای دینامیکی خاک انجام گرفت ] .[15که در
نهایت منجر به ارائۀ مدلهای جدیدتری شد .مزیت این مدلهای جدید در این است که
میتوانند امواج زلزله که فرکانس زیادی دارند و در مدلهای قدیمیتر فیلتر میشدند را وارد
محاسبات کنند .اما با این وجود این مدلها نمیتوانند رفتار غیرخطی خاک (مانند کاهش مدول
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برشی در اثر تعداد چرخههای بارگذاری ،کرنشهای باقیمانده و اضافه فشار آب منفذی) را در
نظر بگیرند .بنا بر این برای در نظر گرفتن تمام پارامترهای رفتاری خاک باید از آنالیز غیرخطی
در حوزۀ زمان استفاده کرد.
معادله عددی و حل آن در حوزۀ زمان
معادله حرکت برای تحلیل انتشار یکبعدی امواج برشی از میان محیطی نامحدود بهصورت
رابطۀ ( )4است:

 u 

z 2 z
2

) (4



که در آن  ρچگالی τ ،تنش برشی u ،جابهجایی و  zمقدار عمق از سطح زمین است.
از آنجا که رفتار خاک تقریباً شبیه سیستم جرم و فنر کلوین است میتوان رابطۀ تنش
کرنش را بهصورت رابطۀ ( )5نوشت:
)(5


t

  G  

که در این رابطه  Gمدول برشی خاک ϒ ،کرنش برشی و  ηویسکوزیته است.

مدلسازی میشوند]( [14شکل  .)3معادله انتشار امواج نیز بهصورت رابطۀ ( )0نوشته میشود:
()7

[M] {u} +[C] {u} + [K]{u}=-[M] {I }ug ,

در این معادله ] [Mماتریس جرم [C]،ماتریس میرایی [K]،ماتریس سختی {u} ،بردار شتاب
نسبی نقاط {u} ،سرعت نسبی نقاط و } {uجابهجایی نسبی نقاط است u g .شتاب در
پایینترین سطح ستون خاک و } {Iبردار واحد است .این معادله بهصورت عددی در هر گام
زمانی باروش  βنیومارک حل میشود ] .[10روش  βنیومارک تحت هر شرایطی پایدار است
].[10
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با جایگذاری رابطۀ ( )4در رابطۀ ( )5به رابطۀ ( )0میرسیم:
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t
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حال برای سادهتر شدن حل مسئله در حوزۀ زمان ستون خاک بهصورت جرمهای متمرکز و فنر
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شکل  .1اليههای افقی آبرفت که با سیستم جرم و فنر ايدهآلسازی شده []43

در این روش هر الیه با یک جرم متناظر یک فنر غیرخطی و یک میراگر ویسکوز مدل
میشود و ماتریسهای جرم و سختی و میرایی بهصورت تکرارشونده برای هر الیه ساخته
میشوند .در این روش به معادلۀ رفتار برای توصیف رفتار چرخهای خاک نیاز است .ماتریس
جرم با جمع کردن نیمی از جرم الیۀ باال و نیمی از جرم الیۀ پایین ساخته میشود و برای در
نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک ماتریس سختی در هر مرحله و برای هر الیه بدینصورت
Gi  i i

)( 8
hi hi  i
که در آن  Giمدول برشی الیه  iو  hiضخامت الیه است.

Ki 

ماتریس میرایی برای در نظر گرفتن میرایی در کرنشهای بسیار کوچک که عمالً رفتار
خاک خطی است ،بهکار میرود .این ماتریس به فرکانس وابسته نیست و ابتدا در سال 3345
فقط بهصورت ترکیبی از جرم و سختی بهصورت رابطۀ ( )3بیان شد]( [19شکل:)2
)(9

] [C ]  a0[M ]  a1[ K

در روش استفاده شده در این مقاله ماتریس میرایی عالوه بر سختی و جرم به مدهای طبیعی
ستون خاک نیز وابسته است .اعداد  a6و  a3را میتوان با استفاده از دو مد مشخص  mو n

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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با استفاده از رابطۀ ( )36بهدست آورد:
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)(10

fm  
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fn  
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 sm  1
s  
 n  4

معموالً در آنالیز پاسخ خاک فرکانس طبیعی مود مورد نظر از رابطۀ ( )33محاسبه میشود ]:[13
V
)f n  s (2n  1
)(11
4H
که  nشمارۀ مد و  fnفرکانس طبیعی متناظر با آن مد است.
معادلۀ ( )36بیانگر میرایی وابسته به فرکانس است .حتی اگر مقدار میرایی در مدهای
انتخاب شده مساوی باشند.

از آنجاکه توصیههای معمول مبنی بر در نظر گرفتن مد اول و یک مد باالتر از ستون خاک
یا مد متناظر با پریود حاکم حرکت قدرتمند زمین همیشه دقت قابل قبولی ندارد ،بنا بر این در
این پژوهش فرکانسهای مناسب برای ساخت ماتریس میرایی بر پایۀ آنالیز خطی هر گمانه
برای هر شتاب نگاشت بهصورت جداگانه انتخاب شده است.
از آنجاکه رفتار خاک در زلزلههای متوسط و قوی مانند زلزلههای پیشبینیشده برای
ارومیه غیرخطی است ،از این رو نمیتوان از آنالیزهای خطی و خطی معادل در این مورد
استفاده کرد .از طرفی برای در نظر گرفتن تمام پارامترهای مهم در تحلیل استفاده از روش
غیرخطی اجتنابناپذیر است .در این مقاله تحلیل پاسخ زمین در حوزۀ زمان با برنامۀ دیپسویل
انجام شده است ].[46

3
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1. DEEPSOIL
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برای انجام تحلیل غیرخطی زمین و جلوگیری از فیلتر شدن فرکانسهای زلزله ضخامت هر
الیه باید از رابطۀ ( )32محاسبه شود ]:[43
)(12

(Vs )i
4hi

f max 

که در این رابطه  fmaxحداکثر فرکانسی که با الیۀ  Iانتشار مییابد (Vs)i ،سرعت موج برشی
و  hiضخامت هر الیه است.
معموالً در آنالیزهای غیرخطی مقدار حداکثر فرکانس را برابر  25 Hzدر نظر میگیرند [.]42
در این پژوهش مقدار حداکثر فرکانس برابر  06هرتز در نظر گرفته شده است.

بررسی موردی  :شهر ارومیه
شرايط خاک منطقه و خاک زيرسطحی
بررسیهای زیرسطحی دقیقی شامل اطالعات مختلفی مانند وزن مخصوص هر الیه تعداد
 ،SPTاندازهگیری سرعت امواج برشی ،تراز آب زیرزمینی و ...با حفر بیش از  366گمانه تا
عمق حداکثر  55متر (شکل  )1در نقاط مختلف شهر ارومیه بهدست آمده است .پارامترهای
وابسته به کرنش هر الیه با انجام آزمایش سه محوری دینامیکی در آزمایشگاه دینامیک خاک

زمینشناسی سطحی
محققان مختلف با انجام بررسیهای نشان دادند بزرگنمایی خاک در یک منطقه عالوه بر
ضخامت و جنس کل آبرفت به جنس خاک در نزدیکی سطح زمین نیز بستگی دارد ].[41
بهعالوه رفتار غیرخطی خاک در مناطقی که خاکهای نسبتاً نرمی در نزدیکی سطح زمین دارند
بیشتر است].[44
بهنظر میرسد این امر به دو دلیل اتفاق میافتد .اول اینکه خاکهایی که به سطح زمین
نزدیکترند بهعلت فشار همهجانبه کمتر ،راحتتر به کرنشهای غیرخطی میرسند و دوم این
که امواجی از زلزله که دارای فرکانس زیادی هستند در گذر از الیههای زیرین فیلتر شده و
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بهدست آمده است.

امواج با طول موج بلندتر به الیههای باالیی میرسند حال آنکه این امواج همخوانی بیشتری
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با پریود طبیعی خاکهای نرمتر دارند از این رو ،پدیدهای شبیه به تشدید رخ میدهد و رفتار
خاک را هرچه بیشتر غیرخطی میکند.

شکل  .4محل گمانههای حفرشده در سطح شهر ارومیه

با این تفاسیر بهکمک اطالعات بهدست آمده از گمانههای حفرشده در سطح شهر
نقشههایی تهیه شده است که سرعت موج برشی خاک در الیه  5متری سطح زمین و در عمق
قسمت غربی شهر به مراتب خاک سختتری وجود دارد و در قسمت شرقی و مرکزی شهر
خاکهای سستتری وجود دارد که خاکهای سست تا عمق بیشتری نیز گسترش دارند.
تحلیل خطر لرزهای بر روی سنگ بستر ارومیه
با توجه به تأثیرپذیری درجۀ غیرخطی بودن رفتار خاک از شدت حرکت ورودی ،از
مهمترین مراحل تحلیل اثرات رفتار غیرخطی خاک تحلیل خطر لرزهای سنگ بستر است .برای
این منظور در این پژوهش از روشهای معمول تحلیل خطر احتماالتی ( )PSHAو تحلیل
خطر تعینی ( )DSHAاستفاده شده است .اولین قدم در تحلیل خطر لرزهای شناسایی منابع
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 36متری سطح زمین را نشان میدهد (شکل  4و  .)5چنانکه در این شکلها پیدا است در
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شکل  .3سرعت موج برشی در سطح زمین بر حسب متر بر ثانیه

لرزهزا و ساختن نقشۀ لرزه زمینساخت است که شامل محل گسلها و زلزلههای رخ داده
و دیگر عوارض بررسی شده است .با توجه به اطالعات موجود در این نقشه و اطالعات
زلزلههای گذشته به تفسیر رفتار منابع و تحلیل خطر زلزله پرداخته میشود .مهمترین سناریوی
لرزهای در گسترۀ نزدیک به ارومیه ،گسل سرو با سازوکار نرمال همراه با مؤلفۀ راستا لغز
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شکل  .2سرعت موج برشی در عمق  12متری از سطح زمین بر حسب متر بر ثانیه

راستگرد است که از فاصلۀ  21کیلومتری نقطه مرکزی شهر و با راستای شمالی جنوبی عبور
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میکند (شکل .)0شیب این گسل به سمت خاور (به سمت ارومیه) است .حداکثر توان لرزهای
برآورد شده برای آن ،زلزلهای با بزرگای  Ms 0است .زمینلرزههای رخ داده در منطقه بررسی
شده از نوع کم عمق هستند .زلزله پنجم فوریه سال  3043با  Ms0/9دهخوارقان 0،اکتبر 3090
مرند با بزرگای  ،Ms0/1ششم ماه مه  3316سلماس با بزرگای  Ms0/2و 22فوریه 3314
تسوج با بزرگای  Ms 5/0از مهمترین رویدادهای لرزهای در گسترۀ صد کیلومتری به
مختصات مرکز ارومیه هستند.

روش احتمالی در تعیین و برآورد پارامتر شتاب جنبش نیرومند زمین برای 1دورۀ بازگشت
 405 ،05و  2405سال استفاده شد .از نظر نحوۀ ارائه پارامترها در محدودۀ بررسی شده گسترۀ
شهرهای ارومیه و گلمان بیش از  2466نقطه به فاصلۀ تقریبی  066متر از یکدیگر بهنحوی که
در شکل  0نشان داده شده در نظر گرفته شده است و نتایج برای پارامتر بیشینۀ شتاب بهصورت
خطوط هم تراز ارائه شد.
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شکل  .2نقشۀ لرزه زمینساخت ارومیه
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شکل  .2مشبندی نقاط برای انجام بررسیهای تحلیل خطر زلزله و بههمراه ساختگاههای منتخب
برای تهیۀ طیف طراحی لرزهای وشتابنگاشتهای مصنوعی در سنگ بستر لرزهای

بهمنظور برآورد پارامترهای جنبش زمین مناسبترین راهکار بهکارگیری روابط کاهندگی
است که مشخصکنندۀ میزان کاهش انرژی و دامنۀ جنبش زمین نسبت به فاصله از چشمه
(بزرگای زمینلرزه) و فاصلۀ ساختگاه از آن گسل ،شرایط زمینشناسی محل و مکانیزم گسل
مرتبط میسازند که به این روش امکان محاسبه پارامترهای مورد نظر میسر میشود .بهطورکلی
روابط کاهندگی به دوصورت نظری (با استفاده از مدلهای لرزه زمینساختی) و تجربی (با
انجام بررسیهای آماری بر روی بانک شتابنگاشتی ثبتشده از زمینلرزههای واقعی) بهدست
میآیند .این روابط توابعی هستند که پارامتر جنبش نیرومند زمین (نظیر بیشینه مقدار شتاب یا
طیف پاسخ شتاب) را به متغیرهایی مانند فاصله ،شرایط زمینشناسی محل و بزرگای زمینلرزه
مرتبط میسازند.
با توجه به شرایط تکتونیکی ارومیه بهنظر میرسد استفاده از روابط تجربی برای تخمین
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مورد نظر است .این روابط پارامترهای جنبش نیرومند زمین را بهتوان لرزهزایی یک گسل

پارامترهای جنبش نیرومند زمین مناسبترین راهکار و روش انتخاب شده برای این طرح است.
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بر این اساس در این پژوهش از چندین رابطۀ کاهندگی که بیشترین تطابق را با شرایط منطقه
داشتند استفاده شده است .در هنگام تعیین پارامترهای جنبش نیرومند زمین از روابط میرایی با
تشکیل یک الگوریتم درخت منطقی و با وزن دهی مساوی استفاده شد.
بهمنظور محاسبه بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین از میانگین سه رابطۀ بور و اتکینسون
( ،)2669کمپبل -بزرگنیا ( )2669و آکار و بومر ( )2636با وزن مساوی استفاده شده است
[ .]40[ ،]40[ ،]45بهمنظور محاسبه بیشینه جابهجایی جنبش نیرومند زمین از رابطۀ کمپبل-
بزرگنیا ( )2669استفاده شده است .این روابط همگی برای مناطق پوستهای کم عمق و فعال
زمینساختی سراسر دنیا ارائهشده و از نظر انطباق با شرایط ویژه ساختگاه بررسی شده
مناسب تشخیص داده شد .بر مبنای برنامه و روش گفتهشده و میانگینگیری با وزن متناسب
بین روابط کاهندگی انتخابشده بیشینه مقادیر شتاب افقی و قائم جنبش نیرومند زمین برای
سنگ بستر لرزهای در  0دورۀ بازگشت مختلف از  56تا  36'666سال محاسبه شد با مشاهده
مقادیر بهدست آمده این نتایج بهدست میآید:
بهطورکلی پارامتر شتاب در نواحی جنوب باختری که در فاصله نزدیکتری نسبت به گسل
سرو واقعشدهاند نسبت به سایر نقاط بیشتر است.
 .3بر اساس نتایج بهدست آمده میتوان سنگ بستر لرزهای گسترۀ بررسی شده را بر مبنای




ناحیۀ با خطر نسبی زیاد ()S3
ناحیۀ با خطر نسبی متوسط ()S2
ناحیۀ با خطر نسبی کم ()S1

در ادامه نمونهای از نقشههای هم شتاب با دورۀ بازگشت  405سال بهنمایش درآمده است
(شکل .)9
مشابه با روش گفتهشده برای دوۀ بازگشتهای  05سال و  2405سال محاسبه شد .این
محاسبات عالوه بر شتاب مؤلفۀ افقی برای مؤلفه قائم نیز بهدست آمده است .بیشینۀ مقادیر
شتاب در همۀ نقشهها برای سطح  %94خطای روابط کاهندگی ارائه شده است .مقادیر بیشینه
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سرعت و جابهجایی نیز برای سه دورۀ بازگشت ذکرشده محاسبه شده است.
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شکل  .2منحنیهای هم میزان مقدار شتاب سنگ بستر برای دورۀ بازگشت  322سال

بررسیهای انجامشده نشان میدهد که رفتار غیرخطی خاک در اثر زمینلرزههایی با
حداکثر شتاب ( )PGAبزرگتر از  613gتا  612gو کرنشهای برشی بزرگتر از 36-5تا 36-4
تأثیر بیشتری بر روی امواج زلزله میگذارد [ .]43[ ،]49[ ،]34[ ،]4با توجه به این موضوع و
نتایج تحلیل خطر ارومیه که نمایانگر سطح شتاب بیشتر از  6/35gبرای سنگ بستر لرزهای
است بهنظر میرسد استفاده از روش غیرخطی در آنالیز رفتار خاک مناسبتر باشد.

با توجه به نتایج بررسیهای انجامشده لرزه زمینساخت و تحلیل خطر زلزله ،ارومیه از
منظر لرزهخیزی به  1بخش تقسیم شده است که با نامهای  S3تا  S1شناخته میشود .در
مرحلۀ بعد برای هر یک از این مناطق و بهازای سطوح مختلف لرزهای (05سال و  405سال و
 2405سال) ،پنج شتابنگاشت مختلف برای سنگ بستر لرزهای شبیهسازی شده است تا با
تجزیه و تحلیل اطالعات و با میانگینگیری از آنها عدم اطمینان نتایج کاهش یابد .نمونهای از
این شتابنگاشتهای مصنوعی تولیدشده در ادامه نشان داده شده است (شکل

.)3
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شبیهسازی شتاب نگاشتها
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شکل  .2نمونهای از شتاب نگاشتهای مصنوعی تولیدشده

روش ساخت این شتابنگاشتها در شکل  36بهصورت شماتیک نشان داده شده است.
در این روش ابتدا یک شتابنگاشت که حتیالمقدور در منطقۀ رکورد شده باشد بهعنوان
ورودی آنالیز استفاده میشود .حسن این روش در این است که نتایج خروجی بیشترین
مطابقت را با شرایط منطقه خواهند داشت .در مرحلۀ بعد شتابنگاشت مذکور با تبدیل فوریه
بهحوزۀ فرکانس منتقلشده و با طیف بهدست آمده از بررسیهای تحلیل خطر زلزله برای
سنگ بستر لرزهای و سطح خطر مورد نظر مقایسه میشود این مقایسه تا جایی که طیف
شتابنگاشت با طیف مرجع (طیف بهدست آمده از آنالیز تحلیل خطر زلزله و برای سطح
طراحی مورد نظر) همخوان شود ادامه مییابد سپس با آنالیز عکس فوریه به حوزۀ زمان باز
میگردد و سری زمانی مورد نیاز تولید میشود.
نکته قابلتوجه در این روش این است که شتابنگاشتهای واقعی انتخابشده باید طیفی
شبیه به طیف مرجع دارند تا نتایج قابلاطمینانی حاصل شود [ .]53[ ،]56در این بررسی 5
شتابنگاشت مصنوعی تولید شده است.
پريود غالب خاک در منطقه
با در دست داشتن مشخصات الیههای زیرسطحی مانند جنس مصالح ،دانهبندی خاک ،وزن
مخصوص ،سرعت موج برشی خاک و ضخامت هر الیه و انجام تحلیلهای مطرحشده در باال
میتوان پریود مد اول ارتعاشی ستون خاک یا بهعبارت دیگر پریود غالب خاک را محاسبه کرد.
نتایج این بررسیها در شکل  33بهصورت منحنیهای هممیزان پریود غالب الیه آبرفت نشان
داده شده است.
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شتابنگاشت برای هر منطقه و برای هر سطح خطر شبیهسازی شده است .که در مجموع 45

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1393.8.4.4.6

5322

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد هشتم ،شمارۀ  4زمستان 3131

شکل  .12نمودار شماتیک مراحل شبیهسازی شتابنگاشت مصنوعی

شکل  .11پريود مد اول ارتعاش آبرفت بر حسب ثانیه

بر این مبنا پریود غالب خاک در مناطق شمال ،غرب و جنوبغربی ارومیه بهعلت ضخامت
شهر بهعلت ضخامت زیاد آبرفت پریودهای غالب بیشتری مشاهده میشود .محاسبۀ پریود
غالب خاک اهمیت زیادی دارد و میتواند بهعنوان پیشبینی کلی از رفتار خاک و بزرگنمایی
امواج ،استفاده شود .بهطورکلی الیه آبرفت در پریودهای متناظر با پریود اصلی خود
بزرگنمایی بیشتری دارد و معموالً امواج با فرکانسهای بیشتر از فرکانس متناظر خود را
فیلتر کرده و به امواج با فرکانسهای کمتر تبدیل میکند.

نتايج
حداکثر شتاب سطح زمین با در نظر گرفتن تأثیرات ساختگاهی
پس از انجام تحلیلها با استفاده از شتابنگاشتهای مصنوعی تولیدشده ،مقدار حداکثر
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شتاب بر روی سطح زمین برای زلزله با دورۀ بازگشتهای مختلف بهدست آمده است.
حداکثر شتاب در سطح زمین برای دورۀ بازگشت  05سال در شکل  32نشان داده شده است.
چنانکه در شکل پیداست قسمت مرکزی شهر  PGAدر حدود  6134gدارد .در این سطح از
شتاب خاک رفتار غیرخطی کمی از خود نشان میدهد.

شکل  .15مقدار حداکثر شتاب زمین ( )PGAروی سطح زمین برای زلزله با دورۀ بازگشت 22
سال

در شکل  31مقدار  PGAدر سطح زمین برای زلزله با دورۀ بازگشت  405سال نشان داده
است .در شکل  34نیز مقدار شتاب حداکثر در سطح شهر برای زلزله با دورۀ بازگشت 2405
سال نشان داده شده است .چنانکه در شکل پیداست مقدار حداکثر شتاب در مرکز شهر بیش
از  6/4gاست.
بزرگنمايی شتاب طیفی در پريودهای مختلف در اثر رفتار غیرخطی خاک
بهمنظور بهدست آوردن مقدار بزرگنمایی آبرفت در پریودهای مختلف از مقایسۀ طیف
شتاب سنگ بستر با طیف شتاب متناظر با آن نقطه روی سطح زمین استفاده شده است.
بدینترتیب ضریب بزرگنمایی شتاب طیفی برای خاک در پریودهای مختلف و برای هر دورۀ
بازگشتی ( 405 ،05دو  2405سال) بهدست آمد .نتایج آنالیزهای محققان مختلف نشان میدهد
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شده است .چنانکه در شکل پیدا است حداکثر شتاب زمین در قسمت مرکزی شهر 6/22g
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که مقدار ضریب بزرگنمایی در ساختگاههای خاکی تحت اثر زلزلههای بزرگ در پریودهای
بیشتر ،بیشتر است [ ]49[ ،]21[ ،]36و رفتار غیرخطی خاک در پریودهای بین محدودۀ
 6125تا  2ثانیه بیشتر است [ .]52[ ،]36[ ،]5که این امر در نتایج بهدست آمده برای ارومیه نیز
مشاهده میشود.

شکل  .14مقدار حداکثر شتاب زمین ( )PGAروی سطح زمین برای زلزله با دورۀ بازگشت 322
سال

با برسی طیفهای بزرگنمایی و با توجه به شکل سنگ بستر لرزهای و ضخامت آبرفت
منطقه ،شهر ارومیه به پنج ناحیه تقسیمبندی شده (شکل  )35و طیف بزرگنمایی مربوط به
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شکل  .13مقدار حداکثر شتاب زمین ( )PGAروی سطح زمین برای زلزله با دورۀ بازگشت 5322
سال

شتاب طیفی در هر پریود و برای هر ناحیه ارائه شده است.
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در شکلهای  30تا  26مقدار بزرگنمایی امواج در پریودهای مختلف برای پنج بخش
مشخصشده برای سه سطح خطر  05سال و  405سال و  2405سال به نمایش در آمده است.

شکل  .12تقسیمبندی ارومیه با توجه به ضخامت آبرفت

شکل  .30مقدار بزرگنمایی شتاب طیفی در پریودهای مختلف برای سه دورۀ بازگشت مختلف برای
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شکل  .12مقدار بزرگنمايی شتاب طیفی در پريودهای مختلف برای سه دورۀ بازگشت مختلف
برای منطقۀ غربی ارومیه

منطقۀ جنوبی ارومیه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1393.8.4.4.6
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شکل  .12مقدار بزرگنمايی شتاب طیفی در پريودهای مختلف برای سه دورۀ بازگشت مختلف
برای منطقۀ میانۀ ارومیه

شکل  .52مقدار بزرگنمايی شتاب طیفی در پريودهای مختلف برای سه دورۀ بازگشت مختلف
برای منطقه شمالی ارومیه
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شکل  .12مقدار بزرگنمايی شتاب طیفی در پريودهای مختلف برای سه دورۀ بازگشت مختلف
برای منطقۀ شرقی ارومیه
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جمعبندی
در این پژوهش با استفاده از شتابنگاشتهای مصنوعی ساختهشده با در نظر گرفتن نتایج
تحلیل خطر بهروش احتماالتی بهبررسی رفتار غیرخطی خاک زیرسطحی ارومیه با استفاده از
تحلیل یکبعدی در حوزۀ زمان بررسی شده قرارگرفته .اطالعاتی مانند الیههای زیرسطحی و
پارامترهای دینامیکی خاک در سطح شهر با حفر بیش از  366حلقه گمانه و انجام آزمایشها
دینامیکی روی نمونههای حاصل بهدست آمده است.
با توجه به نتایج گمانههای حفرشده از جمله ضخامت آبرفت و عمق قرارگیری سنگ بستر
لرزهای ،پژوهشهای ژئوفیزیکی و نتایج تحلیلهای انجامشده ،ارومیه از نظر رفتار غیرخطی
آبرفت به  5منطقه تقسیمشده و برای هر منطقه طیف بزرگنمایی میانگین ارائه شده است.
با توجه بهنتایج بهدست آمده بهنظر میرسد بهترین مکان برای ساخت سازههایی با پریود
اصلی زیاد در منطقۀ شرق ارومیه باشد در صورتی که در منطقۀ مرکزی شهر احتمال تشدید
برای این نوع سازهها وجود دارد .بنا بر این انتخاب جنس و سیستم باربر جانبی سازهها باید با
توجه به نتایج اینگونه بررسیها و در نظر گرفتن موارد دیگری مانند شکل سازه و اندرکنش
خاک و سازه و اندرکنش سازه -خاک -سازه که بیشتر در اثر وجود سازههای بلندمرتبه اتفاق
میافتد ،انجام شود .در برسی پاسخ لرزهای سازهها بهطورکلی باید تأثیر سه عامل بهصورت
تنهایی و رفتار اندرکنشی سازه و خاک [ .]55[ ،]54[ ،]51با توجه به شکلهای  4و ،5در
قسمتهای مرکزی و شرقی ارومیه ،خاکهایی با سرعت موج برشی کمتری در نزدیکی سطح
زمین وجود دارد که این امر باعث بهوجود آمدن تغییر شکل ماندگار ) (PGDبزرگتری در
این ناحیهها در مقایسه با نواحی دیگر شهر میشود .این امر هنگام زلزله باعث بروز خساراتی
بر روی سازههای مدفون در عمق کم مانند سازههای شریانهای حیاتی ،سازههای طویل مانند
پلها ،پیهای نواری با طول زیاد مانند پی سولههای صنعتی و بهطورکلی سازههایی که به تغییر
شکل ماندگار حساس باشند ،میشود.
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