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پیشبینی خصوصیات پالسهای حوزۀ نزدیک گسل با اعمال اثر راستاگرایی
علی حسنخانی *1و حمید زعفرانی

2

 .1کارشناس ارشد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله تهران ،ایران
 .2دانشیار پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله تهران ،ایران
(دریافت ،93/9/23 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
شناخت خصوصیات پالسهای پریودبلند برای طراحی سازهها در حوزۀ نزدیک گسل از اهمیت زیادی برخوردار است .امروزه پیبردن
به ویژگیهای خاص حرکات حوزۀ نزدیک و آثار مخرب آن روی سازهها از چالشهای پیشِرو برای زلزلهشناسان و مهندسان زلزله
است .از مهمترین آثار جنبش نیرومند زمین در حوزۀ نزدیک گسل ،پالسهای پریودبلند ناشی از اثر راستاگرایی هستند که بهطور
عمده در مؤلفۀ عمود بر گسل پدیدار میشود .شبیهسازی تعینی این پالسها برای نواحیای که از آن دادههای کافی در دسترس
نیست ،نقش مهمی در تخمین آنها ایفا میکند .برای بررسی تأثیرات پالس سرعت ،مدلهای سادهشدهای نظیر مستطیل ،مثلث و
سینوس ارائه شده است ،اما مطالعات اخیر نشان داده است که سادهسازیهای اینچنینی در مطالعۀ رفتار دینامیکی سازهها به
نتیجهگیریهای نادرست خواهد انجامید .در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود -عدد موج گسسته (Finite element-
 )Discrete wave numberبرای محاسبۀ تابع گرین محیط الیهای ،پدیدۀ لغزش گسل طی زلزله و ایجاد پالسهای پریودبلند،
بررسی عددی شده است .همچنین با فرضیات گوناگون که بتواند پارامترهای مؤثر در مدل ازجمله نوع گسل ،سرعت گسیختگی،
بزرگای زلزله و فاصله از گسل را پوشش دهد ،رکوردهای حوزۀ نزدیک زیادی تولید شده است و در آخر با تطبیق این رکوردها با
مدل تحلیلی ارائهشده توسط ماورودیس و پاپاجورجیو ( ،)2005پارامترهای اساسی مربوط به پالسهای پریودبلند تجزیه وتحلیل
میشوند .این نتایج را میتوان برای ارائۀ روابط آماری کالیبراسیون پالس راستاگرایی حوزۀ نزدیک استفاده کرد.
واژههای کلیدی :پالس پریودبلند ،راستاگرایی ،شبیهسازی تعینی ،عدد موج گسسته ،کالیبراسیون

 .1مقدمه
متأسفانه باید گفت که حداکثر پنجاه سال تاریخچۀ ثبت

دارد (هوچینگز و همکاران .)2007 ،نخستین بار در زلزلۀ

رکورد در سراسر دنیا برای دربرگیری همۀ حاالت انتشار

 1966پارکفیلد کالیفرنیا رکورد معروفی در ایستگاه سد

موج در محیط ،نوع ساختگاه ،فرایند گسیختگی روی

پاکویاما ) (Pakoyamaکه درفاصلۀ  80متری از

گسل و رابطۀ هندسی بین ساختگاه و گسل که امکان

شکستگی گسل قرار داشت ،ثبت شد که این زمان را

وقوع دارند ،کافی نیست .این مسئله بهخصوص در حوزۀ

میتوان مبدأ آنالیزها و بررسیهای مدرن کمّی در

نزدیک گسل شدیدتر احساس میشود .برای مثال قبل از

خصوص جنبش نیرومند زمین درحوزۀ نزدیک قلمداد

وقوع زلزلۀ  1999چیچی در تایوان و زلزلۀ  1999ازمیت

کرد؛ اما در حوزۀ مهندسی زلزله و بررسی ویژگیهای

ترکیه ،در سراسر دنیا تنها حدود  20رکورد ناشی از

حرکات حوزۀ نزدیک ،برترو و همکاران ( )1978از

زلزلههای با بزرگای بیش از  7در فاصلۀ کمتر از 20

اولین مهندسان زلزله بودند که با مطالعۀ آسیبهای

کیلومتر از گسل وجود داشت .زلزلۀ ترکیه  5رکورد و

واردشده به بیمارستان اولیو ویوو ( (Olive Viewدر

زلزلۀ تایوان  65رکورد به این مجموعه اضافه کرد ،اما

کالیفرنیا به اثر احتمالی پالس پریودبلند در حوزۀ نزدیک

تنها دو سناریوی گسیختگی گسل به دانش ما اضافه شد،

گسل بر رفتار سازهها توجه کردند (ماورودیس و

در حالی که هزاران سناریوی محتمل دیگر امکان وقوع

پاپوجورجیو.)2003 ،

*نگارنده رابط:

E-mail: a.hassankhani@iiees.ac.ir
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مطالعات جدید ماورودیس و پاپاجورجیو ()2003
دربارۀ تعداد زیادی از رکوردهای حوزۀ نزدیک ،رابطۀ

پارامترهای مربوط به مدل را به دست آوردند (هالدرسون
و همکاران.)2007 ،

ریاضی برای شکل پالس سرعت ارائه کرده است که به

در ایران نیز زعفرانی و همکاران ( )1386از رابطۀ

دلیل سادگی و دقت باال مورد توجه قرار گرفتهاست ،اما

تئوری برای شبیهسازی پالس پریودبلند زلزلۀ بم در

بهدلیل کمبودن تعداد رکوردهای ثبتشده در حوزۀ

ایستگاه بم استفاده کردهاند و نتایج مناسبی به دست

نزدیک ،امکان کالیبرهکردن و تعیین پارامترهای این مدل

آوردهاند .این روش همچنین توسط زعفرانی و همکاران

با انحراف معیار منطقی وجود ندارد.

( )2005برای تهیۀ طیف طرح ویژۀ ساختگاه برای سد

آنالیز کمّی پارامترهای پالسهای سرعت همواره مورد

گتوند در استان خوزستان به کار رفته است .این سد در

توجه متخصصان زلزله بوده است .دیبرای و رودریگوز-

فاصلۀ  5کیلومتری گسل فشاری لهبری قرار دارد و با

مارک ( )2004در پژوهشی نسبت مقادیر پریود ) (TVو

توجه به اهمیت حرکات حوزۀ نزدیک در طراحی آن،

 (Peak Ground Velocity) PGVپالسهای سرعت

مطالعات تکمیلی برای آن ضروری بوده است؛ اما نکتۀ

تعدادی از رکوردهای ثبتشدۀ حوزۀ نزدیک گسل را در

مهم آن است که هیچ توصیهای دربارۀ انتخاب

دو مؤلفۀ عمود و موازی گسل ،ارزیابی آماری کردند.

خصوصیات پالس در زلزلههای متفاوت و با قرارگیری

ماورودیس و پاپاجورجیو با بررسی فشردۀ تقریباً همۀ
رکوردهای معروف حوزۀ نزدیک ،رابطهای ریاضی برای

متفاوت نسبت به گسل در ادبیات فنی (حتی در سطح
جهانی) موجود نیست.

شکل پالس سرعت ارائه کردند که به دلیل سادگی

هدف از این تحقیق ،استفاده از نتایج شبیهسازی تعینی

کاربرد و دقت مناسب کاربردهای بسیاری پیدا

و تجزیه و تحلیل پارامترهای مدل ذکرشده به تعداد الزم،

کردهاست .در این مدل که با کمک تعداد زیادی از

جهت ارائۀ روابط آماری کالیبراسیون این پالس است.

رکوردهای حوزۀ نزدیک کالیبره شده است ،همۀ

این روابط در دفاتر فنی و مهندسی کاربرد خواهد داشت

ورودیها دارای معنای فیزیکی واضح است .آنان نشان

و میتوان به جای شبیهسازی تعینی -که کاری پیچیده

دادهاند که ویژگیهای اصلی پالسهای سرعت میدان

است -این روابط را با روشهای سادهتر شبیهسازی نظیر

نزدیک را میتوان با چهار پارامتر مدت دوام پالس ،مقدار

شبیهسازی تصادفی ترکیب کرد.

دامنۀ پالس ،تعداد و فاز نیمچرخههای آن بیان کرد
(ماورودیس و پاپوجورجیو .)2003 ،این مدل را بهراحتی

 .2.1معرفی پالس پريودبلند و اثر راستاگرايی

و در ترکیب با روشهای رایج شبیهسازی برای تولید

تحقیقات اکی در  1966و هسکل در  1969نشان داد که

حرکت کامل زمین در ساختگاههای واقع در نزدیک

تغییر مکان عرضی (عمود بر گسل) پالسگونۀ رکورد

گسل میتوان بهکار برد ،اما هیچ اطالعاتی در مورد

زلزلۀ  1966پارکفیلد کالیفرنیا ،به طور دقیق با تغییر

خصوصیات این پارامترهای چهارگانه داده نشده است.

مکان عرضی حاصل از گسیختگی امتداد لغز

بهدلیل کمی تعداد رکوردهای حوزۀ نزدیک موجود در

راستگردی که از شمال به جنوب منتشر میشود ،انطباق

دنیا ،امکان کالیبرهکردن آنها با انحراف معیار منطقی

دارد .محققان زیادی سعی کردند دلیل حرکت

وجود ندارد .هالدرسون و همکاران ( )2007با شناسایی

پالسگونه در مؤلفۀ سرعت عمود بر گسل را در این

رکوردهای ثبتشده در ایستگاههای واقع در نواحی

رکورد تبیین کنند .از سوی دیگر این اولین رکوردی

حوزۀ نزدیک گسل جنوب ایسلند ،آنها را با مدل

بود که توجه مهندسان را به خطر بالقوۀ پالس پریودبلند

ریاضی ماورودیس و پاپاجورجیو تطابق دادند و

روی سازههای نرم جلب کرد.
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البته بعد از زلزلۀ  1994نورثریج و خسارتهای

روشهای تعینی ) )deterministicدر فرکانسهای پایین،

شدید آن بود که توجه همگانی مهندسان زلزله به این

تصادفی ) )stochasticدر فرکانسهای باال و ترکیبی

موضوع جلب و گامهای اساسی در ایجاد روشهای

) (Broad Bandتقسیم میشوند.

مناسب برای طراحی سازههای مقاوم در برابر این پالسها

روشهای تعینی اولینبار توسط اکی در سال 1968

برداشته شد .بهتدریج با رشد تعداد رکوردهای ثبتشده

و هسکل در سال  1969برای بازتولید پالس تغییر مکان

و پیشرفت مطالعات شبیهسازی ،شناخت دقیقتری از

پریودبلند رکورد سد پاکویاما در زلزلۀ پارکفیلد

ماهیت این پالس و خصوصیات آن حاصل شد.

کالیفرنیا ( )1966بهکار رفت .این روش از اصول

بهطور کلی دو عامل اصلی ایجاد پالس پریود بلند

مکانیک محیطهای پیوسته و قضیۀ معرف ،برای

سرعت که در رکوردهای حوزۀ نزدیک دیده میشود،

توصیف پدیدۀ گسیختگی روی گسل بهره میگیرد .از

راستاگرایی مستقیم ) (Forward directivityو جابهجایی

انواع روشهای تعینی میتوان به دو روش اجزای محدود

ماندگار

)(Permanent displacement or fling effect

است.
راستاگرایی مستقیم زمانی روی میدهد که جهت
حرکت جبهۀ گسیختگی گسل در راستای انتشار امواج

) )Finite Elementو تفاضلهای محدود

(Finite

) Differencesاشاره کرد .برای کاربرد این مدلها ،به
توزیع لغزش روی سطح گسل و اطالعات کاملی از
محیط انتشار موج نیاز داریم.

برشی گسیلشده به سمت ساختگاه باشد .در این حالت

به دلیل فقدان اطالعات از جزئیات فرایند گسیختگی

اغلب انرژی االستیک زلزله در این جهت ،در قالب یک

چشمۀ لرزهزا و محیط انتشار موج ،این روشها تاکنون

پالس پریودبلند در ابتدای رکورد به ساختگاه میرسد.

برای فرکانسهایی تا حدود  3هرتز استفاده شدهاند.

هنگامی که جهت لغزش روی گسل نیز به سمت
ساختگاه باشد ،این پدیده شدت بیشتری میگیرد.

با توجه به مطالعات گسترده دربارۀ جنبش نیرومند
زمین به طور کلی میتوان گفت که پارامترهای مختلف

تأثیرات راستاگرایی در مقدار انرژی امواج حاصل از

جنبش نیرومند زمین به شدت تحت تأثیر پارامترهای

جنبش نیرومند زمین در حوزۀ نزدیک بر همۀ

سینماتیکی چشمه مثل مقدار لغزش ،سرعت گسیختگی،

زلزلهشناسان و مهندسان زلزله آشکار است .بهجرئت

توزیع لغزش و تابع زمانی چشمه هستند؛ هرچند محدودۀ

میتوان اظهار کرد که اثر راستاگرایی از اصلیترین

تغییرات پارامترهای سینماتیک معموالً به وسیلۀ قوانین

عوامل تفاوتهای موجود در اشکال امواج در نواحی

حاکم بر دینامیک چشمه کنترل میشود ،تغییرپذیری

نزدیک گسل با نواحی دور از گسل است .متأسفانه روابط

پارامترهای سینماتیک چشمه و تفسیر آن در انتخاب و

کاهندگی موجود بههیچ وجه قابلیت پردازش و

طراحی سناریوی گسل نقش عمدهای ایفا میکنند (آمری

لحاظکردن این پدیده را ندارند؛ بنابراین ارائۀ روابط

و همکاران.)2011 ،

آماری برای پیشبینی صحیح این پدیده در نواحی

یکی از روشهای شبیهسازی که در سالهای اخیر

نزدیک گسل از اهمیت ویژهای برخوردار است

مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است ،روش

(چیوکارلی و ایرولینو.)2010 ،

اجزای محدود – عدد موج گسسته است .این روش را
اولین بار اولسن و همکاران ( )1984ارائه کردهاند و

 .2روش پژوهش

اسپودیچ و زو ( )2002به تصحیح و بازنگری آن

 .1.2روش شبيهسازی

پرداختهاند .کالتررا و همکاران ( )2010از این روش برای

روشهای شبیهسازی از یک دیدگاه به سه دستۀ اصلی

شبیهسازی زلزلۀ ایرپینیا ایتالیا ( )1980استفاده کردهاند.
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این روش تاریخچههای زمانی جابهجایی و سرعت را

مربوطه با روش گفتهشده شبیهسازیشده است .مقایسۀ

در بازۀ فرکانسی پایین (محدودۀ بین صفر تا  2هرتز) با در

این پالس با رکورد واقعی حاصل از زلزله ،ثبتشده در

نظر گرفتن تعداد وسیعی از پارامترهای سینماتیک مربوط

ایستگاه  ،EL06در مؤلفۀ عمود بر گسل تطابق بسیار

به چشمۀ موردنظر و شرایط مختلف هندسی و ساختگاهی

خوبی را نشان میدهد که در شکل  1این همخوانی قابل

گسل شبیهسازی میکند (آمری و همکاران2009 ،؛

مشاهده است .برای تشریح بیشتر شکل  1و دلیل

اسپودیچ و همکاران.) 2008 ،

اختالفات جزیی موارد زیر قابل ذکر است.

روشهای اجزای محدود ،اجزای مرزی و المان

 نمودار آبیرنگ :این پالس حاصل از روش اجزای

مرزی هم که قادر است هندسه و خصوصیات سهبعدی

محدود-عدد موج گسسته است که فیلتر باترورث

محیط را نیز لحاظ کند ،استفاده شده است .با توجه به

)(Butter worthبر آن اعمال شده است.

حجم زیاد محاسبات و نیز ناشناختهبودن خصوصیات

 نمودار سبزرنگ :این پالس با دادههای حاصل از

سهبعدی الیهها ،این مدلها تاکنون به نواحیای مانند درۀ

پایگاه دادهای پیر ( )Peerبه دست آمده است که این

کالیفرنیا محدود شده است .در سایر نقاط بیشتر

دادهها حاوی فیلتر باترورث نیست .این پالس پایۀ مقایسۀ

روشهایی که خصوصیات الیهای مدل پوسته را لحاظ

ماست و تنها تفاوت آن با رکورد واقعی موجود در مرجع

میکند ،استفاده شده است .این روش قادر است

این است که در مرجع ذکرشده  PGV= 86m/sاست ،اما

رکوردهای مختلف را با در نظر گرفتن شرایط مختلف

در این نمودار این عدد حدود  100است که این تفاوت

هندسی و ساختگاهی در حوزۀ نزدیک گسل شبیهسازی

میتواند به علت نوع فیلتر اعمالشده روی دادهها باشد.

کند .در اینصورت ،پالسهای پریودبلند حاصل ازاین

 نمودار قرمزرنگ :روی دادههای حاصل از پایگاه

روش مجموعۀ ارزشمندی برای تجزیه و تحلیل در اختیار

دادهای  Peerفیلتر باترورث مربوط را اعمال کردیم که

محققان قرار میدهد.

حاصل آن پالس قرمزرنگ است .این پالس با رکورد

همچنین این روش به تازگی توسط زعفرانی و همکاران
( 2012و  )2013برای شبیهسازی حرکات حوزۀ نزدیک
ناشی از فعالیت گسل شمال تهران استفاده شده است.

موجود در مرجع ذکرشده تطابق کاملی دارد و حتی در
مقدار  PGVتفاوت چندانی مشاهده نمیشود.
شایان ذکر است که همچنین مقدار PGVهای

جهت اطمینان از صحت عملکرد روش با استفاده از

بهدستآمده از رکوردهای شبیهسازیشده توسط این

اطالعات مدل سرعت و شرایط هندسی– ساختاری گسل

روش ،در شرایط مختلف هندسی و ساختگاهی با روابط

مربوط به زلزلۀ امپریال ولی ) )Imperial Valleyکالیفرنیا

کاهندگی معروف موجود مانند بور و اتکینسون ()2008

 1979با بزرگای ( 6/6هارتزل و هیتون )1983 ،پالس

وکمپبل و بزرگنیا ( )2008همخوانی مطلوبی دارد.

شکل  .1مقایسۀ پالس سرعت حاصل از شبیهسازی با رکورد سرعت واقعی ثبتشده از زلزلۀ امپریال ولی (.)Imperial Valley
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لرزهزا -حدود  3600متر بر ثانیه -فرض شده است.

 .3اندازهگيری ،مشاهده و محاسبه
 .1 .3پايگاه دادهای پالسهای شبيهسازیشده و خصوصيات
دادهها
در ادامه پس از اطمینان از تشابه رکوردهای حاصل از
روش شبیهسازی مورد نظر با رکوردهای واقعی حوزۀ
نزدیک موجود و باتوجه به نیاز ما به یک شبکۀ گستردۀ
دادهای ،شرایط متفاوت هندسی وگسیختگی با هدف
پوشش کامل شرایط مختلف لرزهای در نظر گرفته شد.

 .2.1.3بزرگای رويدادها
پس از انتخاب منطقۀ کالیفرنیا برای اجرای شبیهسازیها
و مطالعۀ تحقیقهای صورتگرفته برای زلزلههای حوزۀ
نزدیک ثبتشده در این منطقه سه بزرگای  7 ،6/5و 7/5
را برای تولید رکوردهای شبیهسازی در نظر گرفتیم .گسل
فرضشده را در عمق یک کیلومتری از سطح زمین قرار
دادهایم ).(Ztop =1 Km

 .1.1.3مدل سرعت
اولین قدم در شبیهسازیها انتخاب یک مدل الیهای

 .3.1.3هندسة گسل

سرعت مناسب است .فرانکل ( )2009با در نظر گرفتن

برای تعیین مختصات گسل جهت مثبت محور  Xرا شمال

مدل الیهای سرعت ارائهشدۀ بور و جوینر ( )1997و

جغرافیایی ،جهت مثبت محور  Yرا جهت شرق و جهت

جداسازی الیۀ باالی این مدل به سه الیۀ زمینشناسی،

محور  Zرا راستای عمق گسل در نظر میگیریم؛ بنابراین

مدل الیهای سرعت عمومی را برای منطقۀ کالیفرنیا ارائه

مقدار استرایک ) (Strikeگسل صفر تعیین میشود.

کرد که به دلیل معتبربودن این مدل ،ما نیز در شبیهسازیها

جهت پوشش شرایط هندسی مختلف ،شیب گسل ))Dip

از این مدل استفاده کردهایم .الیههای مختلف

زوایای  45درجه و 90درجه انتخاب شدهاند.

زمینشناسی و خصوصیات مربوط به هر الیه در مدل

با مطالعۀ منطقۀ کالیفرنیا دریافتیم که اغلب سازوکار

الیهای سرعت انتخابشده برای تولید پالسهای سرعت

گسلهای این ناحیه امتدادلغز یا معکوس است؛ بنابراین

در جدول  1نشان داده شده است.

هر دو سازوکار را لحاظ کردیم .با توجه به شرایط متنوع

نکته :با فرض اینکه کانون زلزلهها در پایینترین نقطۀ

گفتهشده در باال و با استفاده از روابط معتبر ولز

عمق گسل مربوطه در نظر گرفته شده است ،مقدار

وکوپراشمیت ( )1994مساحت صفحۀ گسل را در شرایط

سرعت موج برشی ،مقدار میانگین آن برای عمق الیۀ

مذکور محاسبه کردهایم.

جدول  .1مدل الیهای سرعت برای منطقۀ کالیفرنیا ،استفادهشده در شبیهسازیها (فرانکل.)2009 ،
سرعت موج S

سرعت موجP

()m/s

()m/s

1000

1900

0

2600

100
200

ضریب کاهندگی

ضریب کاهندگی

موج S

موج P

25

50

2100

25

50

2100

1600

100

200

2100

1900

3300

100

200

2400

2000

4000

300

200

400

2700

3200

5500

1300

200

400

2800

3600

6300

3800

200

400

2900

3900

6800

18000

1000

2000

3300

4500

7800

30000

9999

9999

3300

4500

7800

130000

چگالی ()Kg/m3

مختصات باالی الیه ()m
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جدول  .2نتایج به دستآمده از روابط ولز کوپراشمیت ( )1994در تعیین
مساحت صفحۀ گسل.

رکوردها را در فواصل گوناگون از گسل قرار دادند.
با بهرهگیری از مدلهای گوناگون  12ایستگاه در

عرض گسل

طول گسل

سازوکار

بزرگای

()Km

()Km

گسل

زلزله

10

30

امتدادلغز

6/5

12

24

معکوس

6/5

14

60

امتدادلغز

7

18

45

معکوس

7

18

120

امتدادلغز

7/5

30

86

معکوس

7/5

فواصل معین ( 1و  5و  10و  12کیلومتر) در اطراف گسل
تعبیه شده و برای هر ایستگاه فاصلۀ جوینربور از گسل
مربوطه در شرایط مختلف هندسی گسل محاسبه شده است.
شکل  2شمای کلی از نحوۀ قرارگیری گسل و ایستگاهها را
در محورهای مختصات مفروض نمایش میدهد.
همانطور که پیشتر اشاره کردیم گسل را در عمق
یک کیلومتری از سطح زمین در نظر گرفتهایم .دو کانون
برای شروع گسیختگی در صفحۀ گسل لحاظ شده است.

 .4 .1 .3سرعت گسيختگی

با توجه به شکل  2یک کانون در ابتدای صفحۀ گسل و

برای پوشش کامل شرایط مختلف گسیختگی ،مقدار

عمیقترین نقطه ) (Xmin , Y, Zmaxو کانون دیگر در نقطۀ

سرعت گسیختگی روی گسل  ./8 β ،./7 βو  ./9 βلحاظ

میانی طول گسل و عمیقترین نقطه

شده است که بتا ( )βمقدار متوسط سرعت موج برشی در

فرض شده است.

محیط و عدد مربوط به آن حدود  3600متر بر ثانیه است.

)(Xave , Y, Zmax

به عنوان مثال برای گسل به طول  30کیلومتر وعرض 12
کیلومتر و زاویۀ شیب  90درجه ،مختصات کانون اول

 .5 .1. 3چيدمان ايستگاهی در اطراف گسل

(12000و 0و )0و مختصات کانون دوم (12000و15000و)0

در ادبیات فنی مدلهای مختلفی برای چیدمان

در نظر گرفته شده است.

ایستگاههای دریافتکنندۀ لرزهنگاشتها در اطراف
گسل پیشنهاد شده است .به عنوان مثال فرانکل ()2009

 .6 .1 .3زمان خيزش گسيختگی برای تابع زمانی چشمه

در شبیهسازیهای خود از مدل دایرهای استفاده کرده

تا بهحال مدلهای مختلفی برای بیان تابع زمانی چشمه

است؛ بدین ترتیب که ایستگاهها بهصورت شعاعی در

هنگام رویداد زلزله ارائه شدهاند .این مدلها شامل مدل

اطراف گسل مربوطه در فواصل تصاعدی قرار بگیرند.

ضربهای ،مدل چهارگوش ،مدل مثلثی ،مدل ذوزنقه ،مدل

همچنین پیتارکا و همکاران ( )2009در مطالعۀ خود
برای بررسی تفاوت بین حرکت زلزلۀ ناشی از گسلهای

گوسی و ...هستند که در این پژوهش از مدل مثلثی
استفاده شده است.

مدفون وگسلهایی که گسیختگی آنها به سطح میرسد،

با بهرهگیری از رابطۀ سامرویال و همکاران ()1999

برای شبیهسازیهای عددی خود ،گسلهایی با طولهای

زمان خیزش برای زلزلههای به بزرگای  7 ،6/5و  7/5به

متفاوت در نظرگرفتند و ایستگاههای دریافتکنندۀ

ترتیب  1/4 ،0/8و  2/5ثانیه بهدستآمده است.

شکل  .2شمای کلی از نحوۀ قرارگیری محورها ،صفحۀ گسل و ایستگاهها.
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شکل  .3پالس شبیهسازیشده برای زلزله با بزرگای  ،7برای گسل امتدادلغز ،با سرعت گسیختگی ، Dip=45 °،0/7 βبرای نقطۀ کانونی اول ،در ایستگاهی به
فاصلۀ جوینر -بور 0کیلومتر از گسل (انتهای گسل) ،لغزش ثابت.

 .7 .1 .3نحوۀ توزيع لغزش در صفحة گسل

بیشتری دارد ،ناحیۀ اسپریتی (حدود  22درصد از سطح

برای توزیع لغزش در صفحۀ گسل هنگام وقوع زلزله

گسل) و نواحی دیگر ،ناحیۀ باقیمانده فرض میشوند

میتوان مقدار متوسطی را در نظر گرفت؛ بدین معنا که

(سامرویال و همکاران.)1999 ،

لغزش بهصورت یکنواخت در تمام صفحۀ گسل پخش

حال با در نظر گرفتن ویژگیهای باال ،جامعۀ آماری

میشود .اما همانطور که میدانیم ،در شرایط واقعی

قابل اطمینانی از رکوردهای شبیهسازیشده برای

هنگام وقوع زلزله ،مقدار لغزش در تمام صفحۀ گسل

استخراج پارامترهای مدل پالس در اختیار داریم که در

یکنواخت نیست .این مقدار بسته به فاصله از کانون

شکل  3یک نمونه از این رکوردها نمایش داده شده

گسیختگی ،شرایط زمینشناسی و ...متغیر است .ما نیز در

است .شایان ذکر است که باتوجه به گستردگی دادهها و

این تحقیق برای نزدیکترشدن هرچه بیشتر به شرایط

پوشش تقریباً جامع تمام شرایط (برای هر بزرگا 864

واقعی دو حالت برای توزیع لغزش در نظر گرفتهایم.

پالس شبیهسازیشده) ،نمودارهای مربوط به پالس
سرعت شبیهسازیشده از این روش نیز در سه مؤلفۀ

 .1 .7 .1 .3لغزش ثابت

موازی با گسل ( ،)FPنرمال ( )FNو عمودی ( )UPقابل

میتوان با در نظر گرفتن بزرگای رخداد مورد نظر و

ارائه است.

مساحت صفحۀ گسل و با استفاده از رابطۀ مشهور نرخ
ممان لرزهای ،مقدار متوسط لغزش را در صفحۀ گسل
مشخص کرد.

 .4بحث
 .1 .4مقايسة نتايج حاصل ازشبيهسازی با روابط کاهندگی
معتبر

 .2 .7 .1 .3لغزش متغير

با درنظرگرفتن شرایط متنوع ذکرشده 3456 ،لرزهنگاشت
K -2

سرعت ،در دو مؤلفۀ عمود برگسل ) (FNو ) (FPموازی

(عدد موج مجذور) استفاده کردهایم که هررو و برنارد

با گسل به دست آمد که با در نظر گرفتن مؤلفۀ با بیشترین

( )1994ارائه و گالوویک و براکسوا ( )2004بازبینی و

سرعت ) 1728 ،(PGVلرزهنگاشت تجزیه و تحلیل و

اصالح کردهاند.

بررسی خواهند شد.

برای محاسبۀ توزیع لغزش در صفحۀ گسل از مدل

از دیدگاه نظری اساس این روش ،در نظر گرفتن

جهت صحتسنجی نتایج حاصل از لرزهنگاشتهای

نواحی اسپریتی ( )Asperityو باقیمانده ( )Residualدر

شبیهسازیشده ،نتایج شبیهسازیها را در دو گروه لغزش

گسل است .سامرویال و همکاران ( )1999رابطهای تجربی

ثابت و لغزش متغیر با دو رابطۀ کاهندگی بور و اتکینسون

برای محاسبۀ این نواحی ارائه دادهاند .بدین ترتیب که

( )2008و کمپبل و بزرگنیا ( )2008مقایسه کردهایم که

بخشی از گسل را که به کانون گسیختگی نزدیکی

در ادبیات فنی پیشبینی جنبش نیرومند زمین بهویژه در

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،3پاييز 1394

398

ناحیۀ کالیفرنیا از اعتبار زیادی برخوردارند .در شکل 4

که در آن A(cm) ،دامنۀ پالس )  fp(Hz) ،(A> 0فرکانس

نمونهای از این مقایسه برای بزرگای  6/5ارائه شده است.

غالب پالس ) t(s) ،(fp = 1 / Tpمتغیر زمان )>t< N/2fp

در شکل  4پراکندگی مناسب دادههای شبیهسازیشده در

 N ،)-N/2fpپارامتر نوسانی پالس که بیانگر تعداد

مقایسه با مقادیر حاصل از روابط کاهندگی معتبر ،قابل

نیمچرخشهای پالس است ( )1>N>3و ) ν )Radپارامتر

رؤیت است.

مربوط به زاویۀ فاز پالس است (بهعنوان مثال  ν=0سیگنال

در رابطۀ کمپبل و بزرگنیا مقادیر ( Vs30سرعت موج

متقارن و  ν = ±π/2سیگنال پادمتقارن را نشان میدهد).

برشی در الیۀ  30متری) و عمق الیۀ با سرعت موج برشی

در شکل  5نمونهای از تطابق پالس پریودبلند

 2/5کیلومتر بر ثانیه (عمق الیۀ رسوبی) ،با توجه به مدل

شبیهسازیشده با رابطۀ ریاضی ماورورودیس و

الیهای سرعت فرانکل ( )2009بهترتیب  1000متربرثانیه

پاپاجورجیو ( )2003و استخراج پارامترهای موردنظر

و  750متر لحاظ شده است .همچنین عمق باالی گسل

معادلۀ مذکور ،مشاهده میشود.

1کیلومتر و فواصل جوینر -بور و گسیختگی با در نظر
گرفتن هندسۀ گسل ،محاسبه گردیده است.

 .3 .4ارائة روابط آماری کاليبراسيون برای پيشبينی
پارامترهای مؤثر پالسهای پريودبلند و صحتسنجی

 .2 .4ارائه مدل رياضی برای بيان پالس حاصل از جنبش

روابط

نيرومند زمين در حوزۀ نزديك گسل

ارائۀ روابط آماری برای پیشبینی این پارامترها در تولید

برای بیان جنبش نیرومند زمین در حوزۀ نزدیک مدلهای

سازههای مقاوم در مقابل آثار تخریبی جنبش نیرومند

تحلیلی زیادی ارائه شدهاند .این مدلها باید خصوصیات

زمین در نواحی نزدیک گسل ،از اهمیت بسیاری میان

کمی وکیفی پالس حاصل از جنبش نیرومند زمین را

مهندسان سازه برخوردار است.

بهخوبی توصیف کنند.

تاکنون تالشهایی برای ارائۀ روابط آماری از این

مدل تحلیلی زیر در سال  2003توسط ماورودیس

دست انجام شده است ،اما تقریباً در تمامی موارد به علت

وپاپاجورجیو برای شبیهسازی پالس پریودبلند در حوزۀ

در دستنبودن جامعۀ آماری وسیعی از دادههای مورد نیاز

نزدیک ارائه شده است که تمام ویژگیهای الزم برای

(بهدلیل محدودیت تعداد رکوردهای واقعی حوزۀ

یک مدل مناسب را داراست .این مدل توسط تعداد

نزدیک گسل) ،ارائۀ روابط کالیبراسیون با دقت باال

زیادی از رکوردهای واقعی موجود برای جنبش نیرومند

امکانپذیر نبوده است .ابتدا دادههای مربوط به هر پارامتر

زمین در حوزۀ نزدیک گسل بیان شده است.

با بزرگای گشتاوری زلزله برازش داده و روابط مربوطه

تاریخچههای زمانی واقعی موجود مربوط به جابهجایی،

محاسبه شده است .در ادامه از آنجا که از ابتدای کار

سرعت و در اکثر موارد شتاب و نیز ویژگیهای طیفی

هدف ما توسعۀ روابط کاهندگی بود که با تعداد قابل

سرعت و شتاب را با موفقیت شبیهسازی کرده است .تشابه

قبولی از دادههای مورد بررسی کالیبره شده باشند و از

زیاد با رکوردهای واقعی و ارائه پارامترهای اساسی در

همه مهمتر توانایی لحاظکردن پدیدۀ مهم راستاگرایی را

بررسی پالسهای پریودبلند درتسهیل مطالعۀ سازههایی

داشته باشند (قابلیتی که روابط کاهندگی امروزی از

که در معرض تحرکات لرزهای حوزۀ نزدیک هستند،

محاسبۀ آن عاجزند) ،نیاز است عالوه بر تأثیر بزرگا ،اثر

بسیار حائز اهمیت است.

فاصلۀ ایستگاهها از گسل مسبب (فاصلۀ جوینر -بور)

عبارت ریاضی این مدل به صورت رابطه ( )1بیان میشود

لحاظ شود؛ بنابراین مقادیر پارامترهای بهدستآمده از

(ماورودیس وپاپاجورجیو:) 2003

پالسهای شبیهسازیشده با استفاده از فرم اصلی رابطۀ

(V(t) = A/2 [1 + Cos(2πfpt/N) ] Cos(2πfpt +ν ) )1

کاهندگی اکار و بومر ( )2010برازش داده شده است؛ با
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این تفاوت که ضرایب مربوط به سازوکار گسل) )Fو نوع

ثابت یا لغزش متغیر) چهار رابطه ( )4( ،)3( ،)2و ()5

خاک ) (Sدخالت داده نشده است.

بهدستآمده است که در موقعیتهای متفاوت میتوان از
آنها بهره جست:

 .1 .3 .4روابط مربوط به پريود غالب پالس
برای محاسبۀ پریود غالب پالس در شرایط مختلف (لغزش

(( )2لغزش ثابت)

Log(Tp) = 0.151Mw – 0.546

(( )3لغزش ثابت)

)Log(Tp) = - 1.29 + 1.46Mw - 0.154 (Mw2) + (-4.213 + 0.53 Mw) log10( (Rjb2 + 412) 1/2

(( ) 4لغزش متغیر)

Log(Tp) = 0.111Mw – 0.285

(( )5لغزش متغیر)

)Log(Tp) = -5.1 + 1.4Mw - 0.085 (Mw2) + (0.46 + 0.058 Mw) log10( (Rjb2 + 1.62) 1/2

شکل  .4مقایسۀ مقادیر  PGVرکوردهای شبیهسازیشده (بزرگای  6/5و توزیع لغزش ثابت) با روابط کاهندگی معتبر.

شکل  .5تطابق پالس پریودبلند مؤلفۀ ( FNعمود بر گسل) شکل  3با مدل ریاضی (مقدار تطابق  98درصد).

در ادبیات فنی زلزلهشناسی تاکنون دو رابطه توسط

رکوردهای واقعی ثبتشده ،از دقت کافی (بهخصوص در

ماورودیس و پاپوجورجیو ( )2003و چیوکارلی و

بزرگاهای باال) برخوردار نباشند .بهعنوان مثال در مطالعۀ

ایرولینو ( )2010برای پیشبینی پریود پالسهای سرعت

ماورودیس و پاپاجورجیو تنها یک رکورد با بزرگای

به ازای بزرگاهای گشتاوری مختلف در حوزۀ نزدیک

گشتاوری بیشتر  7/5بررسی شده است.

گسل (با بهرهگیری از رکوردهای واقعی ثبتشده) ارائه

از بین رکوردهای واقعی ثبتشدۀ مورد بررسی

شده است که در شکلهای  6و  7نتایج دو رابطۀ مشابه

ماورودیس و پاپاجورجیو (حدود  20رکورد) ،نیز

بهدستآمده در این پژوهش با آنها مقایسه شده است.

رکوردهایی وجود دارند که طول پالس پریودبلندشان با

همانطور که در شکلهای  6و  7مالحظه میشود ،در

مقداری که از رابطۀ ارائهشده توسط ایشان به دست

تمامی مدلها روند مشابهی وجود دارد؛ بدین معنا که با

میآید ،کامالً مغایرت دارد؛ بهعنوان مثال برای زلزلۀ

افزایش بزرگای گشتاوری زلزلهها طول پالس سرعت بلندتر

بخارست رومانی ( )1977با بزرگای  ،7/3طول پالس

خواهد شد ،اما در بزرگاهای متفاوت نتایج مختلفی

سرعت بهدستآمده از ایستگاه  2/1( BRIثانیه) ،حدوداً

بهدستآمده است .این اختالف بهخصوص در زلزلههای با

کمتر از نصف مقداری است که از رابطۀ ارائهشده به

بزرگاهای باال نمود بیشتری دارد .به نظر میرسد اصلیترین

دست میآید .همچنین پالسهای سرعت مربوط به دو

علت این تفاوت ،محدودیت تعداد رکوردهای واقعی

زلزلۀ وایترنروز کالیفرنیا ( )1987با بزرگای  5/9و زلزله

موجود قابل بررسی است که باعث شده است روابط بر مبنای

آیون یونان ( )1995با بزرگای  6/3دورههای کوتاهتری

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،3پاييز 1394
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از آنچه برای زلزلههای با بزرگای مشابه پیشبینی

کند ،تفاوت در انتخاب محدودهای از رکورد است که

میشود ،ثبت کردهاند .درنهایت رکورد حاصل از زلزلۀ

بهعنوان پالس پریودبلند در نظر گرفته میشود .چنانکه

مورگانهیل ( )1984با بزرگای  6/1نیز زمان کوتاهتری از

همانطور که واضح است روابط ماورودیس و پاپا

مقدار پیشبینیشده از رابطه داشته است .در تمام این

جورجیو و چیوکارلی و ایرولینو نیز دارای اختالفاتی

موارد نتایج به روابط حاصل از این پژوهش نزدیکترند.

هستند.

ماورودیس و پاپاجورجیو ،این اختالفات را ناشی از
علتهایی چون تفاوتهای ساختاری زلزلههای

 .2 .3 .4روابط مربوط به PGV

درونصفحهای و میانصفحهای ،تأثیرات امواج تبدیلی چون

بر همین منوال چهار رابطه ( )8( ،)7( ،)6و ( )9برای

 ،SPفرایند پیچیدۀ گسیختگی و تغییر مکان ماندگار میدانند.

محاسبۀ  PGVپالس پریودبلند استخراج شده است:

دلیل دیگری که ممکن است این اختالفات را توجیه
(( )6لغزش ثابت)

Log(PGV) = 0.327Mw – 0.8481

(( )7لغزش ثابت)

)Log(PGV) = - 7.8 + 2.64Mw - 0.183 (Mw2) + (-3.5 + 0.46 Mw) log10( (Rjb2 + 1.32) 1/2

(( )8لغزش متغیر)

Log(PGV) = 0.214Mw – 0.0425

(( )9لغزش متغیر)

)Log(PGV) = - 2.88 + 1.2Mw - 0.08 (Mw2) + (-3.01 + 0.4 Mw) log10( (Rjb2 + 1.12) 1/2

شکل  .6مقایسۀ روابط محاسبهشده برای پریود پالس با در نظر گرفتن توزیع لغزش ثابت با روابط ماورودیس و پاپاجورجیو ( )2003و چیوکارلی و ایرولینو
(.)2010

شکل  .7مقایسۀ روابط محاسبهشده برای پریود پالس با در نظرگرفتن توزیع لغزش متغیر با روابط ماورودیس و پاپاجورجیو ( )2003و چیوکارلی و ایرولینو
(.)2010

شکل  .8مقایسۀ میانگین مقادیر روابط کاهندگی با نتایج بهدستآمده از روابط  PGVبرای توزیع لغزش ثابت.
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شکل  .9مقایسۀ میانگین مقادیر روابط کاهندگی با نتایج بهدستآمده از رابطۀ  PGVبرای توزیع لغزش متغیر.

برای صحتسنجی روابط مربوط به سرعت پالس ،در

واقعی در دنیا ،پالسهای حاصل از جنبش نیرومند زمین

شکلهای  8و  9نتایج حاصل از دو رابطۀ مشابه مربوط به

را شبیهسازی کند .در ادامه برای ایجاد یک شبکۀ گستردۀ

توزیع لغزش ثابت و متغیر با روابط کاهندگی بور و

دادهای ،شرایط بسیار متنوعی برای زلزلههای فرضی

اتکینسون و کمپبل و بزرگنیا ،برای زلزلۀ فرضی با

جهت شبیهسازی در نظر گرفته شد.

بزرگای گشتاوری  6/5مقایسه شدهاند.

اما از نظر مهندس طراح سازه ،مدلها و روشهایی

دلیل افت نسبی مقادیر  PGVدر محاسبات با توزیع

قابلتوجه هستند که پارامترهای اساسی کنترلکنندۀ

لغزش متغیر واضح است؛ چراکه در این حالت مقادیر

واکنشهای االستیک و غیراالستیک سازه از جمله دامنه

 PGVدر نواحی نزدیک کانون زلزله بهمراتب بیشتر از

و فرکانس غالب پالس را تولید کنند .برای دستیابی به این

نواحی دیگر است و هرچه از کانون گسیختگی دور

پارامترها پالسهای شبیهسازیشده با مدل ریاضی مناسب

شویم ،این مقادیر کاهش نشان میدهند.

تطبیق داده شده است .ضریب همبستگی بیش از 87

همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم ،تاکنون

درصد تمامی پالسهای شبیهسازیشده با مدل ریاضی

محدودیت تعداد رکوردهای واقعی حوزۀ نزدیک گسل

مذکور ،میتواند پارامترهای مؤثر در تجزیه وتحلیل

مانع از ارائۀ روابط آماری کالیبراسیون و دقیق برای

سازهای را با اطمینان ارائه دهد .در نتیجه مشخص شد که

تخمین پارامترهای مؤثر پالس پریودبلند شده است ،اما در

با توجه به کمبود رکوردهای حوزۀ نزدیک گسل میتوان

این پژوهش با در اختیار داشتن طیف وسیعی از

با شبیهسازی پالسهای جنبش زمین و پردازش دادهای

رکوردهای شبیهسازیشده (حدود  3400رکورد)

آنها ،پارامترهای اساسی و مؤثر بر سازهها در حوزۀ

میتوان امیدوار بود که روابط بهدستآمده از دقت و

نزدیک گسل را استخراج کرد و ازآنها در ارائۀ روابط

کارایی کافی برخوردار باشند.

آماری کالیبراسیون برای پالس پریودبلند بهره جست.
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