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چکیده
خرابیهای بهجامانده از زلزلههای سااا  ۹۱۱۱ترکیه و تایوان عالقهمندی به
بررسای رفتار ساختمانها در برخورد با گسیختگی سطحی ناشی از گسلها را

بررسی عددی مخاطرات گسلش

بیشااتر نمود .در این خصااو

سطحی معکوس بر ساختمانها

اندرکنش موجود بین گسیختگی گسل و پیهای سطحی انجام شد؛ هم اکنون

تحقیقات زیادی برای پی بردن به وضاا یت

در ایران و بسایاری از کشاورهای دنیا سااختمانهای ساخته شده و یا در حا
سااختی هستند که احتما برخورد گسیختگی ناشی از گسلها با آنها با توجه
به وجود عدم قط یتها در رخنمون محل دقیق گسلش سطحی وجود دارد .از

مهتاب شیروی

اینرو با بررسای هر چه بیشتر خطرات ناشی از گسلش در اندرکنش با پیهای

دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران– زلزله،

سااطحی میتوان به ساااختوساااز بر روی یا مجاور گساالها کمک نمود و

دانشگاه مازندران ،بابلسر

ابهامات موجود در این زمینه را تا حد زیادی مرتفع نمود .در تحقیق حاضاار با

سیدمجتبی موسوی (نویسنده مسئول)

توجاه به محدودیتهایی که آییننامههای لرزهای جهت سااااختوسااااز در

استادیار پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،تهران،

پهنههای گسلی در نظر گرفتهاند و ارزیابی شواهد میدانی موجود از زلزلههای

moosavi@iiees.ac.ir

گذشاته به بررسای عددی مخاررات گسالش سطحی م سوب بر ساختمانها
پرداخته میشود .با توجه به شواهد میدانی برداشت شده در زلزلههای گذشته،

محسن احمدنژاد

موق یت قرارگیری سااختمانها و بار ساازه از نقش ویژهای در ایجاد خسارت

مربی دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر

در سازهها هنگام وقوع گسلش سطحی برخوردار است که در تحقیق حاضر،
مورد بررسای قرار گرفته اسات .نتایج مطال ات حاضااا ار نشان میدهاا اد که
محدودیتهای آییننامهای از قبیل فاصله مجاز جهت ساختوساز در پهنههای
گسلی ف ا  ،الزاماً منجر به حصو ساخت و سازی ایمن نمیگردد.
واژگان کلیدی :مد سازی عددی ،گسلش سطحی م سوب ،پی.

 -1مقدمه
آییننامههای لرزهای در اکثر کشورهای دنیا محدودیتهایی

محدوده گسالها ررح نشاده است اما در پهنههای گسلی بهویژه

را برای ساااختوساااز بر روی یا مجاور گساالهای ف ا در نظر

گسلهای اصلی ،اجتناب از ساخت ساختمان بهویژه ساختمانهای

و رعایت

با اهمیت بسایار زیاد ،اکیداً توصایه شاده است .بهدلیل واقع شدن

تمهیدات ویژه در سااختوساز در پهنههای گسلی نظر داشتهاند.

بسااایاری از شاااهرهای کشاااورهای دنیا و از جمله ایران بر روی

هرچند ت یین فاصاله مورد نیاز برای عقبنشینی از محدوده انواع

پهنههای گساالی ف ا نظیر مراکز شااهری پرجم یتی چون تهران،

گسلها بهصورت دقیق با ابهاماتی مواجه است اما بهعنوان نمونه،

مشاااهد ،تبریز و  ...در ایران و کاساااتیهای موجود در ضاااواب

رعایت یک فاصاااله  ۹1متری از هر ررف محل اثر گسااال در

رراحی ساازهها در این خصاو  ،لزوم بررسیهای بیشتر در این

گرفتاه اناد و عمادتااً به انجام تحلیل و رراحی خا

کالیفرنیا [ ]۹پیشانهاد شاده است .در آییننامههایی نظیر آییننامه
رراحی ساااختمانها در برابر زلزله (اسااتاندارد  0022ایران) [ ]0و
آییننامه لرزهای اروپا [ ،]3فاصاله مشاخصای برای عقبنشینی از
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زمینه و بهرور خا

اهمیت آن برای ایران آشسار میگردد.

از اینرو تحقیقات زیادی بهخصاو

با توجه به آسیبهای وارده

به سااختمانها ناشاای از گساالش سااطحی پس از زلزلههای سااا ۹۱۱۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترکیه و تایوان بهصااورت مطال ات میدانی [ ،]۹2-4آزمایشااگاهی

که بر اثر حضااور سااازه منجر به انحراف گساالش و قرارگیری پی در

[ ]۹1-۹۹ ،1و عددی [ ]۹۱-۹6 ،7در دهههای اخیر صاااورت گرفته

فرودیواره گسل شده است در شسل ( )0نشان داده شده است [.]۹

اسات .مد ساازیهای آزمایشاگاهی با استفاده از دستگاههای شبیهساز
گساالش در سااانتریفیو و یا انجام مطال ات در شاارای شااتاب ثقل انجام
شاادهاند .با تغییرات وساایع در موق یت پی (بهعنوان نمودی از سااازه)
نسابت به خ گسالش در حالت آزاد و آزمایش سربارهای مختلف به
ارزیابی تأثیرات این دو پارامتر در اندرکنش گسالش و پی پرداخته شده
و رخداد ساه ساازوکار اصالی آنچنانکه در شسل ( )۹نشان داده شده
است مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شکککل ( :)0اندرکنش گسککلش و پی ر زلهله سککا  1111چیچی تایوان
(انحراف گسلش توسط پی و قرارگیری پی ر فرو یواره گسل)[.]1

شکل ( :)1اندرکنش گسلش و پی [.]02

ساازوکارهای اصاالی اندرکنش گساالش و پی آنچنانکه در
شسل ( )۹نشان داده شده است به قرار زیر میباشد:
سازوکار  :Aانحراف گسلش و قرارگیری پی در فرودیواره گسل
سازوکار  :Bرسیدن گسلش به زیر پی
سازوکار  :Cانحراف گسلش و قرارگیری پی در فرادیواره گسل

از سازوکار رسیدن گسلش به زیر پی در نمونههای بررسی شده
در مطال ات میدانی ،میتوان به سااااختمان چهار ربقه دارای پی
گساترده بتن مسال به ضاخامت  2/6متر و دیوار برشای بتنی اشاره
کرد (شااسل  )3که به دلیل وجود پی مقاوم و با ضااخامت زیاد و
همچنین دیوار برشی با مقاومت باال در زلزله چیچی تایوان در سا
 ،۹۱۱۱متحمل تغییر شسلهای ناشی از گسلش سطحی شده است.

در مقااله حاضااار پس از ارا ه نمونههایی از شاااواهد میدانی
سازوکارهای اصلی و تبیین ناحیهبندی ارراف گسلهای م سوب
بررسیهای عددی تحقیق حاضر ارا ه میگردد.
 -1-1شواهد میدانی اندرکنش گسلش سطحی معکوس بر
ساختمانها

همانطور که در قسمت قبلی اشاره شده است از سازوکارهای اصلی
اندرکنش گسلش و ساختمان انحراف گسلش و قرارگیری ساختمان در
فرو دیواره گسل است که از نمونههای بررسی شده در مطال ات میدانی
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شککل ( :)3اندرکنش گسلش و پی ر زلهله چیچی (ساختمان بتنی 4/5
متر جابهجایی را

ر گسلش معکوس متحمل شده است) [.]6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بررسی عددی مخاطرات گسلش معکوس سطحی بر ساختمانها

در نمونه دیگر از ساازوکار رسیدن گسلش به زیر سازه (شسل ،)4

اعتقااد بر این اسااات که ساااختی زیر زمین در انتهای جنوبی

سااازه  0متر جابهجایی قا م را تجربه کرده اساات و آساایبهای

کالبهای شرقی موجب انحراف گسلش شده باشد .ترکهایی

سااازهای در بخش مرکزی آن نمودار گشااتهاند .ارالعات کمی از

نیز در دیوارهای جنوبی نشاندهندهی اعما نیرو از ررف گسلش

ساازه مذکور در دست است ،با این وجود شسلپذیری کافی در

سااطحی بر سااازه بوده اساات .انشاا ابات گساال ذکر شااده از

مفااصااال ،اجاازه توزیع بار را به ساااازه داده و از خرابیهای

کالبهای سااختمان شمالی عبور کرده ،در آن نقاط و در جایی

مصاایبتبار جلوگیری کرده اساات .آنچنانکه در تصااویر دیده

که گسال کالبها را به دو نیم کرده ،سازه بهشدت ان طافپذیر

میشاود سازههای واقع شده در جلوی این ساختمان بهرور کامل
تخریب شدهاند [.]۹2

بوده است [.]۹2
 -0-1نواحی سطحی اطراف گسل ر اندرکنش گسلش
سطحی معکوس و ساختمانها

بر اسااب مطال ات موساوی [ ،]02ری دو سری تحلیلهای
عددی انجام شااده با نرمافزارهای میداب و پلسساایس شااناخت
ارزندهای از مقابله با خطر گساالش سااطحی نرما و م سوب به
دسات آمده اسات .شاایان توجه است ،عمده شناخت مزبور بر
شکل ( :)4رسیدن گسلش به زیر پی و آسیب جدی ساختمان [.]۹2

مبنای مطال ات فیزیسی بوده اساات .ربق نتایج بهدسااتآمده از
این مطال ات چهار ناحیه مشااخ

شااده اساات .درصااورتیکه

مطابق شسل ( ،)1سازه مدرسهای که در زلزله چیچی ،گسلش

ساازه در ناحیه شاماره  ۹قرار گیرد ،با توجه به قرارگیری سازه

سطحی از آن عبور نموده ،نمونه دیگری از اندرکنش گسلش و پی

در فرودیواره ،تغییر مسان سااطحی آنقدر کم اساات که خطر

ساطحی است .سازههایی که روی فرادیواره گسل قرار داشتهاند،

چندانی سااازه را تهدید نمیکند .اگر سااازه در ناحیه شااماره 0

یا آسیب ندیده و یا میزان آسیب در آنها جز ی بوده است [.]۹

قرار گیرد ،وجود سااازه و فشااار سااربار آن میتواند بر مساایر
گساالش تأثیرگذار شااود و آن را تغییر دهد ،اما در نهایت و با
فرض تغییر محل رخنمون گساالش روی سااط زمین سااازه در
ساامت چپ و در ناحیه فرودیواره قرارگرفته و آساایبها کم
میباشااند .در صااورت قرارگیری سااازه در ناحیه شااماره ،3
بیشااترین آساایبها برای سااازه ایجاد خواهد شااد .تغییر مسان و
دوران سااازه ممسن اساات آساایب جدی در سااازه ایجاد نماید.
سااازه در این حالت بر روی فرودیواره قرار خواهد گرفت .در

شکککل ( :)5انحراف گسککلش توسککط پی و ماندن پی بهطور کامل ر
فرا یواره شاخه اصلی گسل [.]1

خواهد بود .این امر ناشی از دور بودن سازه از محدوده گسلش

با این حا  ،با گسترش گسیختگی به سمت کالبهای شرقی
و به سمت شما  ،شاخههایی از گسل در زمین ایجاد شده است.
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نهایت در صورت قرارگیری در ناحیه  4نیز ،آسیب بر سازه کم
سااطحی و تغییر مسان کم سااازه اساات .شااسل ( ،)6چهار ناحیه
ذکر شده را نشان میدهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13

مهتاب شیروی ،سیدمجتبی موسوی و محسن احمدنژاد

نتایج مد های عددی و آزمایشگاهی کمک شایانی کرده است.
در تحقیق حاضاار ،با اسااتفاده از مد رفتاری مورکلمب ،خاک
بهصاااورت یک الیه همگن بدون وجود آب در نظر گرفته شاااده
اسات .پارامترهای خاک در جدو ( )۹آمده که منطبق با مشخصات
خاک مرجع آناستاسوپولوب و همساران [ ]00انتخاب شده است.
جدو ( :)1مشخصات خاک استفا ه شده ر مد سازی با نرمافهار پلکسیس [.]00

شکل ( :)6چهار ناحیه اندرکنش گسلش معکوس و ساختمان [.]02
 -0مد سازی عد ی
از آنجا که نتایج زیادی از شواهد میدانی و مطال ات گذشته در دسترب
بوده و همواره مد سااازیهای آزمایشااگاهی با سااختیهای خا

خود

مواجه هسااتند ،رویسرد بررساای عددی مسااهله در این مطال ات مورد توجه
قرار گرفته اسات .در این راساتا مد ساازیها توس نرمافزار پلسسیس []0۹
که نرمافزار مناساب وتسنیسی میباشاد ،انجام شد .شسل ( )7هندسه مد
در مطال ات حاضاار را نشااان میدهد .در این مد  ،رو قساامت متحرک
(قسامت اعما گسالش) برابر با  01متر و قسامت ثابت آن برابر با  71متر در
نظر گرفته شااده اساات .این مقادیر در تمامی تحلیلها ثابت هسااتند .زاویه
اعما گسلش نیز در تمامی مد ها  62درجه در نظر گرفته شده است.

خاک

ماسه فانتابال (آناستاپولوس و همکاران)

مد

موهر کولمب

زاویه اصطساک

37

زاویه اشباع

2

مدو االستیک

671 Mpa

ضریب پواسون

2/31

در مد هایی که اندرکنش پی و خاک در گساالش سااطحی مورد
بررساای قرارگرفتهاند ،پی بهصااورت المان تیر با مشااخصااات جدو ()0
مد سازی شده است .شایان توجه است که سختی تیر بهگونهای لحاظ شده
تا عملسرد یک پی کامالً صلب در تحلیلهای مورد بررسی اعما گردد.
جدو ( :)0مشخصات پی ر مد سازی با نرمافهار پلکسیس [.]00
𝑎𝑝𝐾 5 × 106

سختی محوری تیر ()EA

𝑚109 𝐾𝑁𝑚2 ⁄

سختی خمش تیر ()EI

 -1-0صحتسنجی

قبل از شاااروع مراحل تحلیل با اساااتفاده از نتایج کار تحقیقی
شکل ( :)7هندسه مد

ر مطالعات حاضر.

آناساتاساوپولوب و همساران [ ،]00مد مورد استفاده در این تحقیق
صااحتساانجی شااد .این محققان ،سااه برنامه المان محدود ،PLAXIS

بسااتر به ارتفاع  1متر بهصااورت صاالب با

 ABAQUSو  DYNAFLOWرا جهات بررسااای پدیده انتشاااار

فرض سارعت موج برشای برابر با  ۹222متر بر ثانیه مد شاده است.

گسالش ساطحی مورد بررسای قرار دادند .مقایسه نتایج بهدستآمده

ربق مطال ات انجام شااده توس ا موسااوی [ ،]02این نوع مد سااازی

از صااحتساانجی در حالت آزاد ،مطابق شااسل ( )0تطبیق خوبی را

بساااتر (ت ریف المان درزه) ،ناحیه برشااای حاصااال در نتایج

نشااان میدهد .شااسل ( ،)۱تغییرات کرنش برشاای را در مقاله مورد

تحلیلهای عددی را بهصورت ناحیه باریسی نشان میدهد و در تدقیق

بررساای و مطال ات حاضاار نشااان میدهد .الزم به ذکر اساات در این

محدودهای از ساان

سااان
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شسل منظور از  ،Method 1مد ارا ه شده با پلسسیس و  ،Testنتیجه

تسات آزمایشاگاهی مرجع [ ]00نشان میدهد .شایان توجه است

آزمایش سانتریفیو در کار این محققان بوده است [.]00

که مد حاضار (شاسل  ،)۱bموضا ی شدن کانتورهای برشی را
نیز بااه وضاااوح نشااااان میدهااد .این کااانتورهااای برشااای از

ε1 −ε3
خروجی
2

نرمافزار برداشت شدهاند.

شکل ( :)8مقایسه نتایج مد سازی انتشار گسلش ر خاک (تغییر مکان سطحی
مکککد ) ر تحقیکککق حاضکککر با نتایج کار آناستاسوپولوس و همکاران [.]00
( Testمد

سککانتریفیوژ  Method 1مد

پلکسککیس  Method 2مد

آباکوس و  This studyتحقیق حاضر است).

شکککل ( :)12مد

اندرکنش پی با خاک ر گسککلش هنگامیکه پی ر

فاصکله  S=9.2متری قرار ار تحت گسلش با زاویه  62رجه عرض پی
 12متر و بار  12کیلو پاسکا (شکل  aمد سانتریفیوژ و شکل  bمطالعات
تحقیق حاضر است).

شکل ( :)11مقایسه مد

اندرکنش پی با خاک ر گسلش هنگامیکه پی

ر فاصکله  S=9.2متری قرار ار تحت گسلش با زاویه  62رجه عرض
شکککل ( :)1مقایسککه نتایج مد سککازی انتشککار گسککلش ر خاک (نمایش
کانتککورهای کرنش برشی)  )aنتایج مد سازی فیهیکککی با سانتکریفیوژ
 )bمد سازی عد ی با پلکسیس ر کار آناستاسوپولوس و همکاران []00
 )cتحقیق حاضر.

پی  12متر و بار  12کیلو پاسککا ( Testمد سانتریفیوژ  Method 1مد
پلکسیس و  This studyمطالعات تحقیق حاضر است).

 -0-0مد سازی شرایط آزا (بدون حضور پی)

درابتداجهتشاناساییمحلرسیدنگسلشبهسط ،مد سازی اولیه
همچنین در تحقیق حاضاار اقدام به صااحتساانجی مدلی با

در شارای آزاد (بدون حضور پی) با مدلی با ضخامت آبرفت برابر 01

حضااور پی به عرض  ۹2متر و بار  ۱2کیلوپاسااسا نیز گردید.

متر انجام شد .سپس با مد سازی پی و تغییر موق یت آن نسبت به حالت

نتایج حاصال از این صاحتسانجی در شاسل ( )۹2قابل مشاهده

آزاد ،مسااهله مورد بحث و بررساای بیشااتر قرارگرفت .در شااسل ()۹0

اساات .شااسل ( )۹۹تطابق خوبی را بین نتیجه مطال ات حاضاار و

نتایج تحلیل عددی شرای آزاد (بدون حضور پی) ارا ه شده است.
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مهتاب شیروی ،سیدمجتبی موسوی و محسن احمدنژاد

شککل ( :)10انتشکار گسکلش معکوس  62رجه ر شکرایط آزا (بررسککی

شکل ( :)13تغییر مکان سطحی برای .SF=0

موقعیت رسیدن گسلش به سطح زمین).

 -3-0بررسی اثر موقعیت پی ر اندرکنش با گسلش معکوس

در این مرحله ،پس از مشااخ

شاادن موق یت گساالش در

شاارای آزاد ،پی در چهار موق یت ) (SFبرابر با  ۹2 ،4 ،2و ۹6
متری قرار گرفته و تحلیل شااد .الزم به ذکر اساات که در تمامی
این تحلیلها عرض پی  02متر و بار اعما شاده  ۱2کیلوپاساسا
میباشاد که م اد یک سااختمان  ۱ربقه اسات .نتایج این سری

شکل ( :)14تغییر مکان سطحی برای .SF=4

تحلیلها در شااسلهای ( ،)۹6-۹3در مقایسااه با حالت آزاد ،قابل
مشاااااهااده اساااات .در این تحلیاالهااا ،باادون در نظر گرفتن
محدودیتهای آییننامهای در راساتای سااختوساز در پهنههای
گسالی ،با قرار دادن پی در موق یتهای مختلف ،رسیدن گسلش
به زیر پی مورد بررساای قرارگرفته و میزان تغییر شااسلهای پی
نشاان داده شاده اسات .شروع تغییر مسانهای سطحی در شرای
آزاد در نمودارها با خ چین نشان داده شده است.
بر اساااب نتایج بهدسااتآمده در صااورت قرارگیری پی در

شکل ( :)15تغییر مکان سطحی برای .SF=10

 ،SF=0پی سازه به میزان  4/۱4درجه و در صورت قرارگیری پی
در  ،SF=4پی به میزان  4/0درجه دچار چرخش شااده اساات .با
افزایش فاصله پی از محل رسیدن گسلش به سط در حالت آزاد
ی نی در فاصااالههای  ۹2و  ۹6متری مقدار این چرخش کاهش
یافته و بهترتیب به  2/37و  2/00درجه رسیده است.
در اداماااه با در نظار گرفتن محادودیت آیینناماهای نظیر آنچه در
بخش نخسات مقاله اشااره شده است ،با فرض فاصله  ۹1متری از محل
رسیادن گسلش به سط  ،ماد سازی انجاام گارفت (شسل .)۹7
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میازان چارخش محاااسبه شده در پای 2/0 ،درجااه اندازهگیاری
شده است .بهصورت خالصه نتایجاای از تأثیاااار موق یت پای در
میاازان چارخش پاای و ماوق یت رسیااادن گسلش م ساوب باه
سط در جاادو ( )3آمده است.

شکل ( :)18تغییر مکان سطحی برای  SF=0با بار  362کیلوپاسکا .

شکل ( :)17تغییر مکان سطحی برای .SF = -15

 -4-0بررسی اثر بار پی ر گسلش معکوس

با بررساای نتایج حاصاال از تغییر موق یت پی ،مالحظه شااد که
بیشااترین میزان چرخش در SFهای صاافر و چهار متری اتفاق میافتد .از
ررفی جهات بررسااای راهحالهای آییننامهای همچون م یار عدم

شکل ( :)11تغییر مکان سطحی برای  SF=4با بار  362کیلوپاسکا .

سااختوسااز در فاصاله م ین ،با افزایش بار اعما شده به پی تا 362
کیلوپاساااسا برای پیهایی با  SFچهار ،صااافر و  -۹1متر مطابق
شسلهای ( )۹0تا ( )02بررسیهای تسمیلی انجام شد .نتایج انحراف
گسلش در حضور پی در مقایسه با شروع تغییر مسانهای سطحی در
شارای آزاد که در نمودارها با خ چین نشاان داده شاده است آمده
اساات .خالصااه نتایج تأثیر بار پی در میزان چرخش پی و موق یت
رسیدن گسلش م سوب به سط در جدو ( )4آمده است.

شکل ( :)02تغییر مکان سطحی برای  SF= -15با بار  362کیلوپاسکا .

جدو ( :)3اثر موقعیت پی بر مسیر انتشار گسلش معکوس با بار  12کیلوپاسکا .

Free- Field

SF

SF=0

SF=4

SF=10

SF=16

SF= -15

میزان چرخش پی (درجه)

4/۱4

4 /0

2/37

2/00

2 /0

مسیر انتشار گسلش م سوب
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مهتاب شیروی ،سیدمجتبی موسوی و محسن احمدنژاد
جدو ( :)4اثر موقعیت پی بر مسیر انتشار گسلش معکوس با بار  362کیلوپاسکا .

Free- Field

SF

SF= -15

SF=0

SF=4

میزان چرخش پی (درجه)

۹ /0

4

0 /4

مسیر انتشار گسلش م سوب

هماانطور که در جدو ( )4دیده می شاااود با افزایش میزان

مسایر باند برشی ایجاد شده را به سمت چپ پی منحرف کرده است.

سااارباار در  SF=0و  SF=4مقادار چرخش پی کاهش یافته و

همچنین ،محدوده وساایعتری از خاک ارراف پی را تحت تأثیر قرار

همچنین مطابق شااسلهای ( )۹0و ( )۹۱در مقایسااه با شااسلهای

داده و موجب باالزدگی خاک در این نواحی شده است .البته در این

( )۹3و ( ،)۹4محدوده وسااای ی از ارراف پی تحت تأثیر قرار

حالت بروز باند برشاای ثانویه در ساامت راساات پی مطابق جدو ()1

گرفته و موجب باالزدگی خاک در این نواحی شده است.

دیده میشااود که در حالت دیگری که گساالش به زیر پی رساایده
اسااات ( )SF=4بروز این بااند برشااای ثانویه جدیتر شاااده و مطابق

 -3بحث و بررسی نتایج

جدو ( )1میتوان آن را مساایر گساالش اصاالی تلقی نمود .همچنین

همانرور که در بررسی اثر موق یت پی ،هنگام وقوع گسلش

در بررساای افزایش سااربار برای فاصااله  ۹1متری (بررساای م یار عدم

ساطحی مشااهده شد ،با جابهجایی پی به سمت فرودیواره ،میزان

ساااختوساااز) ،میزان چرخش پی افزایش یافته اساات .این افزایش

چرخش پی کاهش یافته و این مقدار با فاصاااله گرفتن پی از محل

سربار موجب ایجاد باند برشی ثانویه شده است (جدو .)1

رسیدن گسلش به سط زمین در شرای آزاد کمتر میشود .مطابق

نسته بساایار حا ز اهمیت آن اساات ،در حالتی که پی در ناحیه اثر

جدو ( ،)3چنین شارایطی مسایر انحراف باند برشای در گسلش

گسالش سطحی واقع شده ( ،)SF=0m, SF=4mافزایش سربار موجب

سطحی را به سمت راست پی منحرف کرده است.

ایجاد فشااار بیشااتر بر روی پی شااده و میزان انحنای سااط تغییر شااسل

در ادامه با بررسی پارامتر سربار پی ،هنگام وقوع گسلش سطحی

یافته را کاهش میدهد؛ اما در حالت بررسای م یار عدم ساختوساز ،با

مشااهده شاد زمانی که گسالش به زیر پی رسیده ( )SF=0با افزایش

ایجاد فاصااله  ۹1متری ،پی به ساامت فرادیواره گساال جابهجا شااده و

میزان ساااربار ،مطابق جدو ( ،)4مقدار چرخش پی کاهش یافته و

افزایش سربار موجب افزایش چرخش شده است (جدو .)4

جدو ( :)5کانتورهای برشی ر بر مسیر انتشار گسلش معکوس با بار  362کیلوپاسکا .

سربار

SF

SF= -15

SF=0

SF=4

 362کیلوپاسسا
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The destructions of earthquakes in Turkey and Taiwan (1999) have increased the interest of investigation on
structures behavior in surface fault rupture propagation. Therefore, many studies have been accomplished to investigate
the fault rupture and shallow foundations interaction. Based on the fact that a lot of structures are constructing and they
have the possibility of facing fault emergence hazards due to the uncertainty in exact locating of surface fault
emergence, the investigation on surface fault rupture hazards can give a better insight to explicit this issue and mitigate
the damage to constructions adjacent or in active fault zones. In this research, numerical investigations on surface fault
rupture hazards based on the evaluation of earthquake's field studies and seismic codes limitations for constructions in
active fault zones have been employed.
Based on field studies observations, four different fault zones with different levels of hazard possibility for
structures have been obtained. Some of the field studies results have been reviewed in this paper.
For numerical studies, the two-dimensional, finite element software (Plaxis) was employed to study the surface
fault rupture mechanism beneath the foundation in four different locations. In the mentioned Plaxis model, a rigid
foundation with breadth, B=20 and embedment depth, 𝐷 = 0 𝑚 was used. The model height was 25 m, and in order to
model the bedrock, 5 m layer with Vs= 1000 m/s was considered beneath the model. It should be mentioned that the
fault has a dip angle, α=60 ° at the rock–soil interface, the length of fault propagation upward from the bedrock is 25 m
and the fixed part of the model is 75 m.
After locating the fault rupture trace on the ground in free-field condition, the foundation was located in four
different positions in respect of free field and bearing pressure, q=90kpa (9-storey building) was imposed on all of
them. Foundation rotations were calculated in these models and compared together. By moving the foundation toward
the foot wall, the rotation amount decreased. In the following, to investigate the effect of load on reverse faulting, the
bearing pressure was increased to 360 kpa for two foundation locations and the results discussed. Decreased foundation
rotation and soil uplift in surrounding area were really noticeable.
In order to investigate the seismic code limitations, two different models were made. The foundation was located in
hanging wall at the distance of 15 m from free field location. In these models, bearing pressure of 90 and 360 kpa were
examined. In this case, by increasing the bearing pressure, the amount of foundation rotation increased.
The field studies results indicate, foundation location and structure weight have important impact on structure
damages during surface fault ruptures. As mentioned, these results have been achieved in this paper. Briefly, the results
of numerical models demonstrate that seismic codes limitations such as setback do not have necessarily safe
construction outcome.
Keywords: Surface Fault Rupture, Foundation, Interaction, Setback, Numerical Analysis.
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