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بررسی بزرگنمایی امواج زلزله ناشی از تپه
ذوزنقهای شکل در حالت یکبعدی و دوبعدی در حوزۀ
زمان
آرش شارقی*؛ دانشگاه ارومیه ،دانشکدۀ فنی و مهندسی
مسعود عاملسخی؛ دانشگاه صنعتی قم ،دانشکدۀ فنی و مهندسی
عبداهلل سهرابیبیدار؛ دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکدۀ زمینشناسی
تاريخ :دريافت 33/31/1

پذيرش 32/6/6

چکیده
بررسی حرکات نیرومند زمین تا زمانی کهه ررتااشهات ناشهی رز بن بهه سهازد برسهد رز دو
دیدگاد مهندسی ژئوتکنیک (تحلیل ساختگاد) و مهندسی زلزله (تحلیل رفتار زمهین) ،رهمیهت
فررورن دررد .متدرولترین روشهاي ریزپهنهبندي ژئوتکنیک لرزدري بهر تحلیهلههاي دینهامیکی
یکبادي متکی هستند که سطح زمین رر رفقی فرض میکنند ،درحالیکه در بسهیاري رز منها

دریافت میشود .در رین پژوهش رز نرمرفهزرر تفالهل محهدود  FLACدوباهدي بهرري تحلیهل
تپهري ذوزنقهري شکل با لرریب شکل مختلف رستفادد شهدد رسهت .ریهن نهاهمورريهها تحهت
رکوردهاي زلزله حوزۀ دور قررر گرفته و بزرگنماییهاي مربوط بهصهورت بهیباهد بها نتهای
حاصل رز تحلیلهاي یکبادي مقایسه شددرنهد .بررسهی نتهای ریهن دو روش بنهالیز در نقهاط
مختلف بر روي ناهمورري و ر ررف بن ،بیانگر تفاوتههاي چشهمگیهري رسهت کهه لهرورت
تحلیلهاي دوبادي در زمینه ژئوتکنیک لرزدري رر بشکار میسازد.
واژههای کلیدی :رمورج لرزدري ،توپوگررفی ،تأثیر ساختگاد ،بزرگنمایی.
* نويسنده مسئول

arash_shareghi@yahoo.com
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مقدمه
زلزلهها وقایع بیای هستند که صدمات مالی و جانی چشمگیري به جاماه وررد میکنند.
رز رین رو مهندسان بسیاري برري شناسایی هرچه بیشتر رین پدیدد بیای بربمدند ،ولی بنچه
که مبرهن رست عدم قطایتهایی رست که هر تحقی مهندسی گامی در ررستاي کاهش بن
برمیدررد .جنبۀ ژئوتکنیکی زلزلهها مولوعی رست که مهندسان در چند دهۀ رخیر به بن توجه
کرددرند .در رین میان توپوگررفی سطحی و زیرسطحی رز جمله عورملی بهشمار میبیند که بر
بزرگنمایی مشخصههاي حرکتی زمین و محتوري فرکانسی زلزله ثبت شدد در سطح زمین تأثیر
میگذررند.
با وجود رین ،رغلب بییننامههاي ررحی لرزدري موجود ،رثررت ساختگاد رر بهصورت
یکبادي بررسی کردد و در ررحی سازدها رستفادد میکنند [ .]1[ ،]2[ ،]3بر رساس مشاهدرت
فررورن رز تأثیر دوبادي ساختگادها بر رکوردهاي ثبت شدد ،درنشمندرن تحقیقات بسیاري رر
بهمنظور شناخت هرچه بیشتر تغییر ماهیت رمورج تحت تأثیر توپوگررفیهاي گوناگون رنجام
درددرند .بوشون )3391( 3رولین محققی بود که به تأثیر تپههاي نیمسینوسی بر پاسخ لرزدري
زمین رر توجه کرد .وي در تحقیقات خود ناهمورريهایی رز نوع تپه رر با لرریب شکل
و ناهمورريهاي همجورر تپهري نیمسینوسی با لریب شکل ثابتی رر تحت رمورج مهاجم SH
بررسی کردند [ .]5سانچز-سسما )3331-3333( 1و همکاررن رولین گروهی بودند که تأثیر تپه-
هاي نیمبیضی رر بر پاسخ لرزدري زمین تحت هر دو موج  SV, Pبررسی کردند (.]9[ ،]6
پدرسون 4و همکاررن تپههاي دوبادي نیمبیضی رر تحت زوریاي هجوم و بزیموت مختلف در
یک نسبت شکل و با یک لریب پورسون بررسی کردند [ .]1سانچز-سسما ( )3319رولین
محققی بود که به بررسی تپههاي تیز گوشه یا همان مثلثی شکل تحت رمورج مهاجم SH
پردرخت [ .]3بادها نوکزو )3339( 5و همکاررن پاسخ لرزدري تپههاي ذوزنقهري شکل رر تحت
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رمورج مهاجم SVبا یک لریب شکل و یک زرویۀ یال و یک لریب پورسون بررسی کرد
[.]31
5. Moczo

1. Sanchez-Sesma

4. Pedersen

2. Geli

3. Bouchon

کمالیان و همکاررن ( )2119رولین گروهی بودند که بررسیهاي پاررمتریک گسترددري رر
بهمنظور بررسی رفتار لرزدري تپههاي نیمسینوسی [ ]33و ذوزنقهري شکل [ ]32در برربر رمورج
مهاجم  SV, Pرنجام دردند.بوکووالس )2115( 3و همکاررن به ررزیابی پاسخ لرزدري شیبها
تحت رمورج مهاجم  SVپردرختند .ریشان در بررسیهایشان به تأثیر هندسه شیب و فرکانس
موج مهاجم توجه کردند [ .]31گتمیري و همکاررن ( )2119رنورع مختلف توپوگررفی(تپه ،درد
و شیب) رر تحت رمورج مهاجم  SVررزیابی کردند [ ،]34رما در مورد بررسی توپوگررفی تحت
رکورد زلزله ،پژوهشري پاررمتریک خاصی تاکنون رنجام نگرفته رست و بنچه رنجام شدد،
محدود به بررسی مکانهاي خاص ،تحت رکوردهاي ورقای زلزله رست .به ور مثال گازتاس

2

( )2112و همکاررن ناهمورريهاي منطقۀ بدمس 1در بتن یونان رر با رستفادد رز درددهاي
صحرریی بهدست بمدد مدل کردند و پاسخ رکورد زلزله رعمال شدد به بن رر در نقاط مختلف
توپوگررفی با یکدیگر ررزیابی کردند [ .]35چانگ گوک )2111( 4و همکاررن به منطقهري با نام
گیونگجو 5در کشور کرد توجه کردند .بهمنظور بررسی رثر توپوگررفی ،دو پروفیل عرلی رز
یکبادي و دوبادي رر با هم مقایسه کردند [.]36
در رین مقاله بزرگنمایی مشخصههاي حرکتی زمین در تپه ذوزنقهري با لریب شکلهاي
مختلف تحت شتابنگاشتهاي مختلف زلزله حوزد دور در حالت تحلیل یکبادي و
دوبادي با یکدیگر مقایسه شددرند.

طرح کلی پژوهشها
رصول رولیۀ هر پژوهشی قبل رز بحث و بررسی نتای  ،صحتسنجی نرمرفزررهاي رستفادد
شدد و روشهاي مدلسازي رست .در پژوهشهاي پیشرو رز نرمرفزرر تفالل محدود FLAC
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محل بررسی شدد رنتخاب کردند و با رستفادد رز درددهاي صحرریی موجود ،نتای تحلیلهاي
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که به ور صریح 6رقدرم به تحلیل مسئله میکند ،رستفادد شدد رست .الزم به ذکر رست که در
حل مسائل دینامیکی رگهرچه روش صریح مشکالت مهدلسازي مخصوص بههخود رر دررد رما
4. Chang-Guk

1. Adames

2. Gazetas
6. Explicit

3. Bouckovalas
5. Gyeongju

جورب دقی تري میدهد .بهمنظور صحتسنجی روش کار عددي ،در محیط رین نرمرفزرر،
دردري نیمدریرد به شااع  25متر در محیط ویسکورالستیک در حالت بدون میرریی بررسی شد.
مشخصات مصالح رستفادد شدد عبارتند رز :سرعت موج برشی  ،Vs=511m/sلریب پورسون
 ν=3/1و چگالی  .ρ=2111 kg/m1سپس مدل ساخته شدد تحت تابش قائم موج ریکر SV
با نسبت ول موج  λ /R=2قررر گرفت .رعمال نیروي دینامیکی بهصورت تاریخچۀ شتاب،
سرعت یا جابهجایی رمري مرسوم در تحلیلهاي دینامیکی رست ،ولی در رین پژوهش بهمنظور
جلوگیري رز بازتاب مصنوعی موج در سطوح مرزي رز تنش بهعنورن محرک دینامیکی رستفادد
شدد رست .در نهایت نتای حاصل رز تحلیل عددي با نتای حاصل رز حل تحلیلی ونگ

3

( )3312مقایسه شد و چنانکه در شکل 3مشاهدد میشود رین دو مطابقت خوبی با هم دررند
[.]39

در شکل  3محور قائم بیانگر نسبت حدرکثر پاسخ مؤلفۀ رفقی جابهجایی درد در نقاط
مختلف بر حدرکثر درمنۀ جابهجایی موج ریکر رست .محور رفقی نیز بیانگر نسبت بیباد شدد
فاصلۀ نقاط رز مرکز درد ) (Xبر نصف عرض درد ) (Lرست.
توپوگررفی مورد نظر در رین مقالۀ تپهري ذوزنقه شکل رست که تحت رنتشار رمورج زلزله در
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شکل  .2صحتسنجی نتايج تحلیلی نرمافزار  FLACبرای توپوگرافی دره ( λ/R=9 ،R=92موج
قائم ) SV

ررستاي قائم قررر گرفته رست .رکوردهاي رستفادد شدد ،چنانکه در جدول  3مشاهدد میشود
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مربوط به نگاشتهاي حوزۀ دور هستند .مشخصاتی که برري رنتخاب شتابنگاشتها در نظر
گرفته شدد شامل بزرگاي زلزله  ، M=6-9/5فاصلۀ  D>21kmو PGA=1/11-3/16 m/s2
رست .الزم به ذکر رست که تمامی رکوردها مربوط به شتابنگاشتهاي ثبت شدد در سنگ
بستر هستند (.)Vs>961 m/s

3. Wong

جدول .2رکوردهای استفاده شده در تحلیل دينامیکی تپه ذوزنقهای شکل []23
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با توجه به رینکه رکثر تپههاي بیای رز جنس سنگ هستند ،در رین مقاله نیز مصالح سنگی
با مشخصاتی رز قبیل چگالی  ،ρ=2111 kg/m1مدول رالستیسیته  E=4111MPaو لریب
پورسون  ν=1/4به توپوگررفی مدل شدد ،رختصاص دردد شد .هندسۀ تپه در  4لریب شکل
 1/5 ، 1/1 ، 1/3و  1/9با شیب  45درجه در نظر گرفته شد .منظور رز لریب شکل تپه
ذوزنقهري ،نسبت ررتفاع تپه به نصف عرض بن رست.
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مرزهاي مدل بهگونهري رنتخاب شددرند که شرریط محیط نیمه بینهایت رر ریجاد کنند .فاصلۀ
مرزها رز ناهمورري نیز وري رنتخاب شدد که میرریی مرزهاي جاذب تأثیري در نتای نقاط
مورد نظر ندرشته باشد .تمامی رکوردهاي زلزله به صورت تاریخچه زمانی تنش رز سنگ بستر
به مدل رعمال میشود تا رز رناکاس کاذب رمورج در سطوح رعمالی جلوگیري شود (شکل .)2
میرریی رستفادد شدد در بخش دینامیکی مدل رز نوع رریلی با نسبت میرریی  ξ= 1/15رست
و مقدرر فرکانس رختصاص دردد شدد به بن نیز رز بنالیز مودرل رنجام شدد برري هر تپهري با
لریب شکل مشخص در نرمرفزرر  ANSYSبهدست بمدد رست .بهعنورن مثال شکل  1مدل
تپهري با لریب شکل  1/9در محیط نرمرفزرر  ANSYSرست.

شکل .9شرايط مرزی و اعمال تنش از سنگ بستر

هنگام رنتشار موج در محیط در هنگام تحلیل دینامیکی ممکن رست تحت شرریط ناخورسته
مدلسازي ،رغتشاشات عددي رخ دهد .مقدرر فرکانس رعمال شدد به محیط و سرعت موج بر
دقت عددي شرریط رنتقال موج تأثیرگذرر رست .بهمنظور رسیدن بهدقت کافی الزم رست شرط
توصیه شدد توسط لیسمر 3و کوهلمیر )3391( 2رقناع شود [ .]33الزم به ذکر رست عالود بر
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شکل .8مدل ايجادشده برای آنالیز مودال در ANSYS
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رربطۀ مذکور ،در رین تحقی بنالیز حساسیت بر روي تأثیر ربااد دیگر مشبندي نیز رنجام گرفت
که در نهایت همان رربطه رررئه شدد بهترین مایار رنتخاب شد .رین دو محق پیشنهاد کرددرند
ربااد زونهاي موجود در محیط باید رز رین رربطه پیروي کند:
() 3
2. Kuhlemeyer

3. Lysmer

در رین رربطه  Δlرندرزد بزرگترین زون و  λول موج هنگام رخدرد بیشترین فرکانس در
محیط رست.
مدل يک بعدی
رکثر پژوهشهاي گذشته تنها رثر بزرگنمایی توپوگررفی رر بررسی کرددرند .رین دسته
پژوهشها به لرورت بررسی توپوگررفیها بهعنورن عاملی که باعث تغییر محتوري رمورج
رسیدد به زمین میشوند توجه کرددرند .در رین تحقی عالود بر بررسی مقدرر بزرگنمایی تپه،
به تفاوتهاي حاصل رز بررسی یکبادي و دوبادي بن پردرخته میشود .تمامی تپهها در
محیط  FLAC2Dمدل شددرند .برري مدلسازي محیط یکبادي نیز رز همین نرمرفزرر رستفادد
شدد رست .منظور رز محیط یکبادي در رینجا ،مدل میدرن بزرد 3برربر ررتفاع ساختگاهی با
ررتفاع نقا ی رست که در توپوگررفی در نقاط مختلف تپه قررر دررند (شکل .)4به ور مثال
یکبادي باید پروفیلی به ررتفاع نقطه  Aرز سنگ بستر رر در نظر گرفت .بهمنظور مدلسازي
پروفیل یکبادي نقطۀ  Aبا رستفادد رز نرمرفزرر  ، FLAC2Dیک مدل میدرن بزرد به عرض
همان ساختگاد دوبادي و به ررتفاعی ماادل با ررتفاع پروفیل یک بادي نقطه  Aریجاد شد.
زلزلههاي مختلف به رین مدل میدرن بزرد وررد شدد و پاسخهاي شتاب ،سرعت و جابهجایی رز
یک نقطه در سطح زمین بردرشت شدند
.
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شکل  .2مدل میدان آزاد در نرمافزار FLAC9D

3. Free Field
رین روند برري تمام نقاط روي و ر ررف تپه رنجام شدد و پاسخهاي تاریخچۀ زمانی شتاب،
سرعت و جابهجایی در نظر گرفته شدند .مقادیر مربوط به حدرکثر شتاب (سرعت و
جابهجایی) در سطح زمین ( )PGAresponseبه مقادیر مربوط به حدرکثر شتاب (سرعت و
جابهجایی) هر زلزله ورودي ( )PGAIncidentتقسیم شدد رست که در رین مقاله با عنورن
بزرگنمایی بیان میشود و در شکل 5برري نقاط مختلف روي تپهري به لریب شکل  1/9بر
حسب فاصلههاي متفاوت رز مرکز تپه رسم شدند.
چنانکه در شکل  5مشخص رست زلزلههاي مختلف ،بزرگنماییهاي متفاوتی رر در سطح
سرعت ،و در سرعت نیز بیشتر رز جابهجایی رست .بنا بر رین نمودررهاي بزرگنمایی شتاب
به خصوصیات زلزله رعمالی حساسیت بیشتري نشان میدهند و در حوزۀ زمان در صورتی که
هدف رستخررج مقدرر بزرگنمایی شتاب ماادل برري تپه ذوزنقهري باشد باید زلزلههاي ورودي
رر با مایارهاي بهتري رنتخاب کرد و یا با روشهاي مقیاسسازي بهتري رصالح کرد تا
پررکندگی نتای کاهش یابد.
بهمنظور بررسی تغییر نسبت میرریی بر بزرگنمایی مؤلفههاي رفقی زمین ،در شکل  6تپهري
با لریب شکل  1/9با نسبتهاي میرریی صفر 5 ،2 ،و  31درصد تحت زلزله ویکتوریا 3قررر
میگیرد .مشخص رست که با کاهش نسبت میرریی بزرگنماییها رفزریش مییابند تا رینکه در
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زمین ریجاد میکنند .رز رفی رین پررکندگی موجود در نمودررهاي بزرگنمایی شتاب بیشتر رز

نسبت میرریی صفر درصد به عدد  2میرسند .نکته قابل توجه رین رست که رگر برري تمامی
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رکوردهاي زلزله رین کار رنجام گیرد ،در نسبت میرریی صفر درصد مقادیر بزرگنمایی شتاب،
سرعت و جابهجایی ،چنانکه رز حل تحلیلی رنتظار میرود به عددي حدود  2میرسند .رین در
حالی رست که با رفزریش میرریی تفاوت میان بزرگنماییهاي مؤلفههاي حرکتی برري زلزلههاي
مختلف بیشتر میشود .رین مطلب مؤید بن رست که تأثیر میرریی برري زلزلههاي مختلف،
متفاوت رست .همچنین رز مقایسۀ نتای میررییهاي مختلف بر مؤلفههاي شتاب ،سرعت و
جابهجایی میتورن دریافت که تأثیر میرریی بر مؤلفه شتاب بیشتر رز سرعت و بر سرعت نیز
بیشتر رز جابهجایی رست .چنانکه در شکل  6مشخص رست در میررییهاي غیر رز صفر درصد،
3. Victoria

در ررتفاع تپه ،بزرگنمایی کاهش مییابد .علت رین رست که چون روش تحلیل بهصورت
میدرن بزرد رست بنا بر رین با رفزریش ررتفاع ساختگاد ،تأثیر میرریی بر رمورج رفزریش یافته و در
نهایت موجب میشود کاهش بیشتري در مقادیر بزرگنمایی ریجاد شود.
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شکل  .2مقادير بزرگنمايی مؤلفه افقی شتاب ،سرعت و جابهجايی بهدست آمده از تحلیل میدان
آزاد( )1Dتپهای با ضريب شکل 2/2در فاصلههای بیبعد شده از مرکز تپه برای  29رکورد زلزله
با نسبت میرايی %2
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شکل  9بزرگنمایی زلزلههاي مختلف برري مشخصههاي حرکتی زمین رر در مقابل
ماکوس پریود میانگین (

) با نسبت میرریی  5درصد نشان میدهد .پریود میانگین بهترین

مشخصه محتوري فرکانسی زلزلهاست [ ]21که با رستفادد رز رربطۀ  2محاسبه میشود:
()2
که در رینجا

درمنه فوریه و

تبدیل فوریه فرکانسی گسسته در بازد  1/25تا  21هرتز

رست .رربطۀ  2بیانگر مشخصهري رست که در بن نقش فرکانسهاي پایینتر پررنگتر رست .رز
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شکل  .2تأثیر نسبت میرايی بر تپهای با ضريب شکل  2/2تحت زلزل ويکتوريا

مقایسۀ خطوط رگرسیون مربوط به نمودررهاي بزرگنمایی شتاب ،سرعت و جابهجایی چنین
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رستنتاج میشود که مقدرر پررکندگی درددهاي مربوط به زلزلههاي مختلف در نمودرر مربوط به
بزرگنمایی شتاب ،کمترین مقدرر رر دررد ،بنا بر رین خط رگرسیون مربوط به بزرگنمایی
شتاب نمایانگر بهتري رز ولایت نزولی درددها نسبت رفزریش

رست .همچنین نتیجه

مهم دیگري که رز شکل  9بهدست میبید رین رست که با رفزریش مقدرر ماکوس پریود
میانگین ،تأثیر میرریی بر رمورج زلزله بیشتر شدد و بهرزري یک نسبت میرریی ثابت ،درمنه
حرکتی بن کاهش بیشتري مییابد.

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

شکل  .2نسبت بزرگنمايی شتاب ،سرعت و جابهجايی حاصل از تحلیل میدان آزاد برای
ساختگاهی با ارتفاع  932متر از سنگ بستر در مقابل معکوس پريود میانگین با نسبت میرايی %2
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بنا بر رین با توجه به شکلهاي  6و  9میتورن دریافت که تفاوت موجود در
بزرگنماییهاي مشخصههاي حرکتی زمین (شتاب ،سرعت و جابهجایی) برري یک ساختگاد
مشخص با نسبت میرریی  5درصد به رزري زلزلههاي مختلف ،به محتوري فرکانسی هر زلزله
وربسته رست.

مدل دوبعدی
شتابنگاشتهاي  32زلزله مختلف به تپهري ذوزنقهري با لریب شکلهاي  1/5 ،1/1 ،1/3و
 1/9رعمال و در نقاط مختلفی بر روي تپه و ر ررف بن ،نگاشتهاي مربوط به جابهجایی،
سرعت و شتاب محاسبه شدد رست .بهعنورن نمونه شکل  1بیانگر مقادیر بزرگنمایی مؤلفه
رفقی شتاب ،سرعت و جابهجایی در فاصلههاي بیباد شدد رز مرکز تپه برري  32رکورد زلزله
برري تپهري با لریب شکل  1/9رست.
رکوردهایی که بزرگنمایی شتاب بیشتري دررند نسبت به وجود ناهمورري حساسترند،
یانی در پاي تپه بزرگنمایی حدرقل کوچکتر و در باالي تپه ،بزرگنمایی حدرکثر بیشتري
مشاهدد میشود ،ولی زلزلههایی که بزرگنمایی شتاب کمتري دررند نمودررهاي بزرگنمایی
هموررتري ریجاد میکنند .رین مطلب در مورد نمودررهاي بزرگنمایی سرعت و جابهجایی
بزرگنمایی در ر ررف توپوگررفی ذوزنقهري با عرض تپه  211متر ،در فاصله بیباد  3رلی3/5
رز مرکز تپه رخ میدهد که علت رصلی بن تفرق رمورج رست .رین در حالی رست که بیشترین
بزرگنمایی نیز مربوط به نقاط باالیی شیب در تپه میشود که علت رصلی بن رر نیز میتورن
تمرکز رمورج زلزله درنست.
نمودررهاي بزرگنمایی سرعت مانند نمودررهاي شتاب به ناهمورري حساس نیستند و در
مقایسه با بنها هموررترند .بنا بر رین تأثیر توپوگررفی روي شتاب بیشتر رز سرعت رست.
مقادیر حدرقل بزرگنمایی در رین نمودررها محدود به فاصله بیباد  3رلی  2رز مرکز تپه
میشود.
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در رین نمودررها مقدرر حدرقل بزرگنمایی جابهجایی در فاصله بیباد  3/5رلی  2رز مرکز
توپوگررفی برري تپهري با مشخصات مذکور رخ میدهد و محل وقوع بیشترین بزرگنمایی نیز
شبیه نمودررهاي شتاب و سرعت رست .رفزریش لریب شکل تپه رز  1/3تا  1/9در حالت کلی
باعث رفزریش مقدرر بزرگنمایی شدد ولی رین روند رفزریشی برري بزرگنماییهاي شتاب،
سرعت و جابهجایی متفاوت رست.
ترتیب قرررگیري زلزلهها در نمودررهاي بزرگنمایی شتاب ،سرعت و جابهجایی شکل  1با
هم متفاوت رست ،بهعبارت دیگر زلزلهري که بزرگترین بزرگنمایی شتاب رر ریجاد کردد
لزوماً بزرگترین بزرگنمایی سرعت یا جابهجایی رر ندررد یا زلزلهري که بزرگترین
بزرگنمایی سرعت رر ریجاد کردد لزوماً بزرگترین بزرگنمایی جابهجایی رر نیز به خود
رختصاص نمیدهد .رز شکل  1میتورن دریافت که میانگین بزرگنمایی نمودررهاي شتاب
بهرزري زلزلههاي متفاوت کمتر رز سرعت ،و سرعت نیز کمتر رز جابهجایی رست.

مقايسه نتايج تحلیل يکبعدی و دوبعدی
شکل  3مقایسه شماتیکی رز نسبت بزرگنمایی حاصل رز تحلیل توپوگررفی بهصورت
دوبادي بر تحلیل بن بهصورت یکبادي رر برري زلزلههاي مختلف بر روي تپهري با لریب
شکلهاي 1/5 ،1/1 ،1/3و  1/9نشان میدهد .قبالً گفته شد که منظور رز تحلیل یکبادي رین
توپوگررفی و ر ررف بن ،ساختگاهی با همان ررتفاع رز سنگ بستر مدل شدد تا بدینترتیب تأثیر
رفزریش ررتفاع در تپه در نظر گرفته شود .بدین ترتیب تنها تفاوتی که میان دو نتای مشاهدد
میشود ناشی رز رثر هندسه توپوگررفی بر محرکهاي لرزدري ورودي رست.
رز مقایسۀ نمودررهاي شکل 3رین ور میتورن دریافت که تمامی نتای بنالیز میدرن بزرد
برري شتاب در نقا ی به فاصله  3تا  2برربر عرض تپهري با مشخصات مذکور ،کمی
محافظهکاررنهتر رز نتای

بنالیز دوبادي رست .رین در حالی رست که در بازۀ -3< X/L <3

تفاوت چشمگیري میان تحلیل میدرن بزرد با تحلیل دو بادي مشاهدد میشود ،با رین تفاوت که
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رین بار نتای

تحلیل میدرن بزرد ،مقادیر بزرگنمایی کمتري نسبت به تحلیل دوبادي

بهدست میدهند .رز رین رو ،رستفادد رز نتای

تحلیل دوبادي در رین ناحیه لرورت پیدر

میکند.
شکل  31نمودررهایی برای مقایسه نسبت سرعتها در حالت تحلیل میدرن بزرد و تحلیل
دوبادي رررئه میدهد .رین شکل نشان میدهد که تفاوت عمدد میان رین دو روش ،بررسی رثر
توپوگررفی برري سرعت نیز بیشتر در همان محدودد خود تپه ( )-3<X/L<3مطرح رست،
بهجز رکوردهاي مادودي که در نقاط دورتر رختالفاتی رر ریجاد کرددرند.
مقایسۀ میان بزرگنمایی جابهجایی رفقی حاصل رز تحلیل میدرن بزرد و تحلیل دوبادي در
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شکل  .3نمودارهای بزرگنمايی مؤلفههای افقی شتاب ،سرعت و جابهجايی در فاصلههای بیبعد
شده از مرکز تپه بهازای  29رکورد زلزله برای تپهای با ضريب شکل  2/2و نسبت میرايی %2

شکل  33بمدد رست .در رین شکل مالحظه میشود که در باضی زلزلهها نتای رین دو تحلیل
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هستند ولی در باضی دیگر تفاوت چشمگیري وجود دررد .محدوددري که

بیشترین تغییررت بین دو روش تحلیل مشاهدد میشود در فاصلۀ  X/L=3رز هر رف تپه
رست.
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متفاوت با نسبت میرايی  %2بر روی تپهای با ضريب شکلهای مختلف در فاصلههای بیبعد شده
از مرکز تپه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1393.8.4.2.4

بررسی بزرگنمايی امواج زلزله ناشی از تپه ذوزنقهای شکل در حالت يک بعدی و دو بعدی در حوزه زمان

9222

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

شکل .22نسبت نتايج بزرگنمايی سرعت حاصل از تحلیل دوبعدی بر يکبعدی برای  29زلزله
متفاوت با نسبت میرايی  %2بر روی تپهای با ضريب شکلهای مختلف در فاصلههای بیبعد شده
از مرکز آن
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بهمنظور بررسی پررکندگی نسبت نتای تحلیل دوبادي بر یکبادي به رزري زلزلههاي
مختلف ،در جدول  2میانگین لرریب تغییررت برري هر دسته نمودرر در هر لریب شکل
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متفاوت با نسبت میرايی  %2بر روی تپهای با ضريب شکلهای مختلف در فاصلههای بیبعد شده
از مرکز تپه
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بهدست بمدد رست .چنانکه مشاهدد میشود با رفزریش لریب شکل ،پررکندگی نتای رفزریش
یافته و در نتیجه تفاوت موجود بین دو روش تحلیل رفزریش مییابد.
جدول  .9میانگین ضريب تغییرات برای بزرگنمايی مشخصههای حرکتی زمین حاصل از نسبت
تحلیل دوبعدی به تحلیل میدان آزاد( )1Dتپهای ذوزنقهای به ازای زلزلههای مختلف
میانگین ضرايب تغییرات

ضريب شکل

1/1391

1/3

1/1464

1/1

1/1632

1/5

1/1914

1/9

1/1316

1/3

1/1124

1/1

1/1515

1/5

1/1612

1/9

1/1132

1/3

1/1114

1/1

1/1436

1/5

1/1651

1/9

نمودارهای بزرگنمايی

شتاب

سرعت

جابهجایی

شماره
شکل

3

31

33

شکل  32میانگین نمودررهاي بزرگنمایی رر برري  32زلزله مختلف ،با میانگین لریب
نتای بهدست بمدد نشان میدهد تأثیر توپوگررفی بر بزرگنمایی شتاب نسبت به سرعت بیشتر
رست و بزرگنمایی سرعت نیز رز جابهجایی بیشتر رست .همچنین میتورن دریافت که
جابهجایی و تا حدي سرعت مؤلفههایی هستند که تأثیر توپوگررفی بر روي بنها در پاي تپه و
نقاط دورتر بن ناچیز رست .درحالی که شتاب در پاي تپهري با لریب شکل  1/9و رباادي
مشابه بنچه که در رین پژوهش بررسی شدد ،بهدلیل تفرق رمورج رسیدد به سطح زمین مقدرر
کمتري رر نسبت به پاسخ میدرن بزرد دررد ولی در فاصلۀ  X/L=3تمامی مقادیر مؤلفههاي
رفقی تحلیل دوبادي بیشتر رز تحلیل یکبادي رست.

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

تغییررتی که در جدول  2بمدد رست برري مؤلفههاي شتاب ،سرعت و جابهجایی بیان میکند.
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مقايسه نتايج اين مطالعه با مقادير توصیه شده آيین نامهای
تاثیر ناهمورريهاي توپوگررفی بر حرکت سطح زمین در بییننامههاي ماتبري نظیر UBC

[ ]2[ NEHRP ،]3و  ]1[ IBCدر نظر گرفته نشدد رست .در بین بییننامههاي ماتبر ررحی
لرزدري در دنیا  ]23[ EC1و  ]22[ AFPS 31تنها بییننامههایی هستند که به رثررت
ساختگاهی ناشی رز توپوگررفی توجه کرددرند .بییننامۀ  AFPS 31فصلی جدرگانه برري رین
مولوع در نظر گرفته رست ،در حالی که بییننامۀ  EC 1تنها در قسمت پیشنهادهاي نهایی و
بهصورت رجمالی تولیحاتی رر در رین زمینه رررئه کردد رست.
شکل  31شماتیکی رز مقایسۀ نتای تحلیل ناهمورري تپه ذوزنقهري شکل حاصل رز رین
بررسی رر با نتای حاصل رز فرمولهاي تجربی بییننامۀ  AFPS 31و توصیههاي بییننامۀ 1
 ECرررئه میدهد .رز بنجا که  EC1برري شیبهاي ناشی رز ناهمورريهاي دوبادي توپوگررفی
مانند تپهها و پرتگادهاي با ررتفاع بیش رز  11متر لرریبی رر توصیه میکند ،بنا بر رین مقایسه
نتای برري سه لریب شکل  1/5 ، 1/9و  1/1که ررتفاعی بیشتر رز  11متر دررند رررئه شددرند.
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شکل .29میانگین نسبت بزرگنمايی مؤلفههای حرکتی زمین تحلیل دوبعدی به تحلیل يکبعدی
برای تپۀ ذوزنقهای با ضريب شکلهای مختلف

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1393.8.4.2.4

بررسی بزرگنمايی امواج زلزله ناشی از تپه ذوزنقهای شکل در حالت يک بعدی و دو بعدی در حوزه زمان

9222

چنانکه مشاهدد میشود زمانیکه لریب شکل تپه  1/9رست تفاوت چشمگیري میان نتای
حاصل رز سه روش مشاهدد میشود .رلبته تا حدودي لرریب بزرگنمایی دو بییننامه در
قسمتهاي باالیی تپه با هم مطابقت دررند .در لریب شکل  1/5تطاب خوبی میان لرریب
شکل ناشی رز سه روش در باالي تپه مشاهدد میشود .رلبته در وسط تپه لرریب بهدست بمدد
رز  AFPS 31تفاوت چشمگیري با دیگر نتای دررند .در لریب شکل  1/1تقریباً لرریب
بزرگنمایی بییننامۀ  EC1بر نتای حاصل رز رین پژوهش منطب رست درحالیکه بییننامۀ
 AFPS31لرریب بیشتري رر پیشبینی میکند.

نتیجهگیری
زمانی که نسبت میرریی مشخصی به یک ساختگاد مشخص رختصاص دردد میشود بهرزري
زلزلههاي مختلف ،تأثیر میرریی متفاوت خورهد بود .بهعبارت دیگر زمانی که نسبت میرریی
صفر درصد به محیط رعمال شود ،بزرگنمایی مؤلفههاي رفقی شتاب ،سرعت و جابهجایی
بهرزري تمامی زلزلهها به عددي حدود  2میرسد .حال بنکه با رفزریش نسبت میرریی ،تفاوت
میان نمودررهاي بزرگنمایی بهرزري زلزلههاي مختلف رفزریش مییابد .بنا بر رین تأثیر میرریی بر
بزرگنماییهاي مختلفی نیز در سطح زمین به وجود میبید .پس میتورن گفت بزرگنماییهاي
رخ دردد در سطح زمین وربسته به فرکانس زلزله و میرریی محیط رست .همچنین میانگین
بزرگنماییهاي مربوط به جابهجایی بیشتر رز سرعت و بزرگنماییهاي سرعت نیز بیشتر رز
شتاب رست .بنا بر رین تأثیر میرریی بر شتاب ،بیشتر رز سرعت و تأثیر بن بر سرعت نیز بیشتر
رز جابهجایی رست.
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زلزلهها بهدلیل درشتن محتوري فرکانسی مختلفی که دررند متفاوت رست و در نهایت
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شکل  .28مقايسۀ نتايج حاصل از تحلیل تپه ذوزنقهای شکل با نمودارهای حاصل از فرمولهای
تجربی  AFPS 22و ضرايب پیشنهادی ارائه شده در EC 3
رز نمودررهاي مربوط به نسبت بزرگنمایی  2D, 3Dمیتورن دریافت که در فاصلۀ X/L=3

رز مرکز تپه ،رختالف زیادي بین نتای حاصل رز دو تحلیل وجود دررد و رستفادد رز نتای تحلیل
در رین ناحیه رست که بهدلیل ماهیت هندسی محیط دوبادي ریجاد شدد رست .پدیدۀ تفرق
رمورج نیز در پاي تپهها در تمامی نمودررها قابل مشاهدد رست که سبب شدد بنالیز میدرن بزرد
کمی نتای محافظهکاررنهتري نسبت به نتای تحلیل دوبادي رررئه دهد.
رز تحلیل بماري صورت گرفته میتورن رستنباط کرد که پررکندگی رکثر نتای

بهرزري

زلزلههاي مختلف برري بزرگنمایی شتاب بیشتر رز سرعت و برري بزرگنمایی سرعت نیز
بیشتر رز جابهجایی رست .همچنین مقدرر میانگین لریب تغییررت با رفزریش لریب شکل
بهرزري تمامی مؤلفهها روند رفزریشی دررد.
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دو بادي در رین محدودد برري تپهري با ربااد مشابه لروري رست .علت رین رمر تمرکز رمورج
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