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لرزهای زمین باشیم .در یک حرکت لرزهای ،توپوگرافی محیط اطراف سبب
گیر افتادن و انعکاس امواج لرزهای در بین عوارض توپوگرافی میشود و این
پدیـده موجب تشدید بیشتر حـرکت لرزهای در بین نامنظمیهای توپوگرافـی
میشود .در این مقاله بهمنظور بررسی چگونگی اثر عامل توپوگرافی محیط
اطراف بر پاسخ لرزهای ساختگاه ،چندین مطالعهی عددی المان محدود با
بهکارگیری برنامهی آباکوس ( )ABAQUSانجام شده است .نتایج نشان داد که
وجود عوارض توپوگرافی بیشتر بین منبع لرزهزا و ساختگاه ،سبب تشدید بیشتر
حرکت لرزهای میشود و این امر برای تپههای دورتر از منبع و نقاط خطالرأس
توپوگرافیها ،محسوستر است .همچنین شتاب ساختگاه بیش از سرعت و
جابهجایی تحت تأثیر عامل توپوگرافی محیط اطراف (اثر متقابل توپوگرافیها)
قرار میگیرد.
واژگان کلیدي :اثرات توپوگرافی ،توپوگرافی محیط اطراف ،پاسخ لرزهای
ساختگاه ،نرمافزار آباکوس ،نرمافزار پلکسیس.

 -1مقدمه
اثرات توپوگرافی بر روی دامنه و محتوای فرکانسی حرکـت

اخیر ارمنستان در سال  .]9[ 2003اغلب پس از زلزلههای مخـرب

زمین ،امری ملموس و مشهود است .بررسـیهـا نشـان داده اسـت

گزارش شده است که در مناطق کوهستانی ساختمانهایی که بـر

که توپوگرافی ،هندسه و فاصله از منبع لرزهای ،نقش اساسـی در

روی صخرهها یا تپهها قرار گرفتهاند بسیار بیشتر از ساختمانهـای

تقویت حرکت لرزهای زمین ایفا میکنند [ .]1اثرات توپـوگرافی

روی بستر صاف آسیب دیدهاند .اینچنین فروپاشی و آسیبهای

می تواند طبیعت لرزش زمین را در طول زلزلـه تحـت تـأثیر قـرار

پیش بینی نشده ،به دلیل عدم تجدید نظر بهموقع در آییننامههـا و

دهد .در گذشتهی نزدیک چندین وضعیت ثبت شـده و مشـاهده

اســـتانداردهای لـــرزهای اســـت [ .]10-9نقـــش توپـــوگرافی در

شده از زلزلـه نشـان داده اسـت کـه توپـوگرافی تـأثیر زیـادی در

زمینلرزههای بزرگ و در مناطقی که از نظر پستیوبلندی متنـو

میــزان خســارات ناشــی از زلزلــه داشــته اســت [ ]3-2و منجــر بــه

باشد پدیدار خواهد شـد .بررسـی زمـینلـرزههـای گذشـته نشـان

تأثیرات مستقیم در پاسخ لرزهای میشود [ .]4از جمله زلزلههایی

می دهد که زمین ناهموار باعث پیچیدگی امواج لرزه ای می شود.

که وجود بینظمی های توپوگرافی ،سبب خسارات بیشتر در ایـن

ارتفاعات معموالً باعـث افـزایش دامنـه ،و درههـا باعـث کـاهش

نواحی شده است عبارتند از :زلزلهی سانفرنانـدو در سـال 1791

دامنه ی امواج می شوند .سازه هـای واقـع بـر روی قلـه هـای کـوه،

[ ،]5زلزلهی شیلی  ،]6[ 1795زلزلهی ارمنسـتان  1779و زلزلـهی

نسبت به آنهایی که پایه کوه قرارگرفته اند در اثر زمین لـرزه هـای
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مخرب آسـیب بیشـتری مـی بیننـد .داده هـای دسـتگاهی نیـز ایـن

سید و ایدریس [ ]19یکی از اولین کسانی بودند کـه بـهطـور

نظریهها را تأیید کرده است [ .]11بااینحال اکثر مطالعات در این

خاص در مورد رفتار لرزهای شیبهـای خـاکی مطالعـاتی انجـام

زمینه اثرات کلی این عامل تأثیرگذار را مورد بحث قرار دادهاند؛

دادند .آنها در سال  1769بر روی شیبهای رسی بـا زاویـهی 29

بنابراین ،نگاهی جزئیتر و همهجانبهتر به تأثیر عامـل توپـوگرافی

درجه و سپس بر روی شیبهای  45درجه مطالعات پـارامتریکی

بر پاسخ لرزهای ساختگاه امری الزامی است.

انجام دادند .مشاهدات آنان از این قـرار بـود کـه شـتاب سـطحی

اثــرات دو بعــدی ســاختگاه بــر بــزرگنمــایی و محتــوای

ماکزیمم در تاج شیبها بیشتر از پای شیبها است و در ناحیـهی

فرکانسی ،با ثبت دادههای دستگاهی و مشاهدات تجربی آشـکار

تاج شب مرلفهی عمـودی حرکـت در اثـر حرکـت افقـی زلزلـه

شدند [ .]12بهطور کلی ،حرکت لرزهای ساختگاه تابع سـه عامـل

تولید میشود .بور [ ]20-17در سال  ،1792نتایج ثبتشده توسط

مشخصات گسل (منبـع) ،مسـیر انتشـار امـواج لـرزهای (مسـیر) و

لرزهنگارها در سـد پاکویمـا را بـا مـدلسـازی تفـرا امـواج SH

شرایط توپوگرافی و ژئولوژیکی محلی (ساختگاه) است [.]13

مقایســه کــرد و در ســال  ،1793بــه مطالعــهی اثــر توپــوگرافی در

طبیعــت اثــرات محلــی ســاختگاه را مــیتــوان بــا بهــرهگیــری از

نزدیکی این سد و به کمک اطالعات ثبتشده توسط لرزهنگارها

روش های مختلـ ،،ماننـد تحلیـل سـاده ی تئـوری پاسـخ زمـین،

پرداخت .یکی از نتایج مهم وی تشدید تأثیر عوارض توپوگرافی

اندازهگیری های حرکات واقعی سـطحی و زیرسـطحی در همـان
ساختگاه و اندازهگیری حرکات سطح زمین در ساختگاههـایی بـا
شــرایط متفــاوت از ســاختگاه مــورد نظــر تشــریح نمــود [.]14
اندرکنش امواج میتواند بسته به هندسهی بیقاعدگی ها و انـوا
آن ،فرکانسها و زوایای برخورد امواج ورودی ،الگوی پیچیدهای
از تشدید و میرایی را ایجاد کند .مجمو بررسیهای انجام شـده
در مورد پدیدهی بزرگنمایی نشان داده اسـت کـه چهـار عامـل
اساســی در وقــو ایــن پدیــده مــرثر هســتند کــه عبارتنــد از :اثــر
سـطحی ،اثـر گهـوارهای ،1اثـر کـانونی شـدن 2و اثـر پراکنــدگی
امواج 3این اثرات بیشتر توسط پدیدههای کانونی شدن ،انعکـاس
و پــراکنش انــرژی مــوجهــای لــرزهای ایجــاد مــیشــوند [ .]15بــا
این حال اثرات دیگری نیز در تشدید ساختگاه مرثر هستند .یکـی
از آنهــا بــزرگتــر بــودن تشــدید در ســاختگاه در یــک راســتای

در فرکانسهای باال بود .دیویس و وست [ ]21در سال  ،1793بـا
ایجاد موجهای لرزهای با مشخصـات چشـمه و مسـیر یکسـان بـه
بررسی چگونگی تأثیر توپوگرافی بر امواج لرزهای پرداختند .این
انفجارها مشابه زلزلههایی با بزرگـاهـایی بـین  2/6تـا  3/2بودنـد.
مشاهدات آنها از این قرار بود که قلههای کوچک و متوسـط در
محــدودهی پریــود کوچــک و قلــههــای بــزرگ در بانــد پریــود
بزرگتر و به مقدار کمتری امواج را تشدید کردنـد .ایـن اثـر در
حوضهی زمان کمرنگتر بـود .در همـین سـال بوچـون [ ]22بـه
بررسی تأثیر عوارض توپوگرافی سطحی با روش آکی -الرنـر و
در حوزهی فرکانس پرداخت .بر اسـاس نتـایج مطالعـات وی بـر
روی امواج  ،SHبزرگنمایی روی تپه و کوچکنمایی روی یال
تپـه مشــاهده شـد کــه ایــن مهـم در محــدودهی طـول مــوجهــای

مشخص اسـت کـه توسـط ویـدل و همکـاران [ ]16و بوناماسـا و

قابلمقایسه با ابعاد عارضـه و بـزرگتـر از آن ملمـوستـر بـود و

ویدال [ ]19در سایتهای کالیفرنیا گزارش شده است کـه بـه آن

همچنین ،با افزایش نسبت شکل تپه ،بر میزان و محدودهی نواحی

تشدید جهتدار گفته میشود .سایر اثرات مانند اندرکنش سایت

بزرگنمایی و کوچکنمایی افزوده میشد .سیتار و کالف []23

و سازه و یا پاسخ سایت در نواحی خیلی نزدیک ،در بعضی موارد

در ســال  ،1793از یــک مــدل دو بعــدی المــان محــدود اســتفاده

ممکن است اثرات زیاد داشته باشد .اثرات محلی ساختگاه نقـش

کردند تا تقویت حرکت ناشی از امواج لرزهای را در تـاج شـیب

مهمی در طراحی مقاوم در برابر زلزله ایفا مینمایند و بایـد بـرای

نسبت به محیط آزاد پشت تاج شیب نشان دهند اما متوجه شـدند

هر حالت بهصورت مجزا با آن برخورد الزم صورت پذیرد.

کـه تأثیـر عـامل توپوگرافــی در منطقـهی آزاد پشت تاج بهدلیل
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بررسی اثر عوارض توپوگرافیهای همجوار بر پاسخ لرزهای ساختگاه

زمان تناوب منطقه کاهش مییابد .جیبسون [ ]24در سـال 1799

فــاکتور تقویــت افــزایش پیــدا مــیکنــد .در ســال  ،2010بــوئو و

تشــدید تقویــت شــده در نزدیکــی تــاج تپــه طــی پــنج زلزلــهی

همکاران [ ]1حرکت لرزهای را در جنوب رشتهکوههای آلپ در

ماتسوزاکی ژاپـن را انـدازهگیـری نمـود .وی مشـاهده کـرد کـه

نیوزیلند بررسی کردند .هفت لرزهسـنج در امتـداد تـاج ،دامنـه و

«شتاب بیشینه» متوسط تاج حدود  2/5برابر شتاب متوسط قاعده

پای توپوگرافی نصب شد .دادههای دستگاهها در مـدت چنـدین

میباشد .در سـال  ،2005کمالیـان و همکـاران [ ]25در تجزیـه و

زلزله ثبت و با هم مقایسه شد .بـهایـنترتیـب ،تقویـت و یـا عـدم

تحلیل پاسخ لـرزهای سـاختگاه از فرمـولبنـدی تـازهای در روش

تقویت امـواج لـرزهای در نقـاط مختل ،یک ناهمــواری مــورد

المان مـرزی در حوزهی زمان و حالت دو بعـدی استفاده کردنـد

بررسی قـرار گرفت .نتایج از این قـرار بود کــه بیشـترین میــزان

کـه نسبت به روشهـای پیشنهادی محققـان پیشیــن دقـت عمـل

تقویت حرکت لرزهای در نقاط خطالـرأس صـورت مـیپـذیرد.

بیشتری را دارا بود .در سـال  ،2006کمالیـان و همکـاران [ ]26بـا

همچنین ،بررسیها نشان داده که توپوگرافی ،هندسه و فاصـله از

بررسی رفتـار لـرزهای توپوگرافـیهای غیـرهمگن بـا استفــاده از

منبع لرزهای ،نقش اساسی در تقویت حرکت لـرزهای زمـین ایفـا

روش هیبرید (تلفیق روش المان محدود و المان مرزی) در حالت

میکنند .در سال  ،2012کمالیان و همکاران [ ]29به بررسی رفتار

دو بعدی نشان دادند که نامنظمیهای سـطحی بـا ضـریب شـکل

لرزهای تپههای دو بعدی مرکب دوگانه تحت امواج مهاجم قـائم

بیشتر از یک و همچنین موج لرزهای حادث با نسبت طـول مـوج

برشـی ( )SVپرداختنـد .به این منظـور رفتـار تپـههـــای مرکــب

به پهنای نامنظمی کمتر از  9میتوانند اثر نامنظمیهای توپوگرافی

همسان و ناهمسان دوگانهی نیمسینوسی تحت موج مهاجم ریکر

را به میـزان قابلتوجهــی افـزایش دهنــد .همچنـین روش بسـیار

را با تپهی منفرد نظیر آنها مقایسه کردند در ایـن مطالعـه از روش

کارآمدی را جهـت تجزیـهوتحلیـل پاسـخ لـرزهای سـاختگاه در

پیوندی بهمنظور حل مسئله استفاده شـد .نتیجـهی بررسـی از ایـن

حالت دو بعـدی و در حــوزهی زمـان ارائـه دادنـــد .کمالیـان و

قـرار بود که اگرچـه الگوی کلــی رفتار لرزهای تپـههای مرکب

همکــاران [ ]29در ســال  ،2009بــا اســتفاده از الگــوریتم اجــزای

دوگانــه با حالت تپــه ی منفــرد مـشابه اسـت امـــا اثــر متقــابل

مرزی نرمافزار هیبرید مطالعهی جامعی در خصوص رفتار لرزهای

توپوگرافیها سبب افزایش پتانسیل بزرگنمایی قلهها به خصـوص

تپههای نیمسینوسی انجام دادند .در این بررسی طیـ ،وسـیعی از

در تپههای کوچکتر میشود و به لحاظ کمّی نمیتوان آن را بـا

تپههای نیمسینوسی از لحاظ ضریب شکل ،نسبت پواسون محـیط

یک توپوگرافی دارای نسبت شکل معـادل شـبیهسـازی کـرد .در

و نسبت عرض تپه به طول موج مهاجم در هر دو حوزهی زمان و

سال  ،2012دوسلیه و همکارانش [ ]27اثر متقابل بین بینظمیهای

فرکانس مورد مطالعه قرار گرفـت .نتیجـه آنکـه اثـر توپـوگرافی

توپوگرافی و حرکت لرزهای زمین با استفاده از روش پیونـدی را

صرفنظر از نو موج مهاجم ،در درجهی اول تابع نسبت شـکل

بررسی کردند .به این صورت کـه میـزان تقویـت امـواج لـرزهای

تپه و نیز نسبت عرض آن به طول موج مهاجم ،و در درجهی دوم

برای مجموعهای از تپهها و یک تپهی تنها مقایسه شد .این مطالعه

تابع ضریب پواسون محیط است .همچنـین ،بـه ازای نسـبتهـای

این حقیقت را روشن کرد که در هنگام ارزیابی اثـر توپـوگرافی

شکل کوچک و نیز امواج با طول خیلی بلند ،پاسخ لرزهای تپه به

محیط ،توپوگرافی محیط اطراف باید عالوه بر توپوگرافی محلی

سمت پاسخ لرزهای آزاد زمین میل خواهــد کرد .همچنـین ایــن

درنظر گرفته شود .در سال  ،2015جعفرزاده و همکاران [ ]30نقش

محققان ،پاسخ لرزهای زمین در شیبها را در حالت دو بعدی بـا

عامل توپوگرافی در ناپایداری شـیب لـرزهای را بررسـی کردنـد.

تابش امواج عمودی مورد بررسی قرار دادند .آنها مشاهده کردند

آنها چندین مطالعهی عددی المان محدود با بهکارگیری برنامهی

که تاج شیب یک نقطهی بحرانی است همچنـین کمتـرین میـزان

آباکوس انجام دادند .همچنین ،دو مدل فیزیکـی شـیب سـاخته و

تقویت در پایین شیب رخ میدهد و بـا زیـاد شـدن شـیب میـزان

این مدلها را با دسـتگاه میـز لـرزه آزمـایش کردنـد .جابـهجـایی
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شیب با استفاده از روشهای متنو تجربی محاسبه و نتایج حاصل

و صخرههای تنها ،ضـریب بـزرگنمـایی توپـوگرافی بـزرگتـر

از آن با حالت عددی آن مقایسه شد .نتایج ثابت کـرد کـه بـرای

مســـاوی  ) ST ≤1/2( 1/2بـــه ناحیـــهی نزدیـــک بـــاالی لبـــهی

افزایش دقت فرمولهای تجربی در پیشبینی جابهجایی ،اثر موج

توپوگرافی اعمال میشود .برای تپههایی که عرض تـاج آنهـا بـه

سطحـی باید در نظـر گرفتـه شود .در نهایت ،مفهـوم «عمق مرثـر

مقدار قابل توجهی کمتر از عرض پی آنهاست ،چنانچـه زاویـهی

تقویت سطحی» معرفــی شد و تأثیـر آن را بر عملکــرد لــرزهای

میانگین شیب بیشـتر از  30°باشـد ،مقـدار  ST ≤1/4در نزدیکـی

شیب ،ارزیابی شد .بهطور کلــی ،مطالعات و بررسـیهـای بسـیار

رأس شیب باید در نظر گرفته شود و اگر زاویهی میـانگین شـیب

گسترده و ارزشمندی در رابطه با تأثیر توپوگرافی منفرد بر پاسخ

کمتر از مقدار فوا باشد ،مقدار  ST ≤1/2باید در نظر گرفته شود.

لرزهای ساختگاه با مد نظر قرار دادن پارامترهای مهم و دخیل بـر

در صورت وجود یکالیهی سطحی سسـت در هـر یـک از ایـن

آن از جمله نو هندسه و ضریب شکل توپوگرافی ،نسبت طـول

حالتها ،مقدار بزرگنمایی توپوگرافی باید حـداقل بـهانـدازهی

موج امواج تابشی و همچنین نسـبت محتـوای فرکانسـی زلزلـه ی

 20درصد افزایش یابد [ AFPS 90 .]32در واقـع یـک راهنمـای

ورودی به ابعاد و ویژگی های هندسی توپوگرافی ،زاویهی مـوج

لرزهای است که پس از ( PS-96آیـیننامـهی لـرزهای فرانسـه در

حادث ،الیهبندیهای زیرسطحی و  ...انجام شـده اسـت و آنچـه

سال  )1767برای راهنمایی در مورد طراحـی لـرزهای و بـهدنبـال

کمتر مورد توجه قرارگرفته اثر متقابل نـامنظمیهـای توپـوگرافی

تجربیات کسب شده از زلزلهی اسـنام 4در سـال  1790بـه تحریـر

(توپوگرافی محیط اطراف) است.

درآمده و برای نگارش بعدی آیـیننامـهی لـرزهای فرانسـه از آن

در حقیقت حتی توصیههای فنی جهت در نظر گرفتن اثـرات

استفاده شده است .مقدار حداکثر ضریب تقویت توپـوگرافی در

ساختگاه تا سالهای  1790در آییننامهها عنوان نشـده بـود [.]15

این راهنمای لرزهای هم  1/4است که مقدار با توجه به ارتفـا و

آییننامه هـایی کـه تـا کنـون اثـرات دو بعـدی توپـوگرافی را در

طول شیب توپـوگرافی متغیـر اسـت [ .]33آیـیننامـهی NEHRP

دستور کار خود لحاظ کـردهانـد ،آیـیننامـهی  PS- 92فرانسـه و

یک آییــننامـهی ساختمـانـی نیست بلکــه منبعـی بـرای کمـک

آییننامهی اروپا  )2000-Draft 2002( EC-8و آییننامهی 2900

به آییـننامههای ساختمانـی در مناطق با خطر لرزهخیزی باالسـت

ویرایش چهارم میباشد .در آییننامـهی  2900ویـرایش چهـارم،

و هـدف آن دادن معیـار طراحـی بــرای طـرخ و سـاخت لــرزهای

ضریب بزرگنمایی توپوگرافی ( 𝑇𝑆) برای شیبهایی بـا ارتفـا

سازههای ساختمانی و غیرساختمانی است [ .]34همانطور که اشاره

بیش از 30متر و بـا زاویـه ی میـانگین بـیش از  15°در نظرگرفتـه

شد ،حداکثر ضریب بزرگنمایی توپـوگرافی در آیـیننامـههـای

شده است .این ضریب تنها در ثلث فوقانی ارتفا شیبها اعمـال

یاد شده در حدود  1/4است .لیکن در عمل بزرگنماییهای بیش

میشود و حداکثر مقدار آن  1/4است .مقدار ضریب اعمـالی بـا

از این هم دیده شده اسـت .همچنـین آیـیننامـههـا و راهنماهـای

تغییر زاویهی شیب توپوگرافی تغییر میکند [ .]31به این معنا کـه

لرزهای در بررسی عامل توپوگرافی ،اثر افزایش مرلفـهی قـائم را

سایر پارامترهای توپوگرافی از جمله نو شکل هندسـی ،ارتفـا

در نظر نمیگیرند و هندسهی بسیار سـادهای از توپـوگرافی را در

شیب ،طول شیب ،نو مصالح و تعـداد عـوارض توپـوگرافی در

نظر میگیرند .بسیاری از پارامترهای تأثیرگذار در تقویت حرکت

نظـر گفتــه نشده است .در آییـننامـهی اروپـا ( ،)EC.8ضــریب

لرزهای ناشی از عامل توپوگرافی در آییننامههای لرزهای لحـاظ

بزرگنمایی توپوگرافی برای بینظمیهایی نظیر تپههای با طـول

نشده است [ .]35در حقیقت ،نگاه بسیار اجمـالی آیـیننامـههـای

زیاد و صخرههایی با ارتفا بیشتر از  30متر در نظر گرفته شدهاست.

لرزهای به اثـر تقویـت عامـل توپـوگرافی ،پاسـخگـوی نیازهـای

چنانچــه زاویــهی میــانگین شــیب کمتــر از  15°باشــد ،از اثــر

طراحی در این باب نیست.

توپوگرافی چشمپوشی شده است .در این آییننامه برای شیبهـا
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بررسی اثر عوارض توپوگرافیهای همجوار بر پاسخ لرزهای ساختگاه

زیرسطحــی ،تحلیلهـای دوبعـدی و حتــی در برخــی مـــوارد،

 -2مدلسازي عددي

سهبعـدی میباشد .چنیـن تحلیلهایـی اغلب پیچیـده و وقتگیـر

مدلهای توپـوگرافی بـه شـکلهـای مسـتطیلی ،زوزنقـهای و

هستند و معموالً نیاز به خصوصیات جزئیتر خاک نسبت به آنچه

مثلثـی با ارتفا های متفـاوت ( 100-20متـر) و زوایـای مختلـ،

معمول است دارند [ .]15روش المان محـدود یکـی از ابزارهـای

( 95-15درجه) جهت مطالعهی اثـر نـو هندسـه ،ارتفـا شـیب،

کلیدی در مدلسازی و حل مسائل مهندسی محسـوب مـیشـود.

زاویهی شـیب و طـول شـیب در تشـدید لـرزهای ناشـی از عامـل

روش اجزاء محدود یا المانهای محدود کـه بـهاختصـار

FEM

توپوگرافی مدل سازی و بررسی شدند .نتیجه آنکه اگرچه میزان

نامیده میشود ،روشی عددی برای حل تقریبی معادالت دیفرانسیل

تقویت حرکت لرزهای در هر یک از انوا هندسههـا (مسـتطیلی،

جزئی و نیز حل معادله های انتگرالی است .در پـی یـافتن روشـی

زوزنقـهای و مثلثـی) متفاوت است ولی رونــد تغییــرات یکسـان

بهمنظور تجزیهوتحلیلهای سازهای و االستیک در رشتهی مهندسی

است ،به اینصورت که با افزایش ارتفا  ،طول و زاویهی شـیب،

عمـران و مهندسی هـوافضا ،استفــاده از ایــن روش آغـــاز و بـا

پاسخ لرزهای در تمامی انوا هندسهی توپوگرافی بیشـتر تقویـت

مطالعات افرادی نظیر هرینک ]36[ ،و کورانت [ ]39در سالهای

میشود .به منظور مطالعهی اثر متقابل نـامنظمیهـای توپـوگرافی

 1750و  1760توسعه یافت .اساس کار ایـن روش حـذف کامـل

در پاسخ لرزهای ساختگاه ،سه مدل توپوگرافی مورد بررسی قرار

معادالت دیفرانسیل یا سادهسـازی آنهـا بـه معـادالت دیفرانسـیل

گرفته است .هندسهی این توپوگرافیها بـه شـکل مثلـث بـوده و

معمولی است که با روشهای عـددی مثـل اویلـر حـل مـیشـود.

شیب و ارتفا آنها یکسان است .در ایـن تحقیـق ،نـامنظمیهـای

روش المان محدود یکـی از بهتـرین روشهـا در حـل معـادالت

توپوگرافی از نظر تعداد و فاصلهی متفـاوت مـورد ارزیـابی قـرار

دیفرانسیل است و بهعنوان یک روش بسـیار کارآمـد بـرای حـل

گرفتهاند .هر عارضهی توپوگرافی ضریب شکل (نسبت ارتفا به

مسائل مهندسـی در حــاالت مختلــ ،پایـدار ،گـذرا ،خطـی یـا

نص ،عـرض)  ،0/59زاویـهی شـیب  30°و ارتفـا  100mدارد،

غیرخطی به کـار گرفتـه مـیشـود [ .]39نمـایش دقیـق هندسـهی

طـول کلـی نـامنظمی توپـوگرافی در حـدود  1097/2متـر اسـت.

پیچیدهی مسئله ،امکان استفاده از مواد و مصالحی با خصوصیات

فاصلهی ناهمواریها از یکدیگر  10متر در نظر گرفته شده اسـت

متفاوت و توانایی لحاظ کـردن اثـرات محلـی ،از جملـه مزایـای

و ارتفا خاک نیز  30متر فرض شده است.

روش المان محدود نسبت به سایر روشهاست [.]37

در این تحقیق ،خاک مورد استفاده در تمامی مـدلسـازیهـا

یک نامنظمـی توپوگرافـی تنها (یک دره یا یک تپـه) توسط

یکسان و از نو  IIدر نظر گرفته شـد و حرکـت لـرزهای اعمـال

محققـان زیــادی مطالعــه شـده اسـت و همچنیــن کاربردهـــای

شده نیز رکورد زلزلهی منجیل در راستای افقـی اسـت .بـدون در

واقعبینانهی بسیاری کش ،شده است؛ بااین وجـود حتـی در بـین

نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک ،تقویت حرکت لرزهای ناشی از

بهترین دانستههای ما مطالعات بسیار کمی در ارتباط با اثر متقابـل

عامل توپوگرافی ،دستکم تخمین زده میشـود [ .]41در تمـامی

نامنظمیهای توپوگرافی وجود دارد [ .]40هدف از ایـن مطالعـه،

مدلها از در نظر گرفتن تنشهای مرثر صرفنظر شـده اسـت تـا

ایـن است که معیـن کنیم چگونه مجموعـهای از نامنظمــیهـا در

بهطور مشخص تنها تأثیر تعداد عوارض توپوگرافی در نتایج دخیل

مقایسه با یک نامنظمـی تنهـا (یک تپـه) اثر متقابل میگـذارد .در

باشد .همچنین مدلها به صورت دوبعـدی 5و از نـو شـکلپـذیر

این مقالـه از نرمافـزار قدرتمنـد المان محـدود آبـاکوس ،جهـت

تعری ،شدهاند .در جدول  ،1مشخصات هندسـهی مـدلهـا و در

شبیهسازی عـوارض توپـوگرافـی و حـرکات لــرزهای سـاختگاه

جدول  ،2پارهای از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ارائـه

استفــاده شـده اســت و نتایــج در غالــب تاریخچـــهی زمانــی و

شده است .در مطالعـات بسـیاری ،حالـتهـای مختلـ ،مرزهـای

نمودارهای بیبعد شده ارائه شده و تحلیل میشوند.

جازب انرژی بررسی شده اسـت و نتیجـهی تحلیـل و بررسـیهـای
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جدول ( :)1مشخصات هندسی مدلها.
ارتفاع

شیب

تعداد ناهمواري

توپوگرافی

توپوگرافی

هندسی توپوگرافی

()h

(درجه)

()n

1

100

30

1

2

100

30

2

3

100

30

3

نوع
مدلسازي

جدول ( :)2خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک نوع .II

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک

واحد

مقدار

()1

شکل

Mu  Cu  Ku  F

kN/m

21

در ایــن رابطــه  Mمــاتریس جــرم u ،بــردار تغییرمکــانC ،

مدول االستیسیته

MPa

1912

ضریب پواسون

بدون بعد

0 /3

ماتریس میرایی K ،ماتریس سختــی و  Fبـردار بـار مـیباشـد.

وزن مخصوص طبیعی خاک

3

صورت گرفته از این قرار بوده است که بهترین حالت مدلسازی
شرایط مرزی ،استفاده از المانهای نامحدود اسـت .بـرای ایجـاد

تغییــرمکان (  ،) uسرعت (  ) u و شتاب (  ) u بـا زمـان تغییـــر
میکنند .زکر این نکته الزم است که در حقیقت میرایـی مصـالح
از اصطکاک و تغییـر شـکل هـای برگشـتناپـذیر (پالستیسـیته و

مرزهای بینهایت در مسـائل دینـامیکی ،مـیتـوان از المـانهـای

ویســـکوزیته) ناشـــی مـــیشـــود .در مصـــالح بـــا پالستیســـیته و

نامحدود در آباکوس اسـتفاده کـرد [ .]42ایـن المـانهـا همـواره

ویسکوزیتهی بیشتر ،انرژی ارتعاشـی بیشـتری مسـتهلک خواهـد

رفتار ارتجاعی داشته و در تحلیلهای دینامیکی با جـذب انـرژی

شد .در روش المان محدود ،ضریب  Cاغلب بهصورت تـابعی از

امواج رسیده به آنها ،عملکـرد مرزهـای جـازب را ایفا میکننـد.

جرم و مـاتریس هـای سـختی (میرایـی رایلـی) بیـان شـده کـه در

محققان مختل ،همچون نیلسن [ ،]43پریسـگ و جرمیـک [،]44

رابطهی ( )2آمده است:

عملکرد این المانها را بررسی کـردهانـد .منبـع زلزلـه بـهصـورت

()2

گسل در عمق در نظرگرفته شده بـرای سـنگ بسـتر قـرار دارد و

در این رابطه   Rو   Rضـرایب رایلـی را نشـان مـیدهنـد کـه

بهصورت دو بعدی مدل شده اسـت .شـکل ( )1نمـای شـماتیک
پالن ساختگاه و راستای گسل و مقطع برش را نشان میدهد.

C   R M  R

بهترتیب میرایی متناسب با جرم و میرایی متناسب با سختی هستند.
برای یک سیستم چند درجه آزادی ،نسبت میرایـی بحرانـی ،  i

برای هر فرکانس زاویهای سیسـتم  iاز روابـط ( )3و ( )4قابـل
محاسبه میباشد:
()3
شکل ( :)1نمایش پالن ساختگاه ،راستاي گسل و مقطع برش.

 -1-2تعیین ضرایب میرایی رایلی

در این تحقیق از رابطهی حرکت یک جسم تحت تـأثیر بـار
دینامیکی و وابسته به زمان بهصورت رابطه ( )1استفاده میشود:

66

()4

i2    2i  i
1 
) (  i
2 i

i 

در این روابط  iفرکانس طبیعـی مـود ارتعاشـی iام (بـر حسـب
 )rad/secاست .مطابق روابط فوا در فرکانسهای پایین ،جملهی
میرایی متناسب با جـرم اسـت و در فرکـانسهـای بـاال ،جملـهی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان 6931

بررسی اثر عوارض توپوگرافیهای همجوار بر پاسخ لرزهای ساختگاه

میرایی متناسب با سختی بوده و تأثیر بیشـتر و نقـش مهـمتـری را

مستهلک کردن بخشی از امواج لرزهای منعکس شده از مرزهای

ایفا میکنند .با فرض ثابت بودن میرایی در فرکانسهای مختل،

مدل مد نظر قرار گرفته است ،لذا میرایی بحرانی متوسـط خـاک

و تعییـن دو فـرکانس طبیعـی سیستم ،بـا اسـتفاده از رابطــهی ()4

برابر  5درصد لحاظ شده است.

میتوان ضرایب   Rو   Rرا تعیین نمود.
هر سیستم دینامیکی تحت فرکانسهای طبیعی خود ،ارتعاش

 -3اعتبارسنجی ،صحتسنجی و دقتسنجی مدل

درونــی دارد و کمت ــرین فرکــانس طبیعــی هــر سیســتم بــهعنــوان

در این مطالعه بهمنظور حصـول اطمینـان از صـحت ،دقـت و

فرکانس اصلی شـناخته مـیشـود .همچنـین مـود ارتعـاش در هـر

اعتبار نتایج مدلسازی ،خروجیهای بهدستآمده از دو نرمافـزار

فرکانس طبیعـی منحصـربهفـرد اسـت [ .]45در یـک مـدل المـان

آباکوس و پلکسیس 6بـا یکـدیگر مقایسـه شـدهانـد .همچنـین بـا

محــدود ،تعــداد محــدودی از فرکــانسهــای طبیعــی متناســب بــا

داده ها و روابط تحلیلی نیز قیاس انجـام مـیشـود .علـت انتخـاب

درجـات آزادی وجــود دارد اما در تحلیل بسیاری از سیسـتم هـا

نرمافـزار پلکسـیس ،کـاربرد وسـیع آن در مهندسـی ژئوتکنیـک

فقط چند مد اول مورد ارزیابی قرار می گیرد .فرکـانس طبیعـی و

به عنوان یک نرم افزار المان محـدود پیشـرفته بـرای تحلیـل تغییـر

شکل مدهـای متناظـر بـا آن ،بـه هنــدسه ی سیسـتم ،مشخصـات

شکل ها و پایداری سازه های ژئوتکنیک می باشد .با این نرم افـزار

مواد و مصالح سیستم و همچنین شـرایط تکیـه گـاهی در سیسـتم

امکان حل مسائل مختل ،با شرایط بارگـذاری و شـرایط مـرزی

بستگی دارند.

مختل ،با استفاده از المانهـای مثلثـی  6گرهـی و  15گرهـی در

در دو دههی گذشته ،تحلیل مودال به دانشی فراگیر بـا هدف

مدلسازی فراهم است .تحقیقات نشان میدهد نتایج این نرمافزار

تعیین ،بهبود و بهینهسازی مشخصات دینامیکی سازههای مختل،

انطباا مناسبی با نتایج واقعی اندازهگیری شده دارد [ .]49در ایـن

مهندسی و بهخصوص سازههای ژئوتکنیک تبدیل شدهاست .تحلیل

راستا ،هندسهی توپوگرافی ترسـیم شـده و مشخصـات مصـالح و

مودال ،فرآیند تعیین خواص زاتی دینامیکی یک سیستم در قالـب

نو بارگذاری در هر دو روش مدلسازی عددی کامالً مشابه در

فرکانسهای طبیعی ،ضرایب میرایی و شـکل مدها و بهکارگیری

نظر گرفته میشود .همچنین از دادههای زلزلهی یکسان بهمنظـور

آنها برای ایجـاد مدلی ریاضـی از رفتار دینامیکی سیسـتم اسـت.

بارگذاری لرزهای مشابه استفاده شده است .در نرمافزار پلکسیس،

این مدل ریاضی به مدل مودال سیسـتم و اطالعــات مــربوط بـه

دادههای زلزله با فرمت اسامسی به مدل اعمـال مـیشـود کـه بـا

مشخصات آن ،دادههــای مـودال نامیــده مـیشـوند کـه در ایـن

کدهای آسکی 9نوشته شده است.

تحقیــق نیــز از ایــن تکنیــک اســتفاده مــیشــود .شــکل مودهـــای

سپس با اصـالخ ایـن کـدهــا ،رکـورد زلزلـه در نـرمافـــزار

ارتعاشی ،وابستـه به دینامیک سیستـم است و به وسیله ی خـواص

سیزموســیگنال قابــل پــردازش مــیشــود و مــیت ــوان دادههــــای

فیزیکی (جـرم ،سـختی ،میرایـی) و نحـوهی توزیـع فضـایی آنهـا

شتـاب -زمـان را بهدسـت آورد و بـهعنــوان بـار دینامیکـــی در

تعیین میشوند و در پـیشبینـی پاسـخ یـک سـازه بـه ارتعاشــات

نرمافزار آباکوس استفاده کرد .نتایج شتاب و جابهجایی در هر دو

محیطـی و یـا بارهـای خـارجی کاربردهای زیادی دارد [.]46

نرمافزار در شکلهـای ( )2و ( )3نشـان داده شـده اسـت .نمودارهـا

در ایــن مطالعــه بــرای تعیــین فرکــانسهــای طبیعــی خــاک و
ساختگاه مورد نظر ،از تحلیل مودال در نرمافزار آباکوس استفاده

نشاندهندهی این واقعیت است که هر دو نرمافزار نتایج کـم وبـیش
یکسانی دارند.

شده است .نظر به اینکه میرایی خاک با کـرنش متناسـب بـوده و

همچنین بهمنظور حصول اطمینان از طـول درنظـر گرفتـه شـده

در ترازهای مختل ،کرنش متفـاوت اسـت [ .]49در ایـن پـروژه

بــرای المــانهــای نامحــدود ،نــو و انــدازهی مــشبنــدی و ســایر

رفتار پالستیک مصالح لحاظ شده و عملکرد میرایی بیشـتر بـرای

خصوصیات صورت گرفته در مدلسازی؛ صحتسنجی با تپههای
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ارائـه میشود .معادلهی  ،9تعری ،از پریـود بدون بعـد را ارائـه
میدهد .پریـود بـدون بعـد عکس فرکانس بدون بعد است کـه
معنـای فیزیکـی آن ،نـسبت طول موج مهاجم به پهنای عارضـه
اسـت .در این رابطه  c 2 ،ωو  ، bبهترتیب فرکانس ،سرعت
موج برشی محیط و نص ،عرض تپه هستند [ .]29نتایج برای
نقطهی  Bواقع در رأس توپوگرافی که در شکل ( )4نشان داده
شکل ( :)2مقایسهي نمودار جابهجایی افقی-زمان در نرمافزار آباکوس و
پلکسیس.

شده ،ارائه شده است .با توجه به شکلهای ( )5و ( )6که
به ترتیب مربوط به توپوگرافی تنها و مرکب دوگانه است تطابق
مناسب نتایج هر دو حل عددی قابل مشاهده است.
پریود بدون بعدT

()9

 c2
b

T

شکل ( :)4نمایش توپوگرافی مرکب دوگانهي همسان و نیمسینوسی و
شکل ( :)3مقایسهي نمودار شتاب-زمان در نرمافزار آباکوس و پلکسیس.

نقطهي مورد بررسی .B

نیمسینوسی منفرد و مرکب دوگانه همسان با ضریب شکل  0/5و
رفتار ارتجاعی خطی با ضریب پواسون  0/33انجام میگیـرد کـه
تحت موجک مهاجم ریکر قرار گرفتـه اسـت .روابـط ( )5و ()6
به ترتیب ،معادلهی هندسهی تپهی نیمسینوسی و موجک ریکر را
ارائه مـیدهـد .در رابطـهی ( ،)6پارامترهـای

fp

و  t0بـهترتیـب

فرکانس غالب 9و زمان نظیر دامنهی حداکثر را بیان میدارند کـه

شکل ( :)5منحنی بزرگنمایی تاج تپه (نقطه  )Bدر تپهي منفرد.

 3و  0/45در نظر گرفتهشده است.
( X )  0.5h1  cos x / b 

x b

()5

x b

()6





 . f p .t  t 0  2



( X )  0

 

f (t )  1  2. . f p .t  t0  2 e

با اعمال امواج مهاجم قائم  SVبه مجموعهی تپهها ،نتـایج در
حوزهی فرکـانس بـا نتـایج حاصـل از تحلیـل عـددی کمالیـان و

شکل ( :)6منحنی بزرگنمایی تاج تپه (نقطه  )Bدر تپهي مرکب دوگانه.

همکــاران [ ]29مقـایسه میشـود .در حــوزهی فــرکانس نتایــج
بهدستآمده در قالب منحنیهای بزرگنمایی تغییرمکان افقی
نقطهی موردنظر به حرکت میدان آزاد در مقابل پریود
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بدون بعد7

 -4تحلیل و ارزیابی نتایج
همانطــور کـــه در باال اشاره شد بررسیهــای کمـالیــان و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان 6931

بررسی اثر عوارض توپوگرافیهای همجوار بر پاسخ لرزهای ساختگاه

همکاران [ ]29نشان داد که نامنظمیهای سطحی با ضریب شکل

توپوگرافی دانست .در واقـع ،امـواج لـرزهای در امتـداد لبـههـای

بیشتر از یک و همچنین موج لرزهای حادث با نسبت طـول مـوج

توپوگرافی انعکاس مییابد .به دلیـل انعکـاسهـای ایجـاد شـده،

بــه پهنــای نــامنظمی کمتــر از  9مــیتواننــد اثــر نــامنظمیهــای

میـدان مـوج حتـی در خـارج از توپـوگرافیهـا تغییـر مـیکنــد و

توپوگرافی به میزان قابلتـوجهی افـزایش دهنـد [ .]29هـمچنـین

حرکت زمین بهطور قابلتوجهی تقویت مـیشـود .حـال هـر چـه

نتایج سـایر محققـان نیـز از ایـن قـرار اسـت کـه بیشـترین اثـرات

تعداد این نامنظمیها بیشـتر باشـد ،میـزان انعکـاسهـا و تغییـرات

مخــرب عــوارض توپــوگرافی بــر تشــدید امــواج لــرزهای در

میدان موج افزایش مییابد و به تبع آن ،پاسخ لـرزهای زمـین نیـز

فرکانسهای بدون بعد  0/45-0/2رخ میدهد .میتوان از اثرات

افزایش مییابد.

توپوگرافی در مقادیر باال و پایین این باند صرفنظـر نمـود [-47
 .]52بهعبارتدیگر ،اثرات توپوگرافی هنگامی حائز اهمیت است
که طول موج ورودی متناظر و قابـلمقایسـه بـا عـرض تپـه باشـد
[ .]52با محاسبهی فرکانس و پریود بیبعد موج لرزهای حادث در

شکل ( :)7نماي شماتیک هندسهي توپوگرافی و نقاط مورد مطالعه.

این مقاله از رابطهی  9میتوان نشان داد که فرکانسهای بـیبعـد
در محدودهی  1/02-0/15و پریود بیبعد آن نیـز در محـدودهی
 6/66-0/79قـرار دارد به ایـن معنا که مقادیـر فرکـانس و پریـود
بیبعد محاسبه شده در محدودههای اشاره شده در باال میگنجـد
و در شــمار تحریــک لــرزهای بــا طــول مــوج کوتــاه قــرار دارد.
بنابراین ،اثرات توپوگرافی تـأثیر قابـلتـوجهی در نتـایج لـرزهای
ساختگاه خواهند داشت.

شکل ( :)8نمودار تغییرات شتاب زمان در نقاط شمارهي  1در هر سه مدل.

نقاط مورد بررسی مدلها در شکل ( )9نشان داده شده است.
شکلهای ( )7( ،)9و ( ،)10بهترتیب نمودار شـتاب -زمـان بـرای
نقاط خطالرأس و خطالقعر توپوگرافی که بـا شـمارهی  2 ،1و 3
در شکل ( )9نشان داده شده است را نمایش میدهند .همانطـور
که در شکلها مالحظه میشود ،میزان شتاب ،در مدلی که دارای
سه عارضهی توپوگرافی است ،بیشتر از مدل دارای دو عارضـهی
توپوگرافی است و بههمینصورت ،مقدار شـتاب در مـدل دارای

شکل ( :)9نمودار تغییرات شتاب زمان در نقاط شمارهي  2در هر سه مدل.

دو عارضــهی توپــوگرافی بیشــتر از مــدل دارای یــک عارضــهی
توپوگرافی است؛ بنابراین زمانی که هیو نامنظمی توپوگرافی بین
منبع و مکان مورد نظر وجود نداشته باشد؛ ماننـد مـدل شـماره ،1
حرکت تقویتشدهی زمین کمتر است .اما زمانیکه نامنظمیهای
توپوگرافـی بین منبع و گذرگاه قرار بگیرند (مدل شماره  2و ،)3
حـرکت تقـویت شده افـزایش پیــدا میکنــد .علت ایـن امــر را
میتـوان گیرافتـادن و انعکـاس امـواج لـرزهای در بـین عـوارض

شکل ( :)11نمودار تغییرات شتاب زمان در نقاط شمارهي  3در هر سه مدل.
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شتاب بیشـینه زمـین ( ،10)PGAیکـی از پارامترهـای مهـم در

شتاب را داراست و باالتر از سایر نمودارها قرار دارد .نکتهی حائز

ارزیابی بزرگی شدت زلزله است که بهعنوان پارامتر متغیر پاسـخ

اهمیت دیگر آن است که اگرچه میزان نسبت حداکثر شـتاب در

لرزهای در شیبها در نظر گرفتـه مـیشـود .میـزان تشـدید PGA

همهی نقاط رأس توپوگرافیها بیشتر از سایر نقاط مجاور آنهاست

یکی از مهمترین عوامل در ارزیابی پایداری شیبها اسـت [.]53

اما مقادیر آن برای رئوس دورتر از منبـع لـرزهزا (تپـههـای واقـع در

در این مقاله ،مدل مرجع برای هر نقطه از توپوگرافی بـهصـورت

سمت چپ مدل) بیشتر از تپههای نزدیکتر به منبع است .این مهم

یک مدل میدان آزاد با ارتفاعی معادل با ارتفا پروفیل یکبعدی

در شکلهای ( )12و ( )13که نمودارهای بیبعد مربوط به مـدل-

نقطهی مذکور در نظرگرفتـه شـده اسـت و نسـبت بـزرگنمـایی

های دارای دو و سه عارضـهی توپـوگرافی اسـت قابـل مشـاهده

حداکثر شتاب ،سرعت و جابهجایی نقطـهی مـورد نظـر در مـدل

است .می توان روند تغییرات نسبت حداکثر شتاب به نسبت فاصله

-

از مرکز را با یک خط فرضـی نشـان داد ،خطـوط نقطـهچـین در

جایی نقطهی موردنظر در مدل مرجع آن نقطـه ،بـهعنـوان نسـبت

شکلهای ( )12تا ( )14نمایانگر این خط فرضی است کـه آن را

حداکثر شتاب ،سرعت و جابهجایی درنظرگرفته شده است و در

خط رونـد تغییرات مینامیم .همانطور کـه مشاهده میشود خط

این مقاله بهعنوان پارامترهای متغیـر و متـأثر از توپـوگرافی مـورد

روند تغییرات دارای شیب منفی است که با کاهش تعداد عوارض

ارزیابی قرار گرفتهاند .شکل ( )11نمونهای از یک سطح خالی از

توپوگرافیهای ساختـگاه (از شـکل  12تـا شـکل  )15بـه سـمت

توپوگرافی است (یک سطح آزاد مسطح) که به عنوان حرکت مرجع

شیب صفـر میـل میکند .منفی بودن شیبخط نشاندهندهی کاهش

زمین درنظر گرفته میشود .شکلهای ( )12تا ( ،)15نمـودارهـای

نسبت حداکثر شتاب برای نقاطی با نسبت فاصلهی مثبتتـر اسـت.

بیبعد شدهی نسبت حـداکثر شـتاب در مقابـل فاصـلهی نقـاط از

بهعبارتدیگر نقاطی که به منبـع لـرزهزا نزدیـکتـر هسـتند (نقـاط

مرکز مدل ( )Xبر نص ،عرض توپوگرافی ( )bرا نشان میدهند.

سمت راستتر مدل) کمتر تحت تأثیر قرار گرفته و تشدید شدهاند

دارای توپوگرافی به بزرگنمایی حداکثر شـتاب ،سـرعت و جابـه

شکل ( :)11مدل مسطح (بدون عوارض توپوگرافی).

نقاط حـداکثر در ایـن نمودارهـا مبـین رأس توپـوگرافیهـا
هستند و همانطور که انتظار میرود بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته
و تشدید شدهاند بهعبـارتیدیگـر میـزان تـأثیر عامـل توپـوگرافی
محیط اطراف برای نقاط رأس ناهمواریها (قلهها) ،بیشتر از نقاط

شکل ( :)12نمودار نسبت حداکثر شتاب در مقابل نسبت بیبعد فاصله از
مرکز براي مدل داراي سه عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)3

پای ناهمواریها (درههـا) اسـت .نتیجـه آنکـه عامـل توپـوگرافی
محیط اطراف بر قلهها تأثیر بیشتری نسبت به درهها دارد .از طرفی
همانطور که در قسمت قبل نیز اشاره شد هرچه تعداد ناهمواری-
های توپوگرافی افزایش مییابد ارتفا نمودار افزایش مییابـد و
پاسخ لرزهای ساختگاه بیشتر تحت تأثیر اثر متقابـل نـاهمواریهـا
تشدید میشود .شکل  12که مربوط به مدل دارای سه عارضـهی

شکل ( :)13نمودار نسبت حداکثر شتاب در مقابل نسبت بیبعد فاصله از

توپوگرافی است نسبت به سایر مدلهـا بیشـترین نسـبت حـداکثر

مرکز براي مدل داراي دو عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)2
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بررسی اثر عوارض توپوگرافیهای همجوار بر پاسخ لرزهای ساختگاه

جـدول  3ارائــه شده است .بـا توجــه بـه مقادیــر محاسـبه شـده و
مطالب زکر شده در باال ،مالحظه میشود که هرچه تعداد عوارض
توپوگرافی بیشتر باشـد ،نسـبت حـداکثر شـتاب افـزایش مـییابـد.
جدول ( :)3نسبت حداکثر شتتاب نقتاط شتمارهي  2 ،1و  3متدلهتاي
مختلف در مقایسه با مدلسازي مسطح.
شماره مدل

نسبت حداکثر شتاب

شماره نقاط

1

1/36

2

1/92

3

2/61

1

1/14

2

1/15

که در نگاه اول غیرمعمول بـه نظـر مـیرسـد؛ ازایـنرو در ادامـه

3

1 /2

بیشتر به آن پرداختـه میشود .نکتـهی دیگــر کاهش شـیب خـط

1

1 /1

2

1/14

3

1/15

شکل ( :)14نمودار نسبت حداکثر شتاب در مقابل نسبت بیبعد فاصله از
مرکز براي مدل داراي یک عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)1

1

و با دور شدن از منبع میزان تأثیر و تقویت شتاب لرزهای ناشی از
اثر متقابل توپوگرافیها افـزایش یافته است و ایـن مسئلهای است

رونــد تغییرات با کاهش تعداد ناهمواریها است بهطوریکه در
مدل خالـی از توپوگرافی (شکل  )15شـیب ایــن خـط بـه صـفر
مـیرســد و بـه ایــن معناسـت کــه هـر چــه تعـدد نــاهمواریهــای
توپــوگرافی در یــک ســاختگاه کمتــر باشــد شــدت اثــر متقابــل
توپوگرافیها در آن محیط کـاهش یافتـه و کمتـر دچـار تقویـت
پاسخ لرزهای سـاختگاه مـیشـود و بـرعکس .در ایـن مطالعـه بـا
افزایش تعداد توپوگرافیها از تعداد دو بـه سـه ،نسـبت حـداکثر
شتاب لرزهای  1/7برابر شده است .قابل زکر است درصورتیکـه
مقادیر نسبت حـداکثر شـتاب بـه ازای محـدودهی گسـتردهای از
نسبت فاصله ( )X/bرسم شود نمودار قطعاً به سـمت مقـدار یـک
همگرا خواهد شد و تأثیر عامل توپوگرافی محـیط اطـراف محـو
خواهد شد.

2

3

بهاینصورت که بهعنوانمثال برای نقاط  1نسبت حداکثر شـتاب،
زمانی که یک ناهمواری توپوگرافی بـین منبـع لـرزهزا و نقطـهی
مورد نظر است ،به مقدار  1/36است ولی همین مقدار زمـانی کـه
دو ناهمواری توپوگرافی بین منبع لرزهزا و نقطهی مورد نظر است
به مقدار  2/61میرسد .این روند افزایشـی بـرای نقـاط  2و  3نیـز
صادا است .در حقیقت ،وجود عوارض توپوگرافی بیشتر بین منبع
لرزهزا و ساختگاه مورد نظر ،سـبب تشـدید بیشـتر پاسـخ لـرزهای
ساختگاه میشود .علت این امر ،گیرافتادن و انعکاس بیشتر امواج
لرزهای در امتداد لبههای عوارض توپوگرافی است که سبب میشود
اثرات کانونی شدن و گهوارهای بیشتری برای این امواج لـرزه ای
اتفاا افتد .بر اثر پدیدهی کانونـی شدن ،امـواج لـرزهای در یک
منطقه متمرکـز میشوند .ایـن اثـر بـه دو دسـته تقسـیم مـیشـود،
دستهی اول مربوط به محیطهـای نـاهمگن مـیشـود کـه در ایـن
محیطها پرتوهای موج بهطور پیوسته به شکل منحنی در میآیند.
دستهی دوم مربوط به هندسهی سطح زمین و زیر سطح آن میشود

شکل ( :)15نمودار نسبت حداکثر شتاب در مقابل نسبت بیبعد فاصله از

که در این حالت کانونی شدن پرتوهای مـوج توسـط انعکـاس و

مرکز براي مدل خالی از توپوگرافی (مدل مرجع).

انکسار در سطح ایجاد مـیشـوند .زمـانی کـه مـوج از محـیط پـر

نسبت حداکثر شتاب نقاط  2 ،1و  3برای هر یک از مدلها در

سرعت وارد محیـط کم سرعت میشود ،پرتوهـای موج به شکل
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منحنی به هم نزدیک میشـوند و بـدین شـکل تمرکـز انـرژی در
یک منطقهی خاص رخ میدهد .این پرتوها پـس از برخـورد بـه
سطح زمیـن بازتابش یافتـه و در یـک منطقــهی دیگـــر تمرکــز
مییابند .عوارض در سطح زمین میتوانند باعث تمرکز امواج در
یک منطقـه شـود .همچنـین ،عارضـههـای روسـطحی ،در برخـی
موارد بهصورت آونگ وارونه عمل میکنند .به این صورت کـه
پرتوهای تـابش و بازتـابش در درون برآمـدگی تـداخل سـازنده
میکنند و رفتار گهوارهای بروز خواهد کرد .اثر گهوارهای برای

شکل ( :)17مقایسهي نسبت حداکثر شتاب نقاط خطالرأس (قلهها).

موجهای  SVبیشتر از موجهای  SHمـیباشـد .رفتـار ایـن اثـر در
عوارض روسطحی وابسته به مودهای ارتعاش است و در مودهای
مختل ،،رفتارهای متفاوتی دیـده مـیشـود .بیشـترین تقویـت در
رأس عارضه روسطحی معموالً در مود نخست مشاهده میشود.
نتایج مطالعات گذشته نشان میدهد که در ارتفا یکسـان از
دو طرف شیب توپوگرافی ،پاسخ لرزهای متفاوت اسـت [ .]37بـا
هدف بررسی این موضو که چه نقاطی بیشتر تحت تـأثیر عامـل
توپوگرافی محیط اطراف قرار میگیرنـد ،نقـاطی از مـدلسـازی
شمارهی  3مورد بررسی قرار میگیرنـد .شـکل( )16نقـاط مـورد

شکل ( :)18مقایسهي نسبت حداکثر شتاب نقاط خطالقعر (درههاي سمت
چپ توپوگرافی).

بررسی در مدل شماره  3و محـل منبـع لـرزهزا در عمـق زمـین را
به صورت شماتیک نمایش میدهد .شکلهای ( 19تا  )17مقادیر
نسبت حداکثر شتاب را برای قلههـا و درههـای مـدل شـمارهی 3
بهصورت جداگانه نشان میدهد .با توجه به شکل ( ،)19مالحظه
مــیشــود کــه نســبت حــداکثر شــتاب بــرای نقطــهی شــمارهی 2
(دورترین قله از منبع لرزهزا)  2/61است ولی همین نسـبت بـرای
نقاط شمارهی  5و ( 9قلههای نزدیکتر به منبع لرزهزا) بهترتیـب،
 1/92و  1/36است ،به این معنا کـه تقویـت ناشـی از اثـر متقابـل
توپوگرافی برای تپههایی که در نزدیکی منبع واقع شدهاند ،نسبت
به تپههایی که دور از منبع واقع شدهاند ،کمتر است.

شکل ( :)19مقایسهي نسبت حداکثر شتاب نقاط خطالقعر (درههاي سمت
راست توپوگرافی).

مقدار تشدید شتاب بـرای تپـههـایی کـه بـه منبـع نزدیـکتـر
هستند ،نسبت به تپههایـی که از منبع دورتر هستنـد ،کمتـر اسـت
و این بر خالف آن چیزی است کــه بهطـور طبیعـی انتظار میرود
[ .]30حــــال آنکـــه محصورشــدگی امــواج لــرزهای در بــین
ناهمواریهای توپوگرافی تأثیر بسیاری در تقویت حرکات لرزهای

شکل ( :)16شماره نقاط مورد مطالعهي مدل .3
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شکل ( :)21نمودار تغییرات شتاب زمان نقاط خطالرأس مدل شماره .3

ناهمواریهای توپوگرافـی بیشتری بیـن منبع و نقطهی مورد نظـر

همانطور کـه میدانیـم نقاط نزدیکتر به منبع بسـیار بیشتــر

قـرار مـیگیــرد و امـواج لـرزهای بیشـتر بـه سـبب انعکـاسهـای

از سایر نقاط تحت تأثیـر حرکت لرزهای ورودی قرار میگیـرند.

صورت گرفته تشدید میشود پس افزایش مقـدار تشـدید شـتاب

ازآنجایـیکـه هـر دو عامل فاصله از منبـع لـرزهزا و توپوگرافــی

برای تپـههایـی دورتر از منبع توجیهپذیر خواهد بود .شـکلهـای

در میـزان پاسخ لرزهای شتاب و  PGAدخیل هستنــد بنابرایــن بـا

( 20و  )21به ترتیب نمودار شـتاب -زمـان و مقـادیر  PGAنقـاط

محاسبهی نسبت حداکثــر شتاب میتوان تأثیــر عــامل فاصـله از

خطالرأس (نقاط  5 ،2و  )9مـدل شمارهی  3را نشان میدهند .بـا

منبـع لـرزهزا را از بیــن برد و به نتایـج قـابل اطمینانتـری رسـید.

مقایسهی شکل ( )19با ( 20و  )21درمییابیم کـه اگرچـه نسـبت

نمونـهای دیگـر از ایــن مسـئله در مقایسـهی شـکلهـای ( 9و )7

حداکثـر شتاب با فاصله از منبع لـرزهزا کاهش مییابد اما میــزان

قابل مشاهده است که نمودار شتاب -زمـان نقـاط خـطالـرأس و

پاسخ لـرزهای شـتاب و بـه تبــع آن مقادیــر  PGAایـن نقـاط بـا

خطالقعر را نشان میدهند و برخالف آنچـه انتظار مـیرود شتاب

فاصله از منبع بهشدت کاهش مییابد علت این امـر عامـل بسـیار

در گوشـهی تپه بسیار بزرگتـر از قلـه تپــه ثبت شده است زیـرا

تأثیرگذار فاصله از منبع لـرزهزا است.

گوشهی راست تپـههـا نسـبت بـه قلــهی آنهـا در فاصـلهی بسـیار
نزدیکتـری به منبع لـرزهزا قـرار گرفتـه است درحالـیکـه بـا از
بیـن بردن بعد فاصله از منبع ،مقادیــر نسبت حداکثـر شتاب نقاط
خطالرأس همواره بزرگتر از نقــاط خطالقعـــر هسـتند کـه در
شکلهای ( 12تا  )15قابل مشاهده است.
شکلهای ( 22تا  )25نمودارهای بیبعد نسبت حداکثر سرعت
در مقابل نسبت فاصله و شکلهای ( 26تا  )27نمودارهای بیبعد
نسبت حداکثر جابهجایی در مقابل نسبت فاصلهی مدلها را نشان

شکل ( :)21مقایسهي مقادیر شتاب بیشینه زمین ( )PGAنقاط ختطالترأس

میدهند .مشابه آنچه در مورد نمودارهای نسبت حداکثر شتاب

مدل شماره .3

بیان گردید نقاط بیشینه در این نمودارها مبین قلههای ناهمواریها
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هستند که نسبت به نقاط اطراف خود بیشتر تحت تأثیر قرار
گرفتهاند .همچنین با افزایش تعداد ناهمواریها نمودارها به
سمت باالتر جابهجا میشود که نشان از بزرگنمایی بیشتر سرعت
و جابهجایی محیط در حضور ناهمواریهای بیشتر است .گرچه
میزان تغییرات در نمودارهای نسبت حداکثر شتاب بیشتر از نسبت
حداکثر سرعت و هر دو بیشتر از نسبت حداکثر جابهجایی است

شکل ( :)25نمودار نسبت حداکثر سرعت در مقابل نسبت بیبعد فاصله از

ولی تغییرات از لحاظ کیفی مشابه هستند.

مرکز براي مدل خالی از توپوگرافی (مدل مرجع).

شکل ( :)22نمودار نسبت حداکثر سرعت در مقابل نسبت بیبعد فاصله از

شکل ( :)26نمودار نسبت حداکثر جابهجتایی در مقابتل نستبت بتیبعتد

مرکز براي مدل داراي سه عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)3

فاصله از مرکز براي مدل داراي سه عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)3

شکل ( :)23نمودار نسبت حداکثر سرعت در مقابل نسبت بیبعد فاصله از

شکل ( :)27نمودار نسبت حداکثر جابهجتایی در مقابتل نستبت بتیبعتد

مرکز براي مدل داراي دو عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)2

فاصله از مرکز براي مدل داراي دو عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)2

شکل ( :)24نمودار نسبت حداکثر سرعت در مقابل نسبت بیبعد فاصله از

شکل ( :)28نمودار نسبت حداکثر جابهجتایی در مقابتل نستبت بتیبعتد

مرکز براي مدل داراي یک عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)1

فاصله از مرکز براي مدل داراي یک عارضهي توپوگرافی (مدل شماره .)1
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بررسی اثر عوارض توپوگرافیهای همجوار بر پاسخ لرزهای ساختگاه

ناهمواریها بیشتر باشـد رونـد تشـدید شـتاب افـزایش مـییابـد.
ازآنجاییکه در واقعیت ،نـاهمواریهـای توپـوگرافی بـهصـورت
مجموعهای در کنار هم قرار دارند ،بیتوجهی به این عامـل مـی-
تواند سبب خسارات جـدی شـود .نکتـهی دیگـر ایـن اسـت کـه
برخالف آنچه معموالً تصور میشود ،تشدید شتاب لرزهای برای
شکل ( :)29نمودار نسبت حداکثر جابهجایی در مقابل نسبت بیبعد فاصله

نقاطی که دورتر از منبع لـرزهزا قـرار گرفتـهانـد بیشـتر از نقـاطی

از مرکز براي مدل خالی از توپوگرافی (مدل مرجع).

است که نزدیکتر به منبع لرزهزا هستند .در واقع در این حالـت،

خط فرضی روند تغییرات نیز دارای شیب منفی است که با کاهش
تعداد ناهمواریها به سمت صفر میل میکند .مشاهده میشــود کــه
شیب ایـن خط در نمـودارهـای نسبت حـداکثـــر جابـهجـایی بسـیار
کوچک و نزدیک به خط افقی اسـت .از مقایسـهی خطـوط فرضـی
روند تغییرات در نمودارها میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه شـتاب
محیط بیش از سرعت محیط و هر دو بـیش از جابـهجـایی نسـبت بـه
عامل توپوگرافی محیط اطراف (اثر متقابـل توپـوگرافیهـا) حسـاس
هستند و بیشتر تحت تأثیر این عامل تقویت یا میرا میشوند.
 -5نتیجهگیري

تعداد ناهمواریهای بیشتری بین نقطهی دورتر و منبع لرزهزا وجود
دارد که زمانگیر افتادن امواج لـرزهای بـین عـوارض توپـوگرافی را
بیشتر میکند و این خود سـبب تـأثیر بیشـتر پدیـدههـای کـانونی
شدن و گهوارهای امـواج لـرزهای مـیشـود و در نهایـت تشـدید
بیشتـر پاسخ لـرزهای در ایـن نقـاط را سـبب مـیشـود .همچنیــن
همان طور که مشاهده شد اگرچه تمامی نقـاط تحـت اثـر متقابـل
توپوگرافیها دچار تشدید پاسخ لـرزهای مـیشـوند امـا اثـر ایـن
عامل بـرای نقـاط رأس توپـوگرافی بیشـتر از سـایر نقـاط اسـت.
همچنین ،شتاب محیط بیش از سـرعت محـیط و هـر دو بـیش از
جابهجایی نسبت به عامل توپوگرافی محیط اطـراف (اثـر متقابـل

در این مقاله با هدف بررسی اثـر متقابـل توپـوگرافیهـا ،مـدل-

توپوگرافیهـا) حسـاس هسـتند و بیشـتر تحـت تـأثیر ایـن عامـل

هایی با تعداد عوارض توپـوگرافی متفـاوت شـبیهسـازی و نتـایج

تقویت یا میرا میشوند .در نتیجه با توجـه بـه تمـام مـواردی کـه

مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج در غالب تاریخچهی زمـانی

گفتــه شــد ،عامــل اثــر متقابــل توپــوگرافی (توپــوگرافی محــیط

و نمودارهای بیبعد ارائه گردیده است .اگرچه عامل توپوگرافی

اطراف) باید بهعنوان یک پارامتر مرثر و مجزا از توپوگرافی تنها

محیط اطـراف کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه ،امـا تـأثیر آن در

در نظر گرفته شود ،حال آنکه به اثر این عامل در آییننامـههـای

تشدید پاسخ لرزهای زمین قابلتوجه است .مقایسهی نتـایج نشـان

لرزهای توجهی نشده است.

داد کــه میــزان تشــدید پاســخ لــرزهای بــرای یــک عارضــهی
توپوگرافی ،زمانی که هیو ناهمواری بـین منبـع و ایـن عارضـهی
توپوگرافی وجود نداشته باشد ،بسیار متفاوت است در مقایسه بـا
حالتی که بین منبع لرزهزا و عارضهی توپوگرافی ،ناهمواریهای
دیگری هم وجود داشـته باشـد .گیـر افتـادن امـواج لـرزهای بـین
سطوخ عوارض توپوگرافی ،موجب انعکاسهای بیشتر این امواج
در امتداد شیبهای ایـن عـوارض مـیشـود و ایـن پدیـده سـبب
تشدید بیشتر حرکت لرزهای در چنـین سـاختگاههـایی مـیشـود.
اهمیت این موضـو بـه ایـن دلیـل اسـت کـه هرچـه تعـداد ایـن
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Topography can have significant effects on the seismic ground response during an earthquake. Fortunately, the
topography effect on the seismic motion is considered more in recent years and seismic design regulations and guides
include this factor; however, study about many aspects of this complicated factor is essential to reduce unforeseen
damages caused by earthquakes or any seismic motion in topographical areas. A single topographic irregularity (a
canyon or a hill) has been studied by many researchers, and many realistic applications are also found. Nevertheless, to
the best of our knowledge, few studies deal with the interaction of topographic irregularities. The aim of this study is to
determine how a series of irregularities interact as compared to a single irregularity. When a seismic motion happens in
a topographical area, seismic waves are trapped and reflected between the topographic features because of the
surrounding topography. Therefore, the interaction between topographies can amplify the seismic ground response. In
order to reveal how the interaction between topographies influence on seismic response, several numerical finite
element studies have been performed by ABAQUS program, the results of which are presented in the form of the time
history and dimensionless graphs. Due to the evaluate effect of geometry type, height, length and angle of slope on the
seismic response; rectangular, trapezoidal and triangular topographies are studied with different heights (20-100 m) and
different angles (15-75 degrees). As the result of these simulations, although seismic ground motion amplification of
the various geometries (rectangular, trapezoidal and triangular topography) is different, the total trend is similar. It
means that increasing slope height, length and angle of all types of geometry has a greater effect on seismic response
amplification. In order to study the interaction of topographic irregularities, several models with different numbers of
topographies are evaluated. Models are series of triangular topographies with the height of 100m and slope angle of
30°. Distance between each of the topographies is 10 m, and the total length of topographic irregularities is about
1079.2 m. Shear Wave Velocity (VS ) is 560 m/s. In this study, different numbers of topography in different distance of
seismic source are evaluated. Applied Seismic motion is the record of Manjil earthquake in horizontal direction.
Besides, models are two-dimensional and flexible. In many studies, different kinds of energy absorbing boundaries
have been investigated and results show that the best boundary conditions is infinite element method. ABAQUS
infinite elements can be used to define infinite boundaries in the dynamic problems. These elements have Elastic
behavior and absorb the wave energy so that they act as absorbent boundaries. Researchers such as Nielsen, Preisig and
Jeremic Have examined the performance of these elements. Modal analysis in Abaqus software has been done to
determine the natural frequencies of the soil site. Soil damping is related to strain and differs in the diverse strain levels.
Therefore, average of the soil critical damping ratio is assumed 5%. Application of the critical damping ratio is
depreciation of the seismic waves reflected from the model boundaries. When the natural frequencies of the soil site are
determined, 𝛼𝑅 and 𝛽𝑅 (Riley damping coefficients) can be calculated. The results show that site seismic response is
very different when there is no topographic irregularity between the seismic source and the site; in comparison with
several topographic irregularities exist between them. Further topographic features between the seismic source and the
site would cause further seismic motion amplification and is so tangible for the hills far away from the source and the
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ridges. Importance of this issue is because the greater number of topographic irregularities are caused the greater value
of seismic motion amplification and in reality, there is a series of topographic irregularities together. Although changes
rate of the acceleration dimensionless graphs is greater than velocity and both are greater than displacement
dimensionless graphs, their trend changes are similar to each other. It means that surroundings topography
(topographies interaction) have effects on site acceleration more than site velocity and displacement. Finally, it is
concluded that topographies interaction factor (surrounding topography) should be considered as an effective and
independent parameter of a single topography, while the seismic regulations has not paid enough attention to this
problem.
Keywords: Topography Effects, Surrounding Topography, Site Seismic Response, ABAQUS Program, PLAXIS
Program.

661  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6931  تابستان، شماره دوم،سال چهارم

