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بررسي دادههاي سرعت موج برشي و برآورد عمق
الزم براي تحليل ديناميكي اثر آبرفت در شهر مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدۀ علوم
محمدرضا قائمقامیان؛ پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
تاريخ :دريافت 34/6/52

پذيرش 39/8/43

چکيده
متوسط سرعت موج برشی در سیمتر باالیی علیرغم ضعفهاي متعدد در بیان دقیق
ویژگیهاي دینامیکی ساختگاه همچنان یکی از پارامترهاي مورد اعتماد در طبقهبندي لرزهاي
زمین از نظر آیین نامههاي مختلف است .در تحقیق حاضر نتایج ارزیابی سرعت موج برشی در
 93نقطه از شهر مشهد بررسی شده و روابط تجربی بین میانگین سرعت موج برشی در  93متر
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روزبه یزدانفر* ،ناصر حافظیمقدس ،حسین صادقی؛

فوقانی خاك با عمقهاي كمتر بهدست آمده است .همچنین با توجه به اطالعات پروفیل
سرعت در  93گمانه مزبور و نیز دادههاي پریود تشدید موجود از شهر مشهد عمق مناسب

كاوش پروفیل سرعت الزم براي بررسی تحلیل اثر آبرفت در شهر مشهد بهجز نواحی جنوبی
و شمالی كه در حاشیۀ ارتفاعات قرار دارد بیش از  93متر است .این عمق براي بخشهاي
مركزي ،شرق و شمال شرق شهر كه پریود تشدید بیش از  3/9ثانیه دارند به  83متر نیز
میرسد .از این رو ،عمق كاوش  93متر در شهر مشهد تنها براي طبقهبندي زمین از نظر
آییننامه مناسب است و براي تحلیلهاي تئوري نیازمند تحقیقات عمیقتر هستیم.

واژههای کليدی :متوسط سرعت موج برشی ،عمق كاوش ،مشهد ،استاندارد 5833
* نويسنده مسئول
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براي تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در محدوده شهر مشهد پیشنهاد شده است .بر این اساس عمق
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مقدمه
ساختارهاي سرعت موج برشی نهشتههاي رسوبی از مؤلفههاي كلیدي كنترلكننده جنبشهاي
نیرومند زمین و خرابیهاي سازهاي حاصل در خالل زمین لرزهها است [ .]42دانستن پروفیل
سرعت موج برشی در یک ساختگاه براي پیشگیري و كاهش خطرات زمینلرزه ضروري بوده
است و با روشهاي سنتی ژئوفیزیکی یا ژئوتکنیکی با استفاده از گمانهها برآورد میشود [.]49
در اغلب آیین نامهها و دستورالعمل لرزهاي ساختمانها در دنیا است [ .]55[ ،]5از جمله دالیل
استفاده از این پارامتر این موارد را میتوان ذكر كرد:
 عمق كاوشهاي زیرسطحی ژئوتکنیکی براي سازههاي معمولی  93متر است. عمق خاكهاي مسئلهدار نظیر خاكهاي روانگرا كمتر از  93متر است. بعد از عمق  93متر خاك متراكم و نسبتاٌ همگن است از این رو ،میانگین سرعت تا 93متر مشخصهاي از تراكم خاك را بهدست میدهد.
علیرغم كاربرد بسیار وسیع  ،Vs30توافق كلی در مورد دقت آن بهعنوان شاخص تقویت
لرزهاي ساختگاه وجود ندارد .از جمله نقدهایی كه به این پارامتر وارد است عدم قطعیت []53
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سرعت موج برشی در سیمتر باالیی یکی از پارامترهایی استفاده شده در ردهبندي لرزهاي زمین

روشهاي مختلف برآورد آن كه در خوشبینانهترین حالت  53درصد برآورد شده [ ]9و
چگونگی ارتباط این پارامتر با تقویت ساختگاه است .با توجه به اینكه  93متر فوقانی غالباٌ
تقویت ساختگاه كه پارامتر بسیار پیچیدهاي است تنها به سرعت موج برشی در سیمتر باالیی
وابسته باشد [ .]54[ ،]43[ ،]48[ ،]49به عقیده برخی محققان میانگین سرعت موج برشی در
 93متر فوقانی حتی براي ارزیابی فركانسهاي تشدید خاكهاي با سختی متوسط براي طراحی
ساختمانهاي دو الی سه طبقه نیز ممکن است كافی نباشد [ ]44و در صورت استفاده از این
معیار مقدارچشمگیري از تغییرات جنبش زمین ناشی از اثرات ساختگاه بدون پاسخ باقی
میماند [ .]45[ ،]3از این رو ،در بررسیهاي ارزیابی اثرات ساختگاهی بهروش تئوري استفاده
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كمتر از  4درصد فاصله منشأ تا ساختگاه را شامل میشود ،بنا بر این بعید بهنظر میرسد
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از ضخامت  93متر دقت الزم را ندارد و الزم است عمق مناسب آبرفت مطابق با خصوصیات
ساختگاه برآورد شود.
بور و همکاران ( )5344براساس عمق معادل یک چهارم طول موج موج برشی و پریود ،بر
پایه دادههاي  2منطقه مختلف شامل دادههاي شبکه كیوشین در ژاپن ،دادههاي كالیفرنیا و تركیه
نموداري را براي برآورد حداقل عمق الزم براي حصول اطالعاتی از تقویت ساختگاه در یک
تقویت ساختگاه با سرعتهاي یک چهارم طول موج تا سطح كنترل میشود .مطابق این نمودار
براي ساختگاههاي با پریود حدود  5ثانیه ،براي برآورد تقویت ساختگاه باید دادههاي سرعت تا
عمق  433متري توسعه یابند .این مقدار براي ساختگاههاي با پریود بین  3/5-3/6ثانیه به
سیمتر میرسد.
هدف از این پژوهش بررسی آماري دادههاي پروفیل سرعت موج برشی در شهر مشهد و
ارائۀ رابطۀ تجربی براي تعیین متوسط سرعت سیمتر موج برشی براساس دادههاي كم عمقتر
و نیز پیشنهاد عمق مناسب اكتشافهاي صحرایی الزم در ارزیابی اثرهاي ساختگاهی با توجه
به پریود غالب ساختگاه بوده است .براي این منظور از اطالعات برآورد سرعت موج برشی در
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پریود مشخص ارائه كردهاند (شکل  .]44[ ،]8[ )4رسم نمودار بر اساس این فرض است كه

بیش از  93نقطه از شهر مشهد و نیز نقشۀ همپریود تشدید خاك شهر مشهد مربوط به
تحقیقات ریزپهنهبندي لرزهاي این شهر استفاده شده است .ابتدا با استفاده از روش مقایسۀ بین
رابطهاي براي تکمیل بانک دادههاي متوسط سیمتر برقرار شد .سپس بر اساس عمق معادل
یک چهارم طول موج امواج برشی و پریود موج عبوري در یک میانه عمودي از انتهاي گمانه
تا سطح زمین ،حداقل عمق الزم براي كاوش متوسط سرعت موج برشی براي ارزیابی دقیقتر
وضعیت دینامیکی ساختگاه بررسی شده است.
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مقادیر متوسط سرعت موج برشی در اعماق مختلف و مقادیر این پارامتر در عمق  93متري،
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شکل  .4رابطۀ بین پریود و عمق معادل یک چهارم طول موج ،براساس دادههاي مربوط به كشورهاي
مختلف []3[ ،]6

مشهد در منتهیالیه جنوبشرقی دشت مشهد قرار گرفته است .دشت مزبور از نظر جايگاه
زمینشناسی در حد فاصل دو ایالت لرزهخیز ایران مركزي و كپه داغ با شاخصه زمینلرزههاي
كمعمق (بین  43تا  42كیلومتري) واقع شده است .ساختگاه شهر مشهد روي رسوبات عمیق
كشفرود و رودخانههاي فرعی كه از ارتفاعات جنوب و جنوب غرب شهر سرچشمه میگیرد
بنا شده است .در شکل  5نقشۀ بافت خاك در مشهد نشان داده شده است.
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زمينشناسي شهر مشهد
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بافت خاك در این شهر تابعی از فاصله مسیلهاي اصلی تا ارتفاعات است .بهطوركلی
بافت خاك در سطح مشهد در سمت غرب و حاشیۀ ارتفاعات جنوبی شن و ماسه درشتدانه
است كه به طرف مركز شهر به ماسه و ماسه سیلتی تقلیل مییابد و به طرف شرق و شمال
شرق به سیلت و رس تبدیل میشود [ .]9بیشترین ضخامت این تهنشستها حدود  523متر
است [.]9
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بررسیهاي ریز ارتعاشهاي تکایستگاهی امروزه بهعنوان اولین و مطمئنترین راهکارها
براي برآورد اثرات ساختگاهی است .پژوهشهاي ریزپهنهبندي لرزهاي مشهد در سال 4982
صورت پذیرفته است .بهعنوان بخشی از این بررسیها ،اندازهگیري ریزارتعاشات تک
ایستگاهی در حدود  523ایستگاه مستقر در نقاط مختلف این شهر صورت گرفته است [.]4
نتایج این پژوهشها و دیگر بررسیهاي ریز ارتعاشات در گسترۀ این شهر طی سالیان []6[ ،]4
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شکل  .0نقشۀ بافت خاک سطحي گسترۀ مشهد []9
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حاكی از بلندپریود بودن (پریود باالي  4ثانیه) عمده ساختگاه مشهد است .با توجه به این
مسئله توجه به اعماق بیشتر كاوش سرعت موج برشی ضروري است.
در شکل  9نقشه همپریود آبرفت در مشهد نشان داده شده است .مطابق این نقشه ،مناطق
كوتاهپریود در بخش جنوبی شهر قرار دارد .در نواحی مركزي و شرقی شهر به مقدار پریود
افزوده میشودد و عمدۀ مناطق بلند پریود در این بخشها متمركز شدهاند .تغییرات پریود روند
زیرسطحی دانست.
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بانك اطالعات سرعت موج برشي استفاده شده
دادههاي استفاده شده شامل پروفیل سرعت در  93گمانه هستد كه در نقاط مختلف شهر
مشهد براي ردهبندي لرزهاي ساختگاه بهروش درون گمانهاي انجام شدهاند .شکل  4نقشۀ
پراكندگی دادهها را نشان داده میدهد .در شکل  2نمودار فراوانی عمق گمانهها آمده است.
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شکل  .7نقشه همپريود تشديد مشهد []4
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مطابق انتظار عمده فراوانی دادههاي عمق ،مربوط به سیمتر است .عمقی كه متوسط سرعت
موج برشی در آن مالك ردهبندي زمین در آییننامه لرزهاي ایران (استاندارد  )5833است.

برآورد سرعت موج برشي سيمتر از دادههای اعماق کمتر
برخی از اندازهگیريهاي سرعت موج برشی به سیمتر نمیرسند .این مسئله در حفاريهاي
قدیمیتر بیشتر دیده میشود .همچنین در ساختگاههایی كه اندازهگیري سرعت موج برشی به
دالیل برخی محدودیتها با روش شکست مرزي برآورد میشود ،ممکن است عمق كاوش تا
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شکل  .4پراکندگي دادههای آزمون لرزهای درون گمانهای استفاده شده در گسترۀ شهر
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حداكثر  42الی  53متري از سطح زمین محدود گردد [ .]3[ ،]8بهعنوان مثال سرعتهاي موج
برشی در شبکه لرزهاي كیوشین ( )K-netبهجز یک استثنا به اعماق حداكثر  43الی  53متر
محدودند .در كالیفرنیا بیش از  23درصد دادههاي سرعت موج برشی كمتر از سیمتر است
[ ]43یا در تایوان عمده سایتهاي جنبش نیرومند زمین داراي گمانههاي با عمق كمتر از
سیمتر هستند [ .]49براي تکمیل دادههاي سرعت موج برشی تا حداقل سیمتر (معیار كدهاي
[ .]44[ ،]43در پژوهش حاضر براي برآورد سرعت موج برشی سیمتري از دادههاي كمتر از
عمق سیمتري روابط تجربی بین میانگین سرعت موج برشی سیمتر و مقدار این پارامتر در
عمقی بهخصوص بررسی شده است .براي این منظور ابتدا تمامی دادههاي متوسط سرعت موج
برشی مربوط به همۀ اعماق در مقابل متوسط سرعت موج برشی سیمتر رسم شدهاند (شکل
 .)6محور افقی متوسط سرعت موج برشی در اعماق  5تا  58متري و محور عمودي سرعت
متوسط سیمتر را نشان میدهد .خط  4:4با رنگ قرمز مشخص شده است .چنانكه انتظار
میرود میانگین دادههاي سرعت موج برشی اعماق بیشتر قرابت بیشتري با میانگین سرعت
موج برشی در سیمتر دارند و به خط  4:4مماس شدهاند.
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شکل  .5نمودار فراواني عمق دادههای استفاده شده
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لرزهاي) روابط تجربی بین سرعت موج برشی دادههاي كم عمق و سیمتر ارائه شده است [،]8
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براي استخراج رابطۀ تجربی بین میانگین سرعت در اعماق كمتر از سیمتر با عمق سیمتر،
میانگین سرعت موج برشی براي هر عمق در تمامی گمانهها در مقابل متوسط سیمتر این
پارامتر رسم شدند .باالترین ضریب همبستگی مربوط به مدل خطی بدینشکل بهدست آمد:
()4
در این رابطه

 :متوسط سرعت موج برشی سیمتر،

 :متوسط سرعت موج

در جدول  4ضرایب رگرسیون و انحراف استاندارد و در شکل  9همبستگی بین پارامترها
براي اعماق مختلف نمایش داده شده است .در رسم نمودارها محدوده سطح اطمینان 32
درصد براي هر عمق رسم شده است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد .در شکل  8تغییرات
خطاي محاسبه و انحراف استاندارد نسبت به عمق نشان داده شده است.
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شکل  .6متوسط سرعت موج برشي سيمتر در مقابل سرعت موج برشي در اعماق بين  0الي 03
متری .خط قرمز رابطه  2:2دادهها است.
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برشی در یک عمق خاص : ،مقدار خطا : ،ضریب و  :ثابت رابطه هستند.
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جدول .2ضرايب رابطه بين پارامترهای مورد بحث بههمراه ضريب همبستگي ،خطا و انحراف
استاندارد مربوط به هر عمق
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شکل  .3برازش خط بين سرعت موج متوسط سيمتر بهصورت تابعي از متوسط هر عمق
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ادامه شکل 3
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الف

ب

مطابق شکلهاي  9و  8در اعماق كم ،پراكندگی دادهها حول خط همبستگی زیاد است
ولی از عمق بیش از  46متر خطاي محاسبه به حدود  93متر بر ثانیه میرسد .ضریب
همبستگی  3/3است و انحراف از استاندارد به زیر  4كاهش مییابد و محدودۀ سطح اطمینان
 32درصد در اطراف خط همبستگی باریک شده است .در شکل  3رابطۀ بین نسبت میانگین
سرعت در  93متر فوقانی خاك و اعماق كمتر با عمق براي كل دادهاي شهر مشهد نشان داده
شده است .در این شکل نیز مشاهده میگردد كه تغییرات دادهها براي اعمق بیش از  46متر كم
است از این رو ،از روابط تجربی ارائه شده در شکل  9براي برآورد  Vs30استفاده میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.8.7

شکل  .3تغييرات خطا الف) انحراف معيار ،ب) دادههای سرعت با عمق
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برآورد عمق الزم برای تحليل اثرات ساختگاه
استفاده از طبقهبندي لرزهاي زمین براي تعیین طیف ساختگاه براي سازههاي معمولی مجاز

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .3نسبت متوسط سرعت سيمتر به متوسط سرعت اعماق مختلف در مقابل عمق

است و براي سازههاي بلندمرتبه و سازههاي خاص براساس توصیه آییننامه  5833نیاز به
پژوهشی مستقل و تعیین طیف طرح ویژه ساختگاه در سطح زمین است .روش معمول براي
 .4برآورد طیف طرح زلزله در سنگ كف لرزهاي
 .5انتخاب شتاب نگاشتهاي مناسب با شرایط تکتونیکی محدودۀ بررسی شده
 .9مقیاس كردن شتاب نگاشتها به طیف طرح در سنگ بستر لرزهاي
 .4تعیین مدل دینامیکی خاك از سطح زمین تا بستر لرزهاي
 .2وارد كردن نگاشتهاي مقیاس شده به مدل دینامیکی ساختگاه و بهدست آوردن نگاشت
اصالح شده در سطح زمین
 .6و نهایتاٌ میانگینگیري از نگاشتهاي اصالحشده و استخراج طیف طرح در سطح زمین
است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.8.7

این منظور شامل این مراحل است:
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چنانكه مالحظه میشود براي استخراج طیف طرح ،نیاز به مدل دینامیکی خاك تا سنگ
بستر لرزهاي است .سنگ بستر لرزهاي افقی از زمین تعریف میشود كه امواج زلزله در آن
تقویت نمیشود .محققان و آییننامههاي لرزهاي مقادیر متفاوتی از سرعت موج برشی را براي
تعریف بستر لرزهاي عنوان كرهاند .بهعنوان مثال انجمن بینالمللی مکانیک خاك و مهندسی
ژئوتکنیک ( )4333حد  ،600 m/sآییننامه ساختمانی بینالمللی( )ICC, 5333حد m/s
كردهاند [ .]6[ ،]2در پژوهش حاضر با فرض سرعت  923m/sبراي بستر لرزهاي عمق
اكتشاف الزم براي بررسی اثرات ساختگاهی در مشهد ارزیابی شده است .براي این منظور
مطابق روش بور و همکاران ( )5344عمل شده است .در این روش براي هر پروفیل سرعت،
پریود نظیر آن و یک چهارم طول موج برشی كه همان عمق بررسی است براي  454داده از
اعماق مختلف بین  93تا  83متر تعیین شده و نتایج در شکل  3نمایش داده شده است .سرعت
میانگین زمانی از رابطۀ ( )5محاسبه میشود:
)(5
كه زمان سیر () )tt(zتا عمق  zبهوسیلۀ رابطۀ ( )9ارائه میشود:
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 963و آییننامۀ لرزهاي ایران (آییننامه  5833ویرایش سوم) سرعت  923m/sرا استفاده

)(9
در رابطۀ ( Vs (z) ،)9مدل سرعت وابسته به عمق است.
این رابطه ضخامت الیه همگن خاك با میانگین سرعت  923متر بر ثانیه (با فرض اینكه در
سرعتهاي بیشتر از آن اثرات ساختگاهی ناچیز باشد) براي پریودهاي مختلف برآورد شده و
خط مزبور ترسیم شده است .این خط حد نهایی عمق الزم براي كاوش سرعت موج برشی
متناسب با پریود ساختگاه را مشخص میسازد .مرز پایینی (خطچین سیاهرنگ) براساس
دادههاي تجربی اندازهگیري شده در مشهد و به موازات خط تئوري رسم شده و حداقل عمق
الزم براي ارزیابی اثرات ساختگاهی را تعیین میكند .با توجه به كمبود داده در اعماق بیش از
 93متر میانگینگیري از دادهها با خطا همراه است از این رو ،بهجاي استفاده از میانگین دادهها،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.8.7

مرز باالیی دادهها در شکل ( 3پریود پایین) بر مبناي رابطۀ ( )9ترسیم شده است .مطابق
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میانگی دو خط تئوري و خط ترسیم شده بهموازات آن (خط قرمز) نمودار پیشنهاد در پژوهش
حاضر است .منحنی خط چین برازش پیشنهادي بور و همکاران( )5344ارائه شده در شکل 4
است.
مطابق منحنی پیشنهادي براي محدودۀ پریودي كمتر از  3/99ثانیه یا فركانس تشدید بیش
از  ،9عمق سیمتر یا كمتر از آن بهشرط رسیدن به سنگ كف زمینشناسی كفایت میكند و
توجه به منحنی مزبور و نقشۀ همپریود تشدید مشهد (شکل  ،)9براي بخش عمدۀ مشهد كه
پریود باالي  3/99ثانیه دارند عمق اكتشاف براي ارزیابی اثرات ساختگاهی بیش از  93متر
است و براي بخشهاي مركزي به  433متر نیز میرسد .این منحنی از این جهت اهمیت دارد
كه معموالٌ مهندسان طراح عمق گمانههاي اكتشافی را براساس ارتفاع سازه و توزیع بار در پی
تعیین میكنند و از همان گمانهها براي ارزیابی اثرات ساختگاهی استفاده میشود .بعضاٌ عمق
 93متر كه مربوط به ردهبندي خاك از نظر آییننامه است با عمق الزم براي ارزیابی اثرات
ساختگاهی اشتباه میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.8.7

شکل  .22نمودار عمق در مقابل پريود برای تعيين عمق مناسب کاوش سرعت موج برشي و حدود
باال و پايين آن ،خط سبزرنگ برازش بور و همکاران( )0222است.
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بعد از پریود  3/99ثانیه عمق الزم كاوش با افزایش پریود بهصورت خطی افزایش مییابد .با
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