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   چکیده

بدین منظور از روش اجزاي مرزي دو . در این پژوهش پاسخ لرزه اي ساختگاه شهر قم مورد بررسی قرار گرفته است

استفاده شده و هندسه حوضه رسوبی و ضخامت آبرفت هاي عمیق با استفاده از  HYBRIDبعدي در قالب نرم افزار 

از  ررسی وابستگی پاسخ لرزه اي به فرکانس موج مهاجم، از موج ریکربه منظور ب. روش ژئوالکتریک به دست آمده است

بیشینه بزرگنمایی موج لرزه اي در دره آبرفتی . هرتز استفاده شده است 3و  5/1، 75/0، 5/0با فرکانس غالب  SVنوع 

ازاء موج مهاجم با  بیشینه پاسخ در حوزه زمان به. باشدبه وضوح بیانگر وابستگی پاسخ به فرکانس موج اعمال شده می

  .هرتز به دست آمده است 5/1فرکانس غالب 

  

  .اثر ساختگاه، بزرگنمایی، پاسخ لرزه اي، قم :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
In  this  study,  the  seismic site  response of Qom city has been  investigated. For  this purpose a 
Boundary Element  two-dimensional modeling has been employed as a software which named 
HYBRID.  Basin  geometry  and  thickness  of  sediments  obtained  with  the  aid  of  geo-electrical 
surveys. To study  the dependency of seismic  responses  to  incident wave  frequency, SV-wave 
with  Ricker  type  waveform  has  been  used.  The  dominant  frequency  has  been  chosen  as  0.5, 
0.75, 1.5 and 3 Hz. Maximum amplification of seismic waves in alluvial valley clearly shows 
the  dependency  of  responses  to  incident  wave  frequency.  In  the  case  of  the  1.5  Hz  incident 
wave, the maximum responses in time-domain have been achieved. 
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  مقدمه 1

مطالعات نشان داده است که پاسخ لرزه اي سطح زمین و اثرات مخرب ناشی از آن نه تنها تحت تاثیر مشخصات منبع 

موج و مسیر انتشار آن قرار دارد، بلکه شرایط زمین شناسی و توپوگرافی سطحی و زیر سطحی که تحت عنوان اثرات 

 1985به عنوان مثال در زلزله مخرب . خ دریافت شده داردساختگاهی شناخته می شود نیز تاثیر به سزایی در پاس

شده روي مکزیکوسیتی بیشینه جابجایی سطح زمین در ساختگاه آبرفتی شهر به طور شاخصی بزرگتر از پاسخ ثبت 

موارد مشابه بسیاري وجود دارد که اهمیت مطالعات اثرات ساختگاهی را به خوبی بیان . سنگ بستر گزارش شده است
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آتن  1999، )1996بارکر، . بوچون (نورث ریج  1994، )1994هارتزل و همکاران، ( لوماپریتا 1989زلزله . (ددارمی

  )).1999بوخوواالس و کورتزیس، (

به منظور بررسی اثرات ساختگاهی روش هاي تجربی، تحلیلی و عددي زیادي مورد استفاده قرار گرفته اند که با توجه 

ها و اندازه امروزه عالوه بر بهبود هاي به دست آمده در آزمایش. باشندمزایا و معایبی می به شرایط مساله هریک داراي

تکرار پذیري، قابلیت استفاده در . ها، استفاده از روش هاي عددي باعث بهبود قابل توجه مطالعات شده استگیري

ترها و سرعت باالي تحلیل ها از جمله شرایط مختلف و پیچیده ساختگاه، امکان به دست آوردن روابط کمی بین پارام

هاي عددي روش اجزاي مرزي ابزار کارآمدي براي در بین روش. رودهاي عددي به شمار میمزایاي استفاده از روش

مزیت اصلی این روش، نیاز به شبکه بندي محیط تنها در مرزهاي . تحلیل دینامیکی محیط هاي االستیک خطی است

دیگر . سازدو اندازه مش ها و همچنین کاهش ابعاد دستگاه معادالت را امکان پذیر می محیط است که کاهش تعداد

سازي حوزه دور را در مسایل با فضاي که نیاز به مدل. مزیت این روش ارضاي ذاتی شرایط تشعشع در بی نهایت است

  .سازدبی نهایت یا نیمه بی نهایت مرتفع می

  

  روش تحقیق    2

استفاده ) 2006کمالیان و همکاران ( Hybrid از الگوریتم اجزاي مرزي نرم افزار دوبعدي سازي به منظور مدل

هاي اجزاي هاي خطی و غیر خطی خشک و اشباع با استفاده از ترکیب روششده که براي تحلیل دینامیکی محیط

-خور شرایط، هریک از روشافزار مذکور قادر است براي هر مساله به فرانرم. مرزي و اجزاي محدود طراحی شده است

و  2006، 2003کمالیان و همکاران (ها را مورد استفاده قرار دهد هاي اجزاي مرزي، اجزاي محدود و ترکیب آن

2008.(  

 
معادله دیفرانسیل حاکم بر تعادل دینامیکی محیط هاي همگن، همسان و االستیک، در محدود تغییر شکل هاي 

  :دکوچک توسط معادله زیر بیان می شو

  0,
2
2,

2
2

2
1  iijjiijj ubucucc   

  

ui بیانگر تغییر مکان و ،biبیانگر نیروهاي پیکري خاك است ،  .c1   وc2  سرعت هاي انتشار امواج طولی و عرضی را در

c1که به ترتیب از طریق معادالت . دهدخاك نشان می
2=(λ+2μ)/ρ;  c2

2=μ/ρ, آیندبه دست می .λ  وμ  ضرایب

  .خاك استدانسیته جرمی  ρالمه و 

بربیا و (معادله انتگرال مرزي حاکم بر محیط هاي کشسان، همسان و االستیک با اعمال روش باقی مانده هاي وزنی 

  .مطابق زیر به دست می آید 1بر معادله دیفرانسیل )  1989دومینگوئز 
  

        


 dtxuFtxtGtuc iijiijiij ,,,  

  

Gij   و Fij  لفه هاي و بیانگر مو 1پاسخ هاي اساسی معادله دیفرانسیلi  ام، بردارهاي تغییر مکان و تنش مرزي نقطهx 

  .پدید آمده اند τ≤tو در لحظه در نقطه   ،jهستند که به واسطه اعمال یک بار یکه، موازي محور  tدر لحظه 

iij tG   وiij uF  انتگرال هاي  کانولوشن ریمن هستند. ti  تنش وارده بر سطح مماس بر مرز داردرا بیان می .

 ijc  ضریب شناخته شده  ناپیوستگی در نقطه است که از منفرد بودن هستهFij این ضریب تنها . شودناشی می

چنان چه محیط مورد بررسی . اتیکی و دینامیکی مقدار یکسانی داردتابع هندسه مرز بوده و در هر دو بارگذاري است

  ):1988کاوازه، (توان به صورت زیر اصالح کردتحت هجوم امواج لرزه اي قرار گیرد، معادله انتگرال مرزي حاکم را می

          tudtxuFtxtGtuc
inc

jiijiijiij ,,,,
.   



 

.inc

ju ددارتغییر مکان ناشی از موج مهاجم را بیان می. 

)٣(  

)٢(  
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 1سازي ساختگاه شهر قم از نتایج مطالعات ژئوالکتریک بر اساس نیمرخ نشان داده شده در شکل براي مدل

در تعریف شرایط ساختگاه، وزن مخصوص سنگ بستر برابر با ). 1387شرکت زمین کاو گستر، (استفاده شده است 

84/21 (KN/m3)  1600و سرعت موج برشی در این محیط )m/s (8/19ص آبرفت و وزن مخصو (KN/m3)  و

امواج مهاجم از نوع برشی و شکل موج ریکر انتخاب شده . در نظر گرفته شده است )m/s(  800سرعت موج برشی آن 

  .است

  
  ).1387شرکت زمین کاو گستر، (سازي، به دست آمده با روش ژئوالکتریک نیمرخ مورد استفاده در مدل ) 1شکل 

  

شکل . هرتز صورت گرفته است 3و  5/1، 75/0، 5/0رکانس متفاوت موج مهاجم شامل ف 4تحلیل پاسخ لرزه اي براي 

هرتز نشان  3، وضعیت انتشار امواج و همچنین الگوي بزرگنمایی در حوضه قم را براي موج مهاجم با فرکانس غالب 2

رد که به طور واضح اچنان که مشخص است در حوزه زمان طرح پیچیده اي از تششع و انتشار امواج وجود د. دهدمی

در حوزه فرکانس، در مرکز دره . دهدفزایش دامنه قابل مالحظه اي را در محدوده دره آبرفتی نشان میبزرگنمایی و ا

در حواشی دره با توجه به . ضح و مشخص استهرتز کامال وا 5حدود  و 5/1سی زرگنمایی در محدوده هاي فرکانب

  .ی افزایش یافته استانس بزرگنمایکاهش ضخامت آبرفت ها فرک

. دهدبیشینه پاسخ لرزه اي حوزه زمان در دره آبرفتی را به ازاء فرکانس هاي متفاوت موج مهاجم نشان می 3شکل 

هرتز کمترین بزرگنمایی را متحمل شده و همچنین حساسیت بیشینه پاسخ در  5/0آشکار است که امواج با فرکانس 

با افزایش فرکانس، مقدار بزرگنمایی و حساسیت پاسخ . کمترین مقدار است این فرکانس نسبت به تغییرات ساختگاه 

نکته قابل توجه این است که بیشینه بزرگنمایی مربوط به . شوددریافتی نسبت به تغییرات به طور عمومی بیشتر می

  .هرتز مقدار بزرگنمایی مجددا کاهش یافته است 3هرتز بوده و در فرکانس  5/1فرکانس 

  ب            الف      

  
  الگوي بزرگنمایی در حوزه فرکانس در مقایسه با میدان آزاد) ب SVالگوي گسترش موج در حوزه زمان در برابر امواج مهاجم ) الف.2شکل 

  گیري نتیجه    3

نتایج نشان دهنده . در این پژوهش وابستگی پاسخ لرزه اي شهر قم به فرکانس موج مهاجم مورد بررسی قرار گرفت

بر اساس نتایج حاصله و با در نظر گرفتن پاسخ لرزه اي . ار فرکانس موج مهاجم بر بزرگنمایی ساختگاه استتاثیر آشک
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هرتز  5/1از نوع ریکر بیشینه بزرگنمایی در فرکانس ) SV(رسوبات آبرفتی عمیق شهر قم تحت تاثیر موج برشی 

ه هندسه و تغییرات ساختگاه و همچنین با کاهش فرکانس موج مهاجم حساسیت پاسخ دریافتی ب. شودمشاهده می

  .یابدمیدامنه بزرگنمایی موج کاهش 

 

 
  بیشینه جابجایی نقاط در سطح بستر آبرفتی در نیمرخ ساختگاه مورد مطالعه) 3شکل 
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