
  936                                                                                    1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجموعه مقاالت 

  اهمیت پایش لرزه اي سازه هاي شریان حیاتی 

  )مطالعه موردي پل تاریخی ورسک(

 

 1.، ازقندي، م1.موقري، ر 3.اسماعیلی، م  ،3.، عطائی، ش1.ر.عباسی، م.، 2.ا، سدیدخوي ،1.جوان دلوئی ، غ

 

  Javandoloei@iiees.ac.irپژوهشکده زلزله شناسی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1

  asadid@ut.ac.irدانشگاه تهران، 2

  Ataei@iust.ac.irدانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 3

 

   چکیده

سال اخیر در مسیر تنها راه ریلی  راه آهن  80پایش لرزه اي سازه شریان هاي حیاتی بویژه  پل ورسک که در طی 

با توجه به پیشینه بهره برداري و عدم انجام . کز به شمال کشور قرار دارد از اهمیت خاصی برخوردار استجنوب و مر

مطالعات زمین شناسی، تکتونیک و لرزه خیزي، هدف ما صحت سنجی عملکرد پل تاریخی ورسک به عنوان یکی از 

سامانه درزه ها و بررسی گسله هاي اطراف آن مهمترین شریان هاي حیاتی کشور با استفاده از پایش لرزه اي و برداشت 

در این راستا با استفاده از تجهیزات لرزه نگاري باند پهن ، ارتعاشات محیطی و ارتعاشات ناشی از عبور قطار . می باشد

پردازش ارتعاشات ثبت شده نشان میدهد که بیشینه دامنه جابجائی در . تست به مدت سه روز ثبت و پردازش شده اند

این نتایج، ضرورت پایش مستمر . می باشد 0.2mm±1.2تاي قائم عرشه قوس مرکزي پل ورسک در حدود راس

یکساله سازه شریان هاي حیاتی تاریخی بویژه پل ورسک را براي محاسبه پاسخ آنها در مقابل زمین لرزه هاي محلی و 

 .ناحیه اي به خوبی نشان می دهد
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Seismic monitoring is significant in structural lifeline health care. The historical Veresk bridge 
is the most beautiful architecture in the world bridges design since 80 years ago.  The structural 
health  monitoring  (SHM)  of  the  Veresk  bridge  has  been  done  with  24  broadband  seismic 
sensors during October 2014. The maximum vertical displacement on  the central point of  the 
deck  is derived  to be about 1.2±0.2mm, while maximum horizontal displacement shows more 
than two times.  The measuring of the main joints and cracks around bridge was the next step of 
our study for deriving stress analysis that showed two main categories; N155E and N65E/N70E 
in  the  Northeast  and  Southwest  directions  of  the  Veresk  bridge,  respectively.  Also  the  rock 
quality classification indicates the RMR=58 in area surrounding the bridge. 
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  مقدمه    

در آغاز . پل تاریخی ورسک به عنوان یک از شاهکارهاي معماري از نظر طراحی و بهره برداري به شمار می رود

هشتادمین سالگرد بهره برداري از آن، صحت سنجی عملکرد آن به دلیل موقعیت حیاتی آن در اتصال راه آهن شمال 

فعالیت منطقه اي مسیرریلی همسایگان شمال ایران به حوزه خلیج فارس در جنوب به مرکز کشور از یک سو و احیاي 

  . از سوي دیگر، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است

 دره کف از متر 110 ارتفاع و متر 66اصلی دهانه با متر 86 طول به بتنی، غیرمسلح بلوکهاي با قوسی پلی ورسک، پل

از  ،رابسویچ فون مهندس الدیسالوس توسط )میالدي 1936( 1315 سال در ،میباشد شمال آهن راه پل بزرگترین که

 قرار تهران کیلومتري 180 و قائمشهر کیلومتري 85 در ورسک پل .است شده ساخته کامپساکس چندملیتی شرکت

) ورسک واقع در حدفاصل ایستگاه دوگل به ایستگاه(  آباد عباس منطقه در صعب العبور و عظیم کوه دو پل این .دارد

عطائی و (می باشد  U33هاي روسازي، فلزي و ریل  تراورس تن، 20 مسیر محوري بار .میدهد اتصال یکدیگر به را 

ساله پل ورسک ، در این دوره طوالنی مطالعات لرزه خیزي، لرزه زمینساخت،  80با توجه به قدمت ). 1392همکاران، 

نشده است، علیرغم اینکه این نوع مطالعات از بررسی هاي پایه اي تحلیل خطر زمینلرزه و مانیتورینگ لرزه اي انجام 

واالس و نیگبور، : 2014یاوس و همکاران، (براي طراحی و ارزیابی سالمت سنجی سازه هاي شریان حیاتی می باشند 

د براي با توجه به ضرورت اتصال راه آهن کشورهاي همسایه شمالی ایران به جنوب کشور و تنها گزینه موجو). 2009

در . تصمیم به اجراي طرح صحت سنجی پل ورسک نمودند 1392انتقال کاال از طریق ریلی، مسئولین محترم در سال 

 1393این راستا مطالعات لرزه سنجی ، لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه در محدوده پل ورسک از مهرماه 

. طراحی و راه اندازي شده اند 1اده این مطالعات مطابق شکلموقعیت لرزه سنج هاي باند پهن مورد استف. آغاز گردید

این تجهیزات لرزه نگاري به مدت سه روز براي ثبت ارتعاشات محیطی، ارتعاشات ناشی از عبور انواع قطار مسافري، 

ابجائی در مورد استفاده قرارگرفته اند تا اینکه بیشینه دامنه سرعت و ج 1393باري و قطار تست دوبل دیزل در مهرماه 

عالوه بر آن سامانه درزه ها، شکستگی هاي موجود در گستره کوله ها و تکیه گاههاي پل . راستاي قائم محاسبه شود

  .اندازه گیري و براي تعیین راستاي تنش غالب مورد استفاده قرارگرفته اند
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ثبت  1393مهرماه  19-17که از  R_Sensorاي باند پهن از نوع نمائی شماتیک از پل ورسک و موقعیت قرارگیري لرزه سنج ه. 1 شکل

مثلث هاي آبی و قرمز به ترتیب موقعیت لرزه . ارتعاشات ناشی از عبور انواع قطار مسافري، باري و قطارتست دوبل دیزل را به عهده داشته اند

ز راستاي غالب تنش اندازه گیري شده در سه نقطه متفاوت پیکان هاي قرم. سنج هاي باند پهن در سوي شمالی و جنوبی پل را نشان می دهند

  .براساس اندازه گیري دسته درزه ها و آنالیز آنها را نشان می دهد

 

  سامانه درزه ها، لرزه سنجی و آنالیز داده    2

زه ها و سامانه در) 1(براي محاسبه راستاي بیشینه تنش در سه محدوده از کوله ها و پایه هاي پل ورسک مطابق شکل 

شکستگی ها اندازه گیري شد و سپس با آنالیز آنها از طریق ترسیم رز دیاگرام هاي مناسب، میانگین راستاي تنش 

N65E, N70E   در سوي جنوب غرب وN155E با توجه به موقعیت پل  .در سوي جنوب شرق پل محاسبه گردید

شد، بررسی خصوصیات تکتونیکی با دقت کافی که به گسله فیروز کوه و گسله هاي منطقه سوادکوه نزدیک می با

  . ضرورت دارد

اعم از (در بخش بعدي این مقاله به بررسی اندازه گیري ارتعاشات ناشی از نوفه، ارتعاشات ناشی از عبور انواع قطار 

ی بوسیله لرزه سنج هاي مستقر در عرشه و پایه هاي پل ورسک پرداخته م) مسافري، باري و قطار تست دوبل دیزل

مرحله نخست در آماده سازي پس از ثبت داده لرزه سنجی ، تبدیل فرمت، حذف پاسخ لرزه سنج ها و تشکیل . شود

محاسبه بیشینه سرعت و جابجائی دامنه ارتعاشات در نقاط بیست و پنج گانه پل و فرکانس غالب . بانک داده می باشد

به عنوان مثال . ش داده و محاسبات را تشکیل داده استبراي هرسه مولفه ایستگاههاي لرزه سنجی مرحله دوم پرداز

تغییرات سرعت و جابجائی دامنه ارتعاشات در راستاي قائم ناشی از عبور قطار تست دوبل دیزل در نقطه مرکزي عرشه 

ینه به طور مشابه، براي عبور انواع قطار بیش. اندازه گیري، محاسبه و نمایش داده شده است) 2(مطابق شکل ) S1(پل 

خالصه نتایج براي نقطه میانی . سرعت و جابجائی دامنه ارتعاشات در نقاط مورد نظر پل محاسبه و پردازش شده است

  .آورده شده است 2و  1در جدول هاي ) S19(و یکی از پایه هاي پل  )S1(عرشه قوس مرکزي 
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سمت ورسک در نقطه مرکزي عرشه پل ورسک در راستاي  ثبت ارتعاشات ناشی از عبور قطار تست دوبل دیزل از سمت تهران به. 2 شکل

نمودار پایینی منحنی . نمودار سمت چپ باالئی بیانگر سرعت جابجائی در حالیکه سمت راست طیف دامنه سرعت را نشان می دهد. مولفه قائم

  .دامنه جابجائی محاسبه شده در راستاي قائم را نشان می دهد

 

ارتعاشات در نقطه سرعت و جابجائی دامنه . 1 جدول S1 .ناشی از عبور انواع قطار   

 

 

) S19(با مقادیر محاسبه شده در پایه پل ) S1(مقایسه مقادیر محاسبه شده براي سرعت و جابجائی دامنه نوسانات در نقطه میانی عرشه پل 

و بیشینه جابجائی ) VMax(ینه سرعت شایان ذکر است در این مقاله ، عالوه بر  مقدار بیش. تفاوت قابل مالحظه اي را نشان میدهد

)DMax( مقدار میانگین مجذور مربعات سرعت ،)VRms ( و جابجائی)DRms (که در ستون هاي متناظر جدول ها   نیز محاسبه شده است

راي بررسی ب. مضافا اینکه فرکانس غالب در راستاي هر مولفه لرزه سنج محاسبه و ستون مربوطه جدول درج شده است. قابل مشاهده است

  .محاسبه شده است) 3(تغییرات دامنه جابجائی در امتداد عرشه پل مقطع شکل 

 

  .ناشی از عبور انواع قطار S19سرعت و جابجائی دامنه ارتعاشات در نقطه . 2 جدول
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ناشی از عبور قطار تست ) Z( و قائم) Y(، طولی ) X(مقطع تغییرات میانگین بیشینه دامنه ارتعاشات در سه راستاي متعامد عرضی . 3 شکل

  .دوبل دیزل در امتداد عرشه پل ورسک

 

  گیري نتیجه    3

در چند سال اخیر پایش لرزه اي پل هاي معروف دنیا در قالب طرح صحت سنجی عملکرد شریان هاي  حیاتی شبکه 

نصب لرزه سنج ها در با ) 2012(اوت و پیکوزي .  ارتباطی شهرها و کشور هاي مختلف اهمیت زیادي پیداکرده است

عرشه پل آدلف واقع در مرکز لوکزامبورگ پاسخ سازه به ارتعاشات ناشی از وزش باد و تردد خودروها را محاسبه و ارائه 

عالوه بر آن، پل کابلی معروف . نتایج حاصل از این مطالعات در طرح مقاوم سازي پل مورد استفاده قرارگرفت. دادند

نمارك را به سوئد از طریق بزرگراه براي تردد خودروها از طریق عرشه و تراموا از طریق که دا) Oresund(اوره سوند

در شمال یونان و بیش از ده پل ) Metsovo(متصل می نماید، پل بتنی و طویل متسوو ) مجموعا در دوطبقه(ریلی 

متحده و انگلستان براي پایش لرزه بزرگ در کشور کانادا و تعدادي دیگر از پل هاي معروف کره جنوبی، تایلند، ایاالت 

برخی از پل ها به طور موقت ). 2016ژئوسیگ، (از طریق تجهیزات لرزه نگاري و شتابنگاري مورد بررسی قرارگرفته اند 

براي بررسی پاسخ سازه به بارگذاري در اثر عبور وسایل نقلیه و برخی دیگر به صورت دائمی براي اعالم هشدار هنگام 

  . زلزله و خسارت وارد به سازه، ابزار بندي شده و مورد پایش لرزه اي قرار می گیرندوقوع توفان، 

نشان می دهد که جابجائی قائم در نقطه میانی عرشه  1393بررسی هاي پایش لرزه اي پل تاریخی ورسک در مهرماه 

فرکانس غالب نقطه میانی عالوه برآن . قوس مرکزي نسبت به سایر نقاط مقدار بیشینه را به خود اختصاص می دهد

محاسبه گردید که بیشینه مقدار فرکانس محاسبه شده در مقایسه با سایر  fz = 4.66hzعرشه در راستاي مولفه قائم 

بررسی نتایج اندازه گیري راستاي تنش در مجاورت کوله و پایه هاي پل ورسک دو . نقاط اندازه گیري شده پل می باشد

با توجه به راستاي تنش محاسبه شده براساس برداشت هاي .  را نشان می دهد N155Eو  N65Eراستاي اصلی 
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زمین شناسی و دسته درزه هاي مشاهده شده در تکیه گاههاي پل، توصیه می شود در صورت مقاوم سازي تمرکز بر 

  .روي تکیه گاهها براي باال بردن ضریب پایداري باشد

یاتی بویژه پل هاي مهم، شناخت رفتار سازه ها هنگام بارگذاري دستاورداصلی پایش لرزه اي سازه هاي شریان ح

این موضوع در مدیریت بهینه شریان هاي حیاتی و بهره برداري . دینامیکی، وزش توفان یا وقوع زمینلرزه ها می باشد

  . بلندمدت از آنها نقش موثري ایفا می نماید
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