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چكيده
مطالعات انجام شده در خصوص رفتار خاک ،بيانگر اين واقعيت است که اليههاي خاک تحت اثر زلزلههاي قوي بيشتر وارد
محدوده رفتار غيرخطي ميشوند .اين در حاليست که در تحليل خطر متداول ،رفتار خاک به صورت خطي فرض ميشود .اين
مقاله سعي دارد طيف خطر بر روي بستر سنگي را با منحنيهاي تشديد حاصل از تحليلهاي ديناميكي براي تهيه طيف ويژه
ساختگاه ترکيب نمايد .بدين منظور ساختگاههاي مختلف با مشخصات ديناميكي مشخص و قطعي در دو شهر تبريز و تهران
انتخاب و تحليل خطر احتماالتي در اين مناطق با اعمال اثرات غيرخطي خاک انجام شده است .در ادامه با استفاده از ضرايب
ارائه شده براساس مدلسازي مونت کارلو و در مرحله بعدي به کمک تحليل ديناميكي و دستيابي به منحني تشديد ،طيف پاسخ
ويژه ساختگاه محاسبه شده است .بررسي نتايج نشان ميدهد ،درصورتيكه مشخصات ديناميكي اليههاي خاک مشخص و قطعي
نباشند ،روش پيشنهادي براساس مدلسازي مونت کارلو با دقت خوبي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

کلمات کليدي
تحليل خطر احتماالتي لرزهاي ،رفتار غيرخطي خاک ،طيف ويژه ساختگاه ،منحني تشديد.
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 -1مقدمه
توجه روزافزون به مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله و
مطالعات گسترده در اين زمينه ،از اين حقيقت مهم سرچشمه
ميگيرد که بتوانيم اثرات مخرب جاني و مالي اين پديده را به
حداقل برسانيم .ايران با قرار گرفتن روي مسير کمربند زلزله
آلپ -هيماليا ،يکي از مناطق لرزهخيز جـهان به شمار ميرود
و از اين رو ،طراحي و اجراي ساختمانهاي مقاوم در برابر
زلزله اهميت فوقالعادهاي دارد .هدف از طراحي مقاوم در برابر
زلزله ،احداث سازه يا تأسيساتي است که بدون صدمات زياد
بتوانند در برابر شدت مشخصي از لرزشها مقاومت نمايند .اين
شدت مشخص لرزش ميتواند در قالب طيف طراحي تعريف
شود [ .]1در آييننامه طراحي لرزهاي ساختمانها در ايران
(استاندارد  ،]0[ )0022طيف طرح ارتجاعي استاندارد از
حاصلضرب طيف ضريب بـازتاب ساختمان ) ،(Bدر شتاب
مبناي طرح ) (Aحاصل ميشود .اين مقادير ،تابع نوع خاک و
سطح خطر لرزهاي هستند که هر يک ،به چهار دستهي
عمومي تقسيم شدهاند .آنچه مسلم است طيف حاصل نمي-
تواند به تنهايي تصوير روشن و کاملي از تحليل خطر منطقه
ارائه دهد .بنابراين ،براي بدست آوردن نتايج دقيقتر ،انجام
مطالعات تحليل خطر لرزهاي با درنظرگرفتن شرايط تکتونيکي
ساختگاهي امري ضروري است.
در تحليل خطر لرزهاي متداول ،بيشتر اثر اليههاي خاک
به صورت کلي و بدون توجه به اثرات غيرخطي آن اعمال مي-
شود ،درحاليکه اين مهم ،نقش بسزايي در تعيين خصوصيات
حرکت زمين دارد و خرابيهاي بجا مانده در نقاط مختلف
جهان گواه اين مطلب است .به عنوان مثال ميتوان به اثر
قابلتوجه رفتار خاک بر روي شتابنگاشتهاي ثبت شده زلزله
 1101لوماپريتا ) ،(Mw=7.1در دو ايستگاه لرزهنگاري مختلف
(يکي روي بـرونزد سنگي و ديگري روي ساختگاه ماسه اي
سست) اشاره نمود .نتايج حاصله بيانگر افزايش شتاب طيفي
در ساختگاه ماسهاي است .شواهد موجود ديگر نشان از رفتار
غيرخطي خاک در زمينلرزه  1111نورتريج ) (Mw=6.7دارد.
در سال  1111تريفوانک و تودوروسکا با ارائه چهار رابطه
کاهندگي براي حرکات افقي و عمودي و دو نوع خاک نرم و
سخت ،به مطالعات اثرات ساختگاهي پرداختند [ .]3در سال
 1111کولترا و همکاران مطالعاتي براي بررسي اثرات
غيرخطي خاک بر ويژگيهاي مختلف حرکت زمين با استفاده
از طيف فوريه انجام دادند [ .]1در سال  0220پاولنکو و
ايريکورا با مقايسه رفتار سه ساختگاه مختلف در اثر اعمال
زمينلرزه کوبه به اين نتيجه دست يافتند که رفتار ديـناميکي
غيرخطي خاک با ميزان آبگونگي افزايش مييابد [.]5

روميلوتي و برسنو در سال  0223با مقــايسه رکوردهاي ثبت شده
در ايستگاههاي مختلف از زمينلـرزه  1111چـيچـي تايوان
) (Mw=7.6با رکوردهاي شبيهسازي شده ،به بررسي رفتار
غيرخطي خاک و تشديد امواج لــرزهاي در ساختــگاههاي مختلف
پرداختند [ .]1نتايج حاصل از تحقيقات پاولنکو و ون رفتار
غيرخطي اليههاي خاک تحت اثر اين زمينلرزه را بهتر به تصوير
کشاند [.]7
با توجه به اهميت موضوع ،زلزلهشناسان و مهندسين زلزله به
مطالعات گستردهاي در زمينه اعمال اثر شرايط محلي خاک بر
حرکات نيرومند زمين پرداختهاند .از مـطالعات اوليه که به صورت
تـجربي و با دادههاي محدودي انجام شـــده است ،ميتوان به
پژوهشهاي سيد و همکاران اشاره نمود .آنها در سال  1171و
براساس مطالعات آماري ،رابطهاي بين شتاب حداکثر روي بستر
سنگي و شتاب حداکثر روي سطح زمين بدست آوردند [ .]0ايـن
مطالـعات روي  117رکــورد از زميــنلرزههاي رويداده در اياالت
متحده ،با بزرگي در حدود  1.5انجام شده است .براساس اين
مطالعات ،تا تراز  0.1gبيشينه شتاب روي خاک بيشتر از بيشينه
شتاب روي بستر سنگي بوده و در ترازهاي باالتر اين نسبت برعکس
ميشود.
نکته قابل توجه ديگر اينکه ،خاک منطقه ،نه تنها باعث تغيير در
عوامل حداکثر حرکت ميشود ،بلکه محتوي فرکانسي را نيــز تحت
تأثير قرار مـيدهد .از اين رو ،سيد و همکاران ،طيف پاسخ چهار
منطقه با مشخصات متفاوت را مورد بررسي قرار داده و به تشديد
شديد در ساختگاههاي عميق و نرم دست يافتند .سپس در سال
 1112ادريس رابطهاي تجربي بين شتاب حداکثر بستر سنگي و
سطح زمين ارائه نمود که بيانگر افزايش ميزان تشديد در شتابهاي
کم است [ .]1اگرچه روشهاي تجربي نقش بسيار اثرگذار و مهمي
داشتهاند ،اما اين روشها محدودهي بسيار کوچـکي از دادهها را
تـــحت پوشش قرار ميدهند و از اين رو ،نتايج حاصل را نميتوان
در تمامي طراحيهاي لرزهاي بکار گرفت .در اين راستا ،پژوهشگراني
مانند کرامر ،براي اعمال اثرات غيرخطي خاک روي تاريخچه زمـاني
حرکت به مدلسازيهاي عددي با محدوده کاربرد وسيعتر روي
آوردند [ .]1با توجه به اهميت موضوع ،پژوهشگراني مانند
آبراهامسون و سيلوا ،پارک ،بازارو و کرنل ،پارک و هشاش ،نگرش-
هاي مختلفي به اين مسئله داشته و راهکارهاي متعددي براي
اعمال اثرات غيرخطي خاک در تحليل پاسخ ساختگاه پيشنهاد
نمودهاند [.]11-12
در اين مقاله ،با توجه به رفــــتار غيرخطي خاک و اثر قابل-
توجه آن بر طيف پاسخ ،ديـدگاههاي مختلف موجود در اين زمينه
به اختصار توضيح داده شده است .سپس ساختگاههاي مختلف با
مشخصات ديناميکي مشخص و قطعي در دو شهر تبريز و تهران

انتخاب و تحليل خطر احتماالتي در اين مناطق با اعمال اثر
غيرخطي خاک انجام شده است .بدين منظور ابتدا با استفاده
از ضرايب ارائه شده براساس مدلسازي مونت کارلو و و در
مرحله بعد به کمک تحليلهاي ديناميکي و دستيابي به
منحني تشديد ،طيف پاسخ ويژه ساختگاه براي مناطق مورد
مطالعه ارائه و نتايج کار با هم مقايسه شده است.
 -2بررسي رفتار خاک در برابر بارهاي لرزهاي
اليههاي مختلف خاک داراي رفتاري پيچيده و در برخي
موارد ناشناخته در برابر بارهاي ديناميکي هستند .از طرفي،
تجــارب زلزلههاي گذشته نشان داده است که نحوه توزيع
خسارات ،به مقدار زيادي وابسته به رفتار خاک در برابر
بارگذاري دورهاي است .بنابراين بحث روي ميزان و نحوه اثر
رفتار خاک به صورت جدي مطرح است .به طور عمده مدل-
هاي ژئوتکنيکي ،روابط تنش -کرنش خاکها را غيرخطي و
هيسترتيک نشان ميدهد؛ تخمين صحيح از اين روابط،
تصويري واضح از رفتار اليههاي خاک را ارائه ميدهد .خواصي
از خاکها که پديده انتشار امواج و ساير پديدههاي تحت
کرنش برشي بيشتر از  12-5را تحت اثر قرار ميدهند ،خواص
ديناميکي خاک ناميده ميشوند؛ که شامل سختي ،ميرايي و
ضريب پواسون هستند .در اين ميان ،سختي و ميرايي اهميت
بيشتري نسبت به بقيه دارد که اين اهميت در مسائل مربوط
به ژئوتکنيک لرزهاي چندين برابر ميشود .در بررسي روش-
هاي مختلف تحليل پاسخ لـرزهاي خاک ،توجه به تغيير شکل-
هاي در حين وقوع زلزله اهميت ويژهاي دارد .درصورتيکه
حرکات لرزهاي از نظر شدت ضعيف باشند ،کرنش برشي
اليــههاي خاک کمتر از  12-5درصد بوده و رفتار به صورت
االستيک است [ .]15در اين حالت ميتوان براي تحليل
ديناميکي از مدل االستيک خطي استفاده نمود .در محدوده
کرنشهاي بزرگتر رفتار خاک به صورت غيرخطي است .در
اين حالت تحليل ديناميکي اليههاي خاک ،براساس مدلهاي
غيرخطي و يا خطي معادل انجام ميپذيرد.
 -3روشهاي اعمال اثرات رفتار غيرخطي خاک در
تحليل ويژه ساختگاه
امروزه در بـسياري از مناطق زلزلهخيز دنيا زمينلرزه
مهمترين عامل در طـــراحي سازهها و تـأسيسات به شمار
ميرود .تحليل خطر لرزهاي در واقع ،پيشبيني اثر زمينلرزه
مورد انتظار در محلي خاص ميباشد [ .]11به عبارت بهتر ،با
تحليل خطر لرزهاي براي منطقهاي خاص ،ميتوان منحنيهاي
خطر لرزهاي و طيف خـطر يکنواخت ) (UHSرا با توجه به

لرزهخيزي آن منطقه (توزيع گسلها ،زمينلرزههاي تاريخي ثبت
شده و غيره) بدست آورد .طيف خطر عبارت است از تغييرات شتاب
طيفي ) Sa(f,ξدر يک فرکانس خاص ) (fو با يک ميرايي خاص
( )ξدر برابر شدت تجاوز ساليانه ) (λو يا ميانگين دوره بازگشت
زلزله ) .(MRPخطرات لرزهاي در شرايطي که زلزله مشخصي
مدنظر باشد ،به صورت قطعي تحليل ميشود .گسترش استفاده از
مفاهيم احتماالت از يک سو و غير اقتصادي بودن تحليل خطر
قطعي از سوي ديگر ،باعث شکلگيري روشي با پايه و اساس به طور
کامل احتماالتي و آماري که در آن ،زمان ،اندازه و مکان زلزله
قطعي نيست ،شده است .روش احتماالتي که امروزه کاربرد وسيع
دارد ،نخستين بار در سال  1110توسط کرنل پيشنهاد شد که وقوع
زلزله را با توزيع تصادفي پواسون مدل نموده است [ .]17در اين
روش ،ارزيابي خطرات لرزهاي براساس آزاد شدن انرژي لرزهاي از
منابع مختلف به صورت مستقل و مجزا انجام ميشود .در اين روش،
نوع خاک منطقه صرفاً در مرحــــله استفاده از رابطه کاهندگي
اعمال ميشود .هر چند استفاده از روابط کاهندگي عمومي براي
اعمال اثرات خاک براي دستيابي به طيف خطر فرض مناسبي تلقي
ميشود ،با اين حال مطالعات اخير نشان ميدهد ،اين روابط ،نتايج
دقيقي را در پي ندارد؛ زيرا پاسخ خاک در حين جنبشهاي نيرومند
زمين وارد محدوده رفتار غيرخطي ميشود ،در حالي که بسياري از
روابط کاهندگي مورد استفاده ،فقط تأثير رفتار خطي خاک را با
دخالت دادن يک ضريب ساده درنظرميگيرند .به عنوان مثال در
رابطه کاهندگي کمپل و بزرگنيا عمق سنگ پايه مالک عمل قرار
گرفتهاست [ .]10بور و جوينر براي اعمال اثرات خاک ،ميانگين
سرعت موج برشي تا عمق سي متري ، V30 ،را در رو ابط خود اعمال
نمودند [ .]11اين دو مدل تفاوتي در تشديد لرزش در بستر سنگي
سخت و ماليم قائل نيستند؛ بنابراين هيچگونه اثري از رفتار
غيرخطي خاک وارد معادالت نميشود [ .]13از ميان روابط
کاهندگي متعدد ،تنها رابطهاي که با افزودن يک عامل اضافي به
رابطه کاهندگي ،به اعمال اثر رفتار غيرخطي خاک ميپردازد ،رابطه
کاهندگي آبراهامسون و سيلوا ميباشد [ ]12که در اين مقاله با
عبارت  ABS-SN97نشان داده شده است .در اين رابطه ،براي
اعمال رفتار غيرخطي خاک ،شتاب بستر سنگي حداکثر مورد انتظار
يعني  pga rockبکار رفته است.
راهکاري ديگر براي تخمين طيف خطر سطح زمين ،توليد رابطه
کاهندگي مختص ساختگاه ،با درنظرگرفتن اثرات غيرخطي خاک و
مشخصات خاص منطقه و استفاده از آن در تحليل خطر احتماالتي
ميباشد .اين روش در سال  0222توسط سيلوا [ ،]11پيشنهاد شده
و در سال  0221توسط بازارو و کرنل مورد بررسي جامعتر قرار
گرفته است [.]13

در ديدگاهي ديگر ،اثرات غيرخطي خاک به طور مستقيم
روي منحني خطر و طيف پاسخ اعمال ميشود .از جمله
تحقيـقاتي که امروزه در اين زمينه انجام شده ميتوان به
روشهاي تحليل خطر غيرخطي 1و کانوولوشن 0که به ترتيب
توسط پارک و هشاش [ ]11و بازارو -کرنل [ ]13ارائه شده
اشاره نمود .يکي از مزاياي روش کانوولوشن ،اين است که با
استفاده از آن ،حتي براي ساختگاهي که مشخصات ديناميکي
اليههاي خاک آن مشخص و قطعي نباشد نيز ميتوان با دقت
کافي طيف خطر سطح زمين را بدست آورد .در اين مقاله دقت
استفاده از اين روش به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار
خواهد گرفت.
 -4بررسي کليات روش بازارو – کرنل 2004
شدت و محتوي فرکانسي حرکت در سطح زمين به طور
عمده به مشخصات اليههاي خاک ساختگاه بستگي دارد .در
عين حال ،در بسياري از موارد ،پروفيل خاک و عوامل کنترل
کننده رفتار ديناميکي خاک مشخص و قطعي نيستند .روش-
هاي پيشنهادي بازارو و کرنل [ ]13به طور کامل مبتني بر
احتماالت بوده و با دقت خوب رفتار غيرخطي خاک را با
تحليل خطر لــرزهاي تـــرکيب نموده ،به پيشبيني تشديد
خــاک منطقه ميپردازد .با بکارگيري اين روشها امکان
دستيابي به رابطهاي بين شتاب طيفي و شدت تجاوز ساليانه
)](MRPيا عکس دوره بازگشت ) [(MREفراهم ميشود.
در اين روش اثر رفتار غيرخطي اليههاي خاک در شدت
حرکت سطح زمين به صورت ضريبي به نام ضريب تشديد که
تابع فرکانس است ،اعمال شده است .ضريب تشديد مطابق
رابطه ( )1قابل تعريف است:
() 1

) S ar ( f

) S as ( f

AF ( f ) 

که در آن ) Sar(fو ) Sas(fبه ترتيب شتاب طيفي روي
بستر سنگي و سطح زمين و ) AF(fمنحني تشديد ميباشند.
بدست آوردن منحني تشديد ،تحليل ديناميکي ساختگاه (به
روش خطي معادل و يا غيرخطي) ،را ميطلبد .براي تحليل
ديناميکي ،نياز به عواملي مانند شتابنـگاشت جنبشهاي
نيرومند زمـين و مشخصههاي ديناميکي خاک است .براي
ساختگاههايي با مشخصههاي ديناميکي قطعي ميتوان منحني
تشديد را با استفاده از روشهاي متداول بدست آورده و سپس
طيف ويژه ساختگاه را بدست آورد .بازارو و کرنل ،براي
دستيابي به طيف پاسخ مناطقي که خواص ديناميکي
مشخصي ندارند ،به اعمال عدم قــطعيتها در عوامل ورودي

پرداختهاند .در بخش  1و  7دو روش احتماالتي ارائه شده توسط
بازارو و کرنل تحت عناوين اصالح رابطه کاهندگي و کانوولوشن،
براي دستيابي به خطر لرزهاي سطح زمين توصيف شده است.
 -5محاسبه منحني تشديد
منحني تشديد ) AF(fبا اعمال تعدادي رکورد واقعي ثبت شده
بر روي بستر سنگي به مدل اليههاي خاک محل ساختگاه بدست
ميآيد .بازارو و کرنل براي دستيابي به تخمين قابل قبولي از پاسخ
غيرخطي خاک ،از برنامه "سامدس" 3استفاده نمودهاند [.]02
"سامدس" ،برنامهاي المان محدودي است که براساس اصول تنش
مؤثر ،حرکت قائم و مدلسازي سختي مصالح فرمولبندي شده
است .يکي ديگر از برنامههاي پرکاربرد در خصوص اعمال اثر اليه-
هاي خاک و دستيابي به پاسخ خاک ،برنامه "شيک" ]01[ 1است
که برخالف برنامه سامدس براساس مدل خطي معادل شکل گرفته
و کاربرد آن بسيار سادهتر است .در اين مقاله براي محاسبه منحني
تشديد از برنامه شيک استفاده شده است .گفتني است مقدار کرنش
برشي موثر در تحليل خطي معادل با اعمال ضريب  2.1لحاظ شده
است.
بازارو و کرنل ،براي اعمال عدم قطعيت در حرکت ورودي زمين،
تعداد رکوردهايي بيشتر از آنچه در تحليل ديناميکي متداول مورد
نياز است ،مورد استفاده قرار دادند .دادههــاي آنها شامل 70
شتابنگاشت ثبت شده بر روي بستر سنگي از  00زلزله مختلف
ميباشد که بين سالهاي  1111تا  1115روي دادهاند .در انتخاب
اين شتابنگاشتها توجه خاصي به نزديک يا دور بودن منبع لرزهاي
مبذول نشده است .بزرگي رکوردهاي مورد استفاده در محدودهي 5
تا  7.1ميباشند و کوتاهترين فاصله ايستگاه لرزهنگاري و محل
شکست از صفر تا  110کيلومتر تغيير مييابد.
1
5
بازارو و کرنل براي تخمين ) AF(fدو حالت قطعي و تصادفي
را براي تخصيص مشخصات ديناميکي ستون خاک بکاربردهاند
[ .]13در حالت اول تمامي مشخصات و عوامل ديناميکي اليههاي
خاک مشخص و قطعي بوده و برابر مقادير بدست آمده در آزمايشگاه
هستند؛ در حالت دوم خواص ديناميکي خاک منطقه براي مشاهده
اثرات تغيير در مشخصات اليههاي خاک بر منحني تشديد ،نامعلوم
فرض شدهاند .مشخصات هر مدل در حالت تصادفي ،ترکيبهاي
مختلفي از مقادير قابل قبول عوامل خاک ميباشد که با مدلسازي
مونت کارلو بدست آمدهاند .عوامل خاک با تغيير دادن مشخصات
ديناميکي مصالح در ستونهاي مختلف خاک بدست ميآيد.
مقايسه منحنيهاي تشديد بدست آمده در حالتهاي تصادفي و
قطعي ،بيانگر اين مطلب است که منحني تشديد در حالت تصادفي
الگوي مناسبي در مقايسه با حالت قطعي دارد [.]00

7

 -6روش مبتني بر اصالح رابطه کاهندگي

اين روش ،روشي مستقيم براي تخمين طيف خطر ويژه
ساختگاه است که با مشخصات خاص آن منطقه به توليد رابطه
کاهندگي ميپردازد و در اين مقاله با عبارت  MGPEنشان
داده شده است .از مزيتهاي اين روش نياز نبودن به تحليل
خطر روي بستر سنگي براي دستيابي به طيف ويژه ساختگاه
روي سطح زمين است.
ابتدا با استفاده از ضرايب ارائه شده توسط بازارو و کرنل
(جدول ( ،))1رابطه کاهندگي منتخب براي تحليل خطر بستر
سنگي ) Sar(fمطابق روابط ( )0و
( )3اصالح ميشود .سپس با استفاده از روابط اصالح شده
تحليل خطر لــــرزهاي انجام ميگيرد .بدينترتيب ،به راحتي
ميتوان مقدار نامعلوم شتاب طيفي سطح زمين ) Sas(fرا
بدست آورد.
() 0
) ln S as ( f )  c1  (c2  1) ln S ar ( f

()3
) ln AF ( f

2



) ln S ar ( f

2

 (c2  1) 
2

)f

s
(a

 ln S

اگر مشخصات ديناميکي اليــــههاي خاک معلوم باشند،
ميتوان با تحليل ديناميکي و تحليل رگرسيون ،ضرايب خاص
منطقه را بدست آورد .دراينصورت ،با ترکيب رابطه کاهندگي
و مشخصات ديناميکي
بستر سنگي ،شرايط محلي
اليههاي خاک ،يک رابطه کاهندگي تقريبي براي شتاب طيفي
بدست ميآيد .به عبارت سادهتر ،رابطه
سطح زمين
کاهندگي بستر سنگي با اعمال ضرايب ثابت رگرسيون  c1و
 c2که تابعي از وضعيت خاک منطقه و فرکانس خاص ميباشد،
اصالح و رابطه کاهندگي جديد با توجه به شرايط غيرخطي
خاک بدست ميآيد .بازارو و کرنل با درنظرگرفتن مشخصات
غيرقطعي خاک و اعمال عدم قطعيتها در مراحل مختلف،
ضرايب جدول ( )1را ارائه نموده و استفاده از آنها را براي
مناطق مختلف با دقت  ±12%قابل قبول ميدانند .بدين
ترتيب لزومي به انجام تحليل ديناميکي نبوده و ميتوان به
سادگي و با استفاده از  c1و  c2براي دو نوع خاک رسي و
ماسهاي به اصالح رابطه پرداخت

جدول ( :)1ضرايب ثابت رگرسيون ارائه شده توسط کرنل و بازارو []22

)f(Hz
2.33
2.75
1
0
5
122

C1
2.17
2.71
2.51
2.07
-2.20
-2.10

C1
2.15
2.11
2.05
-2.01
-2.50
-2.05

C2
-2.20
-2.17
-2.30
-2.10
-2.57
-2.11

 -7روش کانوولوشن
روش دومي که در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است روش
کانوولوشن است که يکي از دقيقترين روشهاي موجود براي اعمال
مستقيم اثرات رفتار غيرخطي خاک در پاسخ ويژه ساختگاه به شمار
ميرود [ .]13در اين روش ،خطر لرزهاي در سطح زمين ،با ترکيب
طيف خطر در تراز بستر سنگي و توزيع احتماالتي منحني تشديد
بدست ميآيد .به عبارت بهتر ،براي محاسبه شتاب طيفي سطح
شتاب طيفي بستر سنگي
زمين ()،)Z=Sas(f
)) ،(X=Sar(fبا توزيع احتماالتي منحني تشديد(Y=AF(f)) ،
ترکيب ميشود.
در اين مقاله روش کانوولشن به اختصار به صورت  CMنشان
داده خواهد شد .اين روش در دو حالت دقيق ) 0 (ECMو تقريبي
) 1 (ACMبراساس مباني احتماالتي مورد بررسي قرار گرفته است.
 -1-7روش دقيق
در اين حالت ،منحني تشديد مستقل از بزرگا و فاصله از منبع
لرزهزا ( Mو  )Rدرنظرگرفته شده و روابط ( )1و
( )5براي تخمين خطر منطقه ارائه شدهاند .در اين رابطه
) P[X=xj]=PX(xjبرابر است با احتمال اينکه ورودي بستــر
سنگي برابر  x jباشد .به طور عموم ) ،PX(xتابع چگالي احتمال
شتاب طيفي بستــر سنگي ميباشدCCDF ، GY X M , R, X .
تابع تشديد (لگاريتمي نرمال) مربوط به ورودي بستر
سنگي  x jميباشد:
() 1

()5
.

خاکهاي ماسهاي
C2
-2.20
-2.00
-2.03
-2.17
-2.11
-2.57

خاکهاي رسي





z
( X  x j )P X  x j
x

G

Y X

GZ ( z) 

all x j

 z
^

 ln
 ln mY ( x) 
 z  ^   x 


GY X  x j   


 lnY X
x 





 -2-7روش تقريبي
براساس رابطه ( ،)1اين روش ،حالت ساده شده روش
کانوولوشن است که در آن تابع تشديد  ،Yبه طور کامل
مستقل از شتاب طيفي بستر سنگي X ،فرض ميشود:

 1 k 2 2

 1 ln Y
G z ( z )  G X  z ^ e 2
 m 
y 


()1

در

اين

مجاورت z

x

^

k1

رابطه،

ش يب G x

در
^

در محيط لگاريتمي و  m yمقدار

mY

ميانگين منحني تشديد ميباشند:
 n

  ln AF  f 
i 1

 exp 
n





() 7

^

^

) m y  m AF ( f

2
  lnYواريانس لگاريتمي
در رابطه فوق n ،تعداد رکورد و
طبيعي ) Y=AF(fميباشند:

()0
)2

n

^

) AF ( f

 (ln AF ( f )  ln m
i 1

)

n 1

 ln Y   ln AF ( f ) 

رابطه ( )1فقط درصورتي ميتوان استفاده نمود که
مشخصات قطعي پروفيل خاک ساختگاه مورد نظر و در نتيجه
آن ،منحني تشديد ميانگين معلوم باشد .بازارو و کرنل براي
حالتي که مشخصات قطعي پروفيل خاک در دسـترس نباشد،
از ترکيب روابط ( )0و ( )1رابطهاي جديد به صورت رابطه
( )1بدست آوردهاند ،که ميتوان با استفاده از آن ،فقط با در
دست داشتن منحني خطر بستر سنگي در هر فرکانس خاص،
پاسخ ويژه ساختگاه مورد نظر در همان فرکانس را بدست
^

آورد .در اين رابطه )  ، H (S ar, zمقدار متناظر نقطه
1

c 1
S ar, z   z  1
 c0 
^

در منحني خطر مربوط به بستر سنگي است:
k 2 2

()1

2 ( c1 1) 2

^
r
a,z

G Z ( z )  H ( S )e

 -8مطالعات موردي انجام شده
پتانسيل لرزهخيزي باال و شرايط تکتونيکي حاکم در ايران،
توجه بيش از پيش به اثر رفتار ديناميکي اليههاي خاک بر
پاسخ ساختگاه را ميطلبد .با توجه به اهميت اين موضوع و

عدم توجه کافي به آن در ايران ،در اين مقاله براي اولين بار به
مطالعه و بررسي اثرات رفتار غيرخطي خاک در تحليل احتماالتي
خطر لرزهاي در دو شهر لرزهخيز ايران (تبريز و تهران) ،پرداخته
شده است.
مطالعات انجام شده در اين مقاله را ميتوان به طور خالصه به
صورت زير دستهبندي کرد:
 .1تحليل خطر احتماالتي لرزهاي روي بستر سنگي ساختگاههاي
منتخب
 .0تحليل ديناميکي خاک و بدست آوردن منحني تشديد در
ساختگاههاي منتخب
 .3تهيه طيف ويژه ساختگاه به روش ACM
 .1تهيه طيف ويژه ساختگاه به روش MGPE
 .5تهيه برنامهاي در محيط اکسل براي دستيابي به طيف ويژه
ساختگاه به روش  ،ECMبا استفاده از منحني تشديد خاص
منطقه
 .1مقايسه نتايج بدست آمده از روشهاي مختلف براي بررسي
دقت حاصل از توليد منحنيهاي تشديد تصادفي
 -1-8مناطق مورد مطالعه
تحليلهاي مورد نظر براي تهيه طيف ويژه ساختگاه براي دو
شهر تهران و تبريز به ترتيب در چهار و شش ايستگاه مختلف انجام
و به عنوان نمونه نتايج مربوط به دو ايستگاه با نوع خاک رسي و
ماسهاي در اين مقاله ارائه شده است .در روشهاي مورد بحث در
اين مقاله ،عالوه بر تحليل خطر احتماالتي لرزهاي ،اطالعاتي مانند
نحوه اليـهبندي خاک ،مشخصات ژئـوتکنيکي و ديناميکي اليههاي
خاک و محل سنگ بستر مورد نـياز است .براي دستيابي به
اطالعات مورد نياز در تهران ،از منابع موجود در پژوهشگاه بين-
المللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله و مطالعات ريزپهنهبندي لرزه-
اي تهران استفاده شده است [ .]03دادههاي مورد نياز براي تبريز
نيز از مطالعات انجام شده توسط کميته فرعي مقابله با خطرات
ناشي از زلزله و لغزش اليههاي زمين ،تهيه شده است [.]01
به دليل عدم وجود اطالعات کافي در مورد مشخصات ديناميکي
مؤثر در رفتار ديناميکي خاک (منحني ضريب ميرايي و منحني
مدول برشي) براي خاکهاي ماسهاي و رسي در شهر تبريز و ماسه-
اي در تهران از نمودارهاي ارائه شده توسط سيد و ادريس استفاده
شده است [ .]05ليکن براي خاک رسي در شهر تـــهران ،مطالعات
گستـردهتري انجام شده [ ]01و منحنيهاي مربوط به ضريب
ميرايي و مدول برشي براي شاخص پالستيکهاي مختلف در شکل
( )1ارائه شده است که در تحليلها مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول ( :)2گسلهاي فعال تهران

شكل ( :)1تغييرات ضريب ميرايي و مدول برشي در برابر کرنش
براي خاکهاي رسي با شاخص پالستيسيتههاي مختلف []26

 -2-8تحليل خطر احتماالتي لرزهاي روي بستر سنگي
نخستين مرحله در تحليل خطر احتماالتي ،شناسايي و
مشخص نمودن منابع لرزهاي است .در دو شهر تبريز و تهران
در منطقهاي به شعاع  022کيلومتر تمامي منابع لرزهاي با
استفاده از نقشه گسلهاي فعال ايران (پژوهشگاه بينالمللي
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله  )1300استخراج شده است.
از گسلهاي مهم تبريز ميتوان به گسل شمال تبريز و
ميشو اشاره نمود .گسلهاي فعال مورد استفاده در تحليلها
براي شهر تهران در جدول ( )0آورده شدهاند.

طول (کيلومتر)

نام گسل

شماره

115
111
11
71
53
75
31
32
133
022
022
00.5
57
11
11
00
11.5
11.0
17

Alamutrud
North Alborz
North Khazar
Kandevan
Taleqan
North Tehran
Kahrizak
Pishva
Siahkuh
Kushke Nosrat
Mosha
Karaj
Eshtehard
Ipak
North Ray
South Ray
Qasre Firuze
Eyvanaki
Parchin

1
0
3
1
5
1
7
0
1
12
11
10
13
11
15
11
17
10
11

مرحله بعد ،جمعآوري کاتالوگهاي زلزله در دو دسته تاريخي
(پيش از سده بيستم) و دستگاهي ( 1122تا  0221ميـالدي) است.
کاتالوگهاي گـردآوري شده بايد عاري از پيشلرزه و پسلرزه
باشند .بدين منظور از روش ارائه شده توسط نوپوف براي حذف
حوادث غيرمستقل استفاده شده است [ .]07سپس ،عوامل لرزه-
خيزي با استفاده از برنامهي "کيکو" 12محاسبه و در جدول ()3
خالصه شده است [ .]00گام بعدي ارزيابي خطر لرزهاي ،اعمال
شرايط کاهندگي است که به کمک برنامهي "سيزريسک"  1انجام
ميگيرد [ .]32گفتني است يکي از مهمترين و اثرگذارترين مرحله
تحليل خطر ،انتخاب رابطه کاهندگي مناسب است که در اين
مرحله از کار صورت ميگيرد .در اين مقاله ،از روابط کاهندگي
آبراهامسون و سيـلوا [ ،]12کمپل و بزرگنيا [ ]10و قاسمي و
همکاران [ ]31براي دستيابي به طيف خطر بستر سنگي )(Sa
استفاده شده است .سپس براي کاهش عدم قطعيتهاي موجود،
نتايج حاصل براساس روش درخت منطقي 10و با وزنهاي مساوي با
هم ترکيب شده و در تحليلهاي بعدي مورد استفاده قرار گرفته
است .براي اطمينان از درستي انجام تحليل خطر انجام شده ،نتايج
اين تحقيق با عوامل لرزهخيزي ارائه شده توسط توکلي و آشتياني

[ ]01در جدول ( )3مقايسه شده است .در اين مقايسه از سه
عامل  Mmax ،λ ،βکه به ترتيب ضريب گوتنبرگ -ريشتر ،نرخ
فعاليت و بيشينه بزرگي مورد انتظار ميباشند استفاده شده
است.
جدول ( :)3مقايسه نتايج حاصل با عوامل لرزهخيزي ارائه شده
توسط توکلي و آشتياني []22

عوامل لرزهخيزي تهران
عوامل
Β
Mmax
λ4.5
عوامل
β
Mmax
λ4.5

اين مقاله
1.30±2.27
7.0± 2.0
2.31
عوامل لرزهخيزي تبريز
اين مقاله
1.03± 2.21
7.0± 2.11
2.01

مرجع []01
1.11±2.11
7.1± 2.3
2.37
مرجع []01
1.10 ± 2.17
7.1 ± 2.1
2.11

 -3-8اعمال اثرات رفتار غيرخطي خاک در تحليل خطر
مناطق مورد مطالعه
براي ساختگاههاي مورد مطالعه ابتدا تحليل خطر با
استفاده از رابطه کاهندگي آبراهامسون و سيلوا (ABS-
) SN97با فرض خاک عمومي با رفتار غيرخطي ،انجام شده
است .نتايج حاصل براي دو ساختگاه مورد مـطالعه در شهر
تــهران و تبريز ( TE2-M9-Clayو (TA1-B19-Sand
به ترتيب با طول و عرض جغرافيايي ( )51.11 35.11و
( )11.05 30.25به همراه نتايج حاصل از روش اصالح روابط
کاهندگي ) (MGPEدر شکل ( )0ارائه شده است.
الزم به ذکر است اين منحنيها براي دو دوره بازگشت
 175و  0175سال تهيه شده است.

شكل ( :)2طيف ويژه مربوط به ساختگاههاي  TE2-M9-Clayو
 TA1-B19-Sandبه دو روش ABS-SN97و  MGPEبراي دو دوره
بازگشت  475و  2475سال

براي ساختگاه موردنظر است .براي اطمينان از صحت نتايج حاصل،
منحني خطر ارائه شده توسط بازارو و کرنل براي ساختگاه ماسهاي
در فرکانس يک هرتز مورد تحقيق قرار گرفت .با در دست داشتن
منحني خطر بستر سنگي و منحني تشديد ساختگاه ماسهاي مورد
مطالعه ،منحنيهاي خطر سطح زمين با دو روش  ACMو ECM
تهيه شده است .پس از اطمينان از صحت نتايج حاصل از اين
برنامه ،روشهاي مورد نظر براي تمامي ساختگاههاي مورد مطالعه
به اجرا رسيد.

ادامه شكل ( :)2طيف ويژه مربوط به ساختگاههاي TE2-M9-
 Clayو
 TA1-B19-Sandبه دو روش ABS-SN97و  MGPEبراي دو
دوره بازگشت  475و  2475سال

براي دستيابي به طيف ويژه ساختگاه ،به روش اصالح
رابطه کاهندگي ،ابتدا با استفاده از ضرايب ثابت ارائه شده  c1و
 ،c2روابط کاهندگي مورد استفاده در تحليل خطر بستر سنگي
اصالح شده و تحليل خطر متداول با بکارگيري اين روابط
انجام ميگيرد .چنانچه واضح و مشخص است ،اختالف قابل-
توجهي در حدود بيست تا چهل درصد بين نتايج حاصل از اين
دو روش به خصوص در فرکانسهاي پايين وجود دارد.
مرحله اول در روش  ECMدستيابي به منحني تشديد
ساختگاه است .در اين راستا ،ابتدا طيف گستردهاي از
رکوردهاي زلزلههاي ثبت شده روي بستر سنگي ( 72رکورد با
بزرگاي بين  5تا  7.1ريشتر و فاصله بين  2.1تا 157
کيلومتر) انتخاب شده و سپس با استفاده از برنامه خطي
معادل شيک و اعمال هر يک از اين رکوردها به پـروفيلهاي
ديناميکي مورد نظر منحني تشديد بدست ميآيد .به عبارت
سادهتر ،براي هر ساختگاه ،به تعداد رکوردها تحليل ديناميکي
انجام داده و ميانگين منحنيهاي حاصل ،به عنوان منحني
تشديد ساختگاه ،وارد محاسبات خواهد شد .دو نمونه از
منحنيهاي تشديد بدست آمده در شکل ( )3ارائه شده است.
براي تسهيل در روند محاسبات ،برنامهاي در محيط اکسل
تهيه شده ،که با استفاده از آن منحني خطر ويژه ساختگاه را
ميتوان بدست آورد .وروديهاي اين برنامه شامل منحني
خطر بستر سنگي و منحني تشديد در فرکانسهاي مختلف

شكل ( :)3منحني تشديد براي دو ساختگاه
 TA1-B19-Sandو TE2-M9-Clay

طيف ويژه دو نمونه از ساختگاهها در شکل ( )1نشان داده شده
است .تفاوت اساسي بين نتايج دو روش  ACMو  ECMدر
سطوح خطرپذيري  12درصد و  0درصد در  52سال (دوره
بازگشتهاي  175و  0175سال) قابل مشاهده نيست و هر دو روش

در سطوح لرزهخيزي باال نيز قابل استفاده ميباشند.

شكل ( :)4طيف ويژه ساختگاه براي دو ايستگاه  TE2-M9-Clayو
 TA1-B19-Sandحاصل از دو روش  ACMو ECM

بازارو و کرنل روابطي را براي تخمين تعداد رکوردهاي مورد
استفاده در تحليل ديناميکي ارائه نمودهاند که بيانگر رابطه معکوس
بين خطاي موجود در نتايج و تعداد رکوردها است .در اين بخش از
مقاله ،اين مهم نيز بررسي شده است .در برخي از ساختگاهها ،ابتدا
منحني تشديد با اعمال  02رکورد و سپس  72رکورد بدست آمد.
در شکل ( )5طيف حاصل از روش  ECMدر دو حالت براي دو
ساختگاه گفته شده نشان داده شده است .مقايسه منحنيها در دو
حـالت نشانگر تـفاوتي در حدود يک تا شش درصد است.

شكل ( :)5مقايسه طيف ويژه براي دو ساختگاه  TE2-M9-Clayو
 TA1-B19-Sandبراساس منحنيهاي تشديد حاصل از  20و  70رکورد

 -2نتيجهگيري
اليههاي خاک ،طي حرکات نيرومند زمين ،به طور عموم وارد
محدوده رفتار غيرخطي ميشود .از اين رو ،اعمال اثرات رفتار
غيرخطي خاک در تحليل پاسخ زمين اهميت ويژهاي بخود ميگيرد.
يکي از مراحل اثرگذار در تحليل خطر احتماالتي انتخاب رابطه
کاهندگي مناسب است .ليکن ،در روابط کاهندگي متداول فقط
رفتار خطي خاک درنظرگرفته شده است .در اين مقاله روشهاي
مختلف اعمال اثرات غيرخطي خاک بر طيف ويژه ساختگاه براي
ايستگاههاي انتخابي در شهرهاي تبريز و تهران مورد استفاده قرار
گرفته و نتايج حاصل براي دو نمونه از ايستگاههاي ماسهاي و رسي
ارائه شده است.
روشهاي بررسي شده را به طور خالصه ميتوان به صورت زير
دستهبندي نمود:
 -1تحليل خطر احتماالتي براساس رابطه کاهندگي آبراهامسون و
سيلوا ،که با افزودن عاملي به رابـطه کلي به اعمال اثرات رفتار
غيرخطي خاک پـرداخته است ).(ABS-SN97
 -0تحليل خطر احتماالتي با استفاده از رابطه کاهندگي اصالح شده
براساس ضرايب ارائه شده توسط بازارو و کرنل ).(MGPE
 -3روش ساده شده کانوولوشن ).(ACM
 -1حالت دقيق روش کانوولوشن براساس منحني تشديد مختص
ساختگاه ).(ECM
نـــتايج حاصل از تحليلهاي انجام شده در اين مقاله را مي-
توان ،به صورت زير خالصه ميشود:
 روش  ABS-SN97تـخمين ضـعيفي از شتاب روي سطح
زمـين بخصوص در فـرکانسهاي پايين دارد.
 درصورتيکه مشخصات ديناميکي اليههاي خاک مشخص و
قطعي باشند ،روش  ECMبه عنوان بـهترين و دقـيقترين روش
براي محاسبه طيف ويژه ساختگاه توصيه ميشود.
 يکي از مراحل روش  ECMبدست آوردن منحني تشديد با
تحليل ديناميکي اليههاي خاک است .بررسي اثر تعداد رکوردها
روي طيف ويژه ساختگاه در دو مرحله ،با استفاده از  02و 72
رکورد ،اختالفي در حدود يک تا ده درصد را نشان داد.
 درصورتيکه مشخصات ديناميکي اليههاي خاک مشخص و
قطعي نباشند ،يکي از دو روش  MGPEو  ACMرا ميتوان بکار
برد که تقريبأ نتايج مشابهي را به دنبال دارند .در اکثر موارد اصالح
رابطه کاهندگي نتيجه محافظهکارانهتري به دنبال دارد.
ادامه شكل ( :)5مقايسه طيف ويژه براي دو ساختگاه TE2-M9-
 Clayو  TA1-B19-Sandبراساس منحنيهاي تشديد حاصل از
 20و  70رکورد
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