
  چکیده
این هاي موجود در نزدیک گسل بر روي سازهحوزه رکوردهاي ثبت شده در دهد که اثرات هاي اخیر نشان میهاي زلزلهمطالعه ویژگی

، هانگاشتها در برابر این هاي پاسخ سازهگسل و بررسی ویژگینزدیک حوزه اساس شناسایی ماهیت رکوردهايباشد. بر این بسیار مخرب می ناحیه
نیازمند رکوردهاي زلزله  نزدیک گسل جنبش زمین حوزهبه جهت بررسی است. هاي اخیر قرار گرفتهمورد توجه بسیاري از محققین در دهه

د زمین را هایی جنبش نیرومناستفاده از تکنیک توان باتر مینگاري واقعی، به منظور بررسی دقیقهاي شتابباشیم که باتوجه به کمبود دادهمی
رکورد زلزله با توجه به  273،  1999ي کوجائیلی ترکیه دست آمده براي زلزلهدر این مقاله با استفاده از پارامترهاي گسلش بهسازي کرد. شبیه

شد. بدین  سیبرري تابع گرین تئوري تولید و اثرات موقعیت سازه نسبت به مرکز زلزله در طیف پاسخ زلزله، مختصات مکانی مختلف به وسیله
مختلفی نسبت به مرکز  θو  Rهاي مختلف که ایستگاهاي یه و نسبت طول بیان کرد. به گونهوسیله دو پارامتر زاوتوان بهصورت که این اثر را می

و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی  OpenSEESافزار ها در برابر رکوردهاي تولید شده از نرماي سازهمنظور ارزیابی عملکرد لرزهبه زلزله دارند.
رجه دباشد که یک جرم، یک ستون صلب و یک فنر در پاي ستون دارد و به عنوان یک سازه تکاستفاده شد. سازه بررسی شده مدل دوبعدي می

ها، اسخدست آوردن پو با به گردیداعمال رکوردها با احتساب موقعیت قرارگیري ساختگاه نسبت به گسل به پاي ستون آزاد در نظر گرفته شد. 
ي ایفا است که اثر راستاگرایی بر مقادیر پاسخ نقش قابل مالحظها ترسیم شد. نتایج حاکی از آنبه صورت کانتورهاي رنگی هاي مربوطه طیف

گسل جهت طور کلی در حوزه نزدیکبه ارائه شده است.  ,dS, θR, Tمی کند که چگونگی این تغییرات در قالب نمودارها و کانتورهاي رنگی 
       .قرارگیري ساختمان نسبت به گسل بسیاراهمیت دارد و امري است که باید مورد توجه طراحان قرارگیرد
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فردي است که با حرکات زمین در مناطق دور از گسل متفاوت است. در حوزه نزدیک زمین در نزدیک گسل داراي خصوصیات منحصربهجنبش 
موجب  پارامترها اینباشد. گسل حرکات زمین متاثر از مکانیزم شکست، جهت گسترش گسلش نسبت به سایت و تغییرمکان ماندگار زمین می

یري گشود. پدیده جهتجایی استاتیکی ماندگار میپذیري پیشرونده و پسرونده است و جابهت که خود شامل جهتپذیري شکسایجاد اثرات جهت
ویژگی این حالت مدت دوام کم و دهد که جهت گسترش گسیختگی و جهت لغزش گسل به سمت سایت باشد. پیشرونده هنگامی رخ می

دهد که گسترش گسیختگی موجب دور شدن گیري پسرونده هنگامی رخ میباشد. جهتمی هایی با دامنه بزرگ و پریودهاي متوسط تا بلندپالس
   .)Somerville et al.,1997( شودجبهه گسلش از سایت شود که باعث ایجاد رکوردهایی با دامنه کم و مدت دوام طوالنی می

افزایش دامنه امواج در جهت  هایشرا مطرح نمود و مطابق بررسی امواجاثر زاویه بین امتداد گسیختگی و راستاي انتشار ) 1955بنیوف (اولین بار 
هاي پذیري را با استفاده از دادهپدیده جهت) 1969(هاسکل  نتیجه گرفت.گسیختگی و کاهش دامنه امواج در خالف جهت گسیختگی را 

هایی که در مسیر پیشرونده و افقی عمود بر گسل در ایستگاهبررسی نمود و تفاوت دامنه امواج در مولفه پارکفیلد  1966لرزه نگاري زمینشتاب
پذیري لرزه لیورمور اثر زاویه جهت) با بررسی رکوردهاي زمین1982بوت رایت ( .گیرند را نتیجه گرفتهایی که در مسیر پسرونده قرار میایستگاه

اسی شن-از منظر زلزله تاثیر بگذارد.برابر بر روي دامنه  10تواند تا پذیري میرا به این صورت بیان کرد که با حذف اثر ساختگاه زاویه جهت
سازي کردند و پارامترهاي سیالخور را مدل -) به منظور بررسی اثر راستاگرایی زمین لرزه درب آستانه1387مهندسی بهزاد افشار و همکاران (

) و نسبت سرعت مولفه افقس سرعت عمود بر گسل به pvا گسل () به مولفه افقی سرعت موازي بnvنسبت مولفه افقی سرعت عمود بر گسل (
را بررسی کردند و نتیجه گرفتند نسبت مولفه افقی عمود بر گسل به مولفه افقی موازي گسل سرعت در در انتهاي ) vسرعت افقی میانگین (

یابد و وابسته به زاویه راستاگرایی است. همچنین نسبت سرعت مولفه افقی عمود بر گسل هم در جهت پیشرو و چه در جهت پسرو افزایش می
  کند.با تغییر زاویه راستاگرایی، فاصله تا رومرکز زمین لرزه و طول گسیختگی تغییر میگسل به سرعت افقی میانگین 

ر تنگاري واقعی، به منظور بررسی دقیقهاي شتابکه باتوجه به کمبود داده زلزله استرکوردهاي  گسل نیاز بهنزدیک اثرات حوزهبه جهت بررسی 
داراي  هاي معروف. یکی از زلزله)ASCE-7, 2010( سازي کردجنبش نیرومند زمین را شبیه ،سازي موجودهاي شبیهاستفاده از تکنیک توان بامی

جایی ماندگار در برخی از رکوردهاي پذیري و جابهباشد که اثرات جهتمی 1999ي کوجائیلی ترکیه زلزله است، گسلنزدیک رکوردهاي مهم حوزه
براي این ) 2018(دست آمده از تحقیق حمیدي و همکاران این زلزله به صراحت دیده شد. در این مقاله با استفاده از پارامترهاي گسلش به

ي تابع گرین تئوري تولید و اثرات موقعیت سازه نسبت به زلزله بررسی هرکورد زلزله با توجه به مختصات مکانی مختلف به وسیل 273، رویداد
   شد.

سامرویل عواملی که موجب استفاده شد.  )1997( و همکاران براي بررسی تاثیر موقعیت ساختگاه نسبت به گسل از ایده سامرویلدر این پژوهش 
گیري به زاویه بین جهت انتشار گسیختگی و جهت انتشار امواجی جهتبدین صورت که شود را به صورت پارامتري درآورد. می گیريپدیده جهت

لغز) و همچنین به نسبت سطح گسیخته شده عمقهاي براي گسل φهاي امتدادلغز و براي گسل θرسد (میسایت که از سوي گسل به سمت 
لغز) بستگی دارد. کاهش یافتن زاویه و افزایش یافتن نسبت سطح هاي عمقبراي گسل Yهاي امتدادلغز و براي گسل X( بین کانون و سایت

گیري بر طیف پاسخ شتاب، مدت دوام شود. سامرویل و همکاران به بررسی اثر جهترونده میگیري پیشگسیخته شده موجب تشدید اثر جهت
ر گسل به مولفه افقی شتاب موازي با راستاي گسل پرداختند و نتیجه گرفتند که اثر شتاب زمین و نسبت بین مولفه افقی شتاب عمود ب

  شود.مشاهده می (فرکانس پایین) ثانیه 6/0از  هاي بیشگیري در تناوبجهت
رگسل مولفه عمودبپذیري پیشرونده در هاي جهتهاي امتدادلغز، پالسگسل درنظر گرفته شده در این تحقیق به صورت امتداد لغز است. در گسل

بررسی اثرات موقعیت ساختگاه به منظور  مقاله در این .)et al., Stewart 2002( گرددجایی ماندگار در مولفه موازي گسل ظاهر میو پالس جابه
ه بعدي مورد و جهت پذیري، سازه تک درجه آزاد تحت رکوردهاي عمود بر گسل مدل شد و پاسخ سیستم در قالب کانتورهاي رنگی و نمودار س

  ارزیابی قرار گرفت.
  

                                سازيمدل

ورد توجه محققین برجسته قرار باشد همواره ممیها در دینامیک سازهبنیادي مبحثی جایی که بررسی سیستم تک درجه آزاد ز آنا
سازي براي مدلاین تحقیق  در. (Mavroeidis et al., 2004; Kotaro Kojima et al., 2017; Chopra and Chintanapakdee, 2001)ه است گرفت



 مدلسازي انجام OpenSEESنرم افزار در  ،باشدیک جرم، یک ستون صلب و یک فنر در پاي آن میکه شامل سازه تک درجه آزاد مورد نظر 
 دهدست آمهاي بهجاییبه وسیله جابهجایی به دست آمد و الب جابهقپاسخ دریافتی در  و گردیددر قسمت پایین سازه رکوردها اعمال  .گرفت
سخت یعنی با  2پالستیک کامل-رفتار مصالح به صورت االستیک. درنظر گرفته شد 1صفر-طول به صورتپاي ستون فنر  شد.رسم  dS طیف

استفاده شد که براساس آن ماتریس میرایی  4تکنیک میرایی رایلیصفر درنظرگرفته شد. براي اضافه کردن اثر میرایی به مدل از  3شوندگی کرنشی
  درنظر گرفته شد. میرایی بحرانی درصد 5میرایی ξ باشد و مقدارهاي متناسب سختی و جرم میبراي یک گره به صورت ترکیبی از ماتریس

 Matlab و  OpenSEES افزارهاينرم و لینک بین داده شدیک حلقه تشکیل  Matlabنرم افزار دربه علت زیاد بودن تعداد رکوردها و آنالیزها 
باشد، تکرار ثانیه می 6/0با گام زمانی  نیهثا 8/4تا  6/0رکورد زلزله و پریودهاي  273که  براي هر رکورد و هر پریود مورد نظر حلقهصورت گرفت. 

را براي  dSها کانتورهاي رنگی که مقدار دست آوردن پاسخپس از به . درنهایتاستخطی زمانی -تحلیل تاریخچه 2184که شامل  گردید
بعدي که نمودار سه ،در ادامه به منظور بررسی اثر موقعیت ساختگاه رسم شد. Matlabوسیله نرم افزار دهد بههاي مختلف نشان میایستگاه

  گیرد، رسم گردید.درنظر میθو  Rوسیله هاي مختلف را بهموقعیت ایستگاه

  هاسازي شده در تحلیلرکوردهاي شبیه

کیلومتر امتداد یافت که حدود  145حدود آن اتفاق افتاد. گسیختگی سطحی   WM=7/4زلزله کوجائیلی ترکیه  با بزرگی  1999در سال 
. گسیختگی گسل  Iwata andSekiguchi )2002(کیلومتر به سمت غرب مرکز زلزله بود  50کیلومتر به سمت شرق مرکز زلزله و حدود  95

مرکز  غرب  وباال طرفیختگی به شود. اولی گسترش گسکوجائیلی وضعیت خاصی داشته است. فرایند گسیختگی آن به دو قسمت تقسیم می
 Yagiیافتگسترش مرکز زلزله شرق  سمت جانبه بهاز شکست اولیه یک پسثانیه  7. گسیختگی دوم اتفاق افتادثانیه ابتدایی  10در طول  زلزله

and Kikuchi (2000)  . دست آمده سازي رکوردها از پارامترهاي گسلش بهسازي شده استفاده شد. براي شبیهدر این پژوهش از رکوردهاي شبیه
که براي یافتن پارامترهاي مربوط به گسلش به روش مهندسی معکوس، از  استفاده شدو تابع تئوري گرین  2018از تحقیق حمیدي و همکاران 

  دست آمد. ها بهرکورد زلزله با توجه به ایستگاه 273 روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه استفاده شده بود. درنتیجه

 
   ) Hamidi et al., 2018( هایی که رکوردشان تولید شده استخط گسل و ایستگاه -1شکل 

 

                                                           
1 Zero-length 
2 Elastic perfectly plastic 
3 Strain hardening 
4 Rayleigh damping 



ردیف در جهت 13باشد.کیلومتر می 4ها هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی دهد. فاصله ایستگاهها را نشان میمختصات ایستگاه 1شکل 
  .کیلومتر است 102شده طول گسل بررسی  و ردیف در جهت قائم 21افقی و 

   و تفسیرهاي مربوطه نتایج
هاي نشان دهنده کانتور ت-2تا الف -2 هايشکلکانتورهاي مربوطه رسم گردید.  ،هاي سیستم مدل شدهدست آوردن پاسخبعد از به

. محور قائم شماره ردیف ایستگاه هاي افقی و محور باشدمی 6/0ثانیه با گام زمانی  4/2تا  6/0براي پریودهاي  )dS( جایی االستیکطیف جابه
با  باشد.ردیف می 21ردیف و محور افقی نشان دهنده  13دهنده قائم نشان دهد که محورهاي عمودي را نشان میافقی شماره ردیف ایستگاه
  دهد.ها بیشترین مقدار را نشان میو ردیف انتهایی ایستگاه یابد.افزایش می dS افزایش پریود ماکزیمم مقدار

 
 ب

 
 الف

 
 ت

 
 پ

براي پریود   بشکل ثانیه ،  6/0شکل الف براي پریود  دهد. را نشان می رکوردهاي عمود بر گسلاالستیک براي   dSکانتور تا ت  الف -2شکل 
  .ثانیه  4/2براي پریود ت شکل ، ثانیه 8/1براي پریود  پشکل ، ثانیه 2/1

  
باشد. با می 6/0ثانیه با گام زمانی  8/4تا  3) براي پریودهاي dS( جایی االستیکت نشان دهنده کانتورهاي طیف جابه-3الف تا -3هاي شکل

  شود. ماند ولی محل ماکزیمم مقدار عوض میباقی می 3عدد ثابت  dSافزایش پریود ماکزیمم مقدار 
  



 
  الف

 
  ب

 
  پ

 
  ت

براي پریود  بشکل  ثانیه، 3دهد. شکل الف براي پریود را نشان می االستیک براي رکوردهاي عمود بر گسل  dS کانتور الف تا ت-3شکل 
  .ثانیه 8/4براي پریود  تشکل ،  2/4براي پریود پ شکل ثانیه،  6/3

 
دهد اما ها مقدار بیشتري را نشان میایستگاه 21و  20نیمه سمت راست به ویژه ردیف  وقتی پریود کم است 3و  2شکل  با توجه به کانتورهاي

شود. و نیمه سمت راست با سرعت کمی مقدارشان کم میها بیشتر ایستگاه 8و 7در نیمه چپ به ویژه ردیف  dSبا افزایش پریود رفته رفته مقدار 
عدد ثابت  dSثانیه ماکزیمم مقدار  3دهد بعد از پریود طور که کانتورها نشان میهمان شود.ثابت می dSبا افزایش پریود ماکزیمم مقدار  همچنین

پیشرونده با توجه به جهت گسلش در جهت غرب مرکز زلزله پذیري جایی که جهت جهتز آنا کند.باشد و فقط محدوده پوشش تغییر میمی 3
 ازرابطه با خرابی صحبت کنیم  بخواهیم در dSاگر براساس بینیم. می dSپذیري را به صورت افزایش مقدار باشد در آن نواحی اثرات جهتمی
نشان  dS يرا برا يشتریسمت چپ مقدار ب مهین شودیم ادیز سازه ودیپر یسمت راست و وقت مهیکم است ن سازه ودیپر یوقت که ییجاآن
 متاثر رشتیسمت چپ در هنگام زلزله ب مهیدر ن ودیبلند پر يهاسازه و راست سمت مهین در ودیپر کوتاه يهاسازه که میریگیم جهینت دهندیم

در این نواحی  dSبینند چراکه باتوجه به کانتورها کمترین مقدار میرا هاي بلند پریود در اطراف کانون زلزله کمترین مقدار آسیب سازه .شوند
به بعد  4/2قسمت مرکز زلزله نسبت به سایر نقاط اطرافش کمتر نیست. اگه به کانتورها هم توجه شود از پریود  8/1تا  6/0 هاياست. در پریود

  گیرد.هاي اطرافش کمترین مقدار ممکن را میقسمت مرکز نسبت به سایر قسمت

از جهت اینکه محل ماکزیمم کجا باشد و فرمت کلی شکل خواهند داشت. درواقع  dSرا هم رسم کنیم روند مشابهی با  vSو  aSاگر کانتورهاي 
 aSو  ضرب شده است ωکه در یک  است dSهمان  vSاست که که به علت این  کندها فرق میشود فقط مقدار عددي آنچطور باشد مشابه می



هاي در بررسی کند.کفایت می dSندارد و بررسی  دربر نکته جدیدي vSو  aSبنابراین بررسی  ضرب شده است 2ωکه در یکاست  dSهمان 
که وقتی پریود شد هایی بیشترین مقدار در همان ایستگاه(PGD)  حداکثر تغییرمکان زمین انجام شده بر روي پارامترهاي زمین مشخص شد

بیشترین است زیاد  s(T( سازه که وقتی پریودهایی بیشترین مقدار شد در ایستگاه T)p( پریود پالسو  دهند.است بیشترین مقدار را نشان می پایین
  شود.حاکم می pTو وقتی پریود زیاد است  PGD است کمتوان گفت وقتی پریود سازه با این تفاسیر می دهند.مقادیر را نشان می

ثانیه نشان  6/3را براي پریود   θ –R  - dS نمودار سه بعديب  -4ثانیه و شکل  6/0 را براي پریود  θ –R  - dS نمودار سه بعديالف  -4شکل 
  دهد.می

 
  الف

 
  ب

  .ثانیه 6/3پریود . شکل ب براي ثانیه 6/0پریود دهد. شکل الف برايرا  نشان می  θ –R  - dS نمودار سه بعدي -و ب الف-4شکل 

در شعاع  dSکیلومتر، نقاط آبی مقدار  10در شعاع  dSکیلومتر، نقاط سبز مقدار  5در شعاع  dSنقاط قرمز مقدار ب –4الف و -4هاي در شکل
تا  0) را برحسب درجه از θمقدار زاویه ایستگاه نسبت به گسل ( x. محور باشدمیکیلومتر  20را در شعاع  dSکیلومتر و نقاط سیاه مقدار  15

به صورتی که اگر خط گسل را درنظر بگیریم انتهاي سمت چپ آن زاویه صفر درجه و انتهاي سمت راست آن زاویه  دهد.درجه نشان می 180
ازي گسل به علت تفسیر بهتر نتایج نوع خاك براي تمامی سجایی که در مدلاز آن شود.درجه می 90درجه و خط عمود بر مرکز زلزله زاویه  180



 360تا  0بایست زوایا به صورت گیریم. اگر نوع خاك متفاوت بود میدرنظر می 180تا  0ها یکسان درنظر گرفته شد زاویه را به صورت ایستگاه
برحسب  dSپاسخ سازه را به صورت  zدهد. محور ان میفاصله از مرکز زلزله را به صورت شعاع برحسب کیلومتر نش yمحور  درنظر گرفته شود.

  دهد. متر نشان می

نشان داد. را  dSشود بیشترین مقدار پذیري پیشرونده ایجاد میدرجه که اثرات جهت 0در زاویه با درنظر گرفتن گسترش گسیختگی به غرب 
 20عاع گوییم شوقتی می به طور مثالگیرند زیرا خط گسل فاصله میدهند نقاطی هستند که از نشان می صفر زاویه را درکمی مقدار که نقاطی 

عاع هایی که در شگیرند تا ایستگاههایی که روي خط گسل قرار میایستگاه کیلومتر بزنیم که 20به شعاع کیلومتر، یعنی از مرکز زلزله دایره اي 
با فاصله گرفتن به صورت عمودي از خط گسل طور که در کانتورها هم مشخص بود همانشود که گیرند را شامل میکیلومتري قرار می 20
  . تر شدها کمپاسخ

کیلومتري به علت بسیار نزدیک بودن به کانون زلزله منطقه اغتشاش امواج  5. زیرا شعاع شدکیلومتر نظم کمتري براي نقاط مشاهده  5در شعاع 
توان درمورد  تر میشوند و راحتبرخی از امواج میرا می . با افزایش فاصله از گسلاستزه دشوار اي است و قضاوت کردن در مورد پاسخ سالرزه

افزایش پریود نظم با از طرف دیگر طبق نمودارهاي رسم شده . کردندنقاط نظم بهتري پیدا طور که مشخص است امواج صحبت کرد و همان
در مرکز مانند دوطرف شد و به مقدار مینیمم تبدیل نشد  شد در پریود کم مقدار پاسخطور که در قسمت قبل ذکر و همان .بهتري مشاهده شد

  تا زاویه صفر به کمترین مقدار رسید. 90تا زاویه صفر و فاصله میانی بین زاویه  90درواقع فاصله میانی بین زاویه 
  

  گیرينتیجه
 مرکز از آن فاصله شامل که آن يریقرارگ تیموقع به ستمیس پاسخ دهدیم نشان گسل کینزد حوزه در آزاد درجه تک ستمیس پاسخ یبررس
 از و ارندد يکمتر نظم هاپاسخ امواج اغتشاش علت به زلزله مرکز از کم اریبس فاصله دردارد.  یوابستگ سازدیم گسل خط با که ياهیزاو و زلزله
 شیفزاا هاپاسخ شروندهیپ يریپذبا فاصله گرفتن از مرکز زلزله در جهت جهت .رندیگیم را هاپاسخ نیکمتر یخنث يریگجهت جهت به یطرف
 یول شودیم پاسخ شدن شتریب سبب یمشخص حد تا پالس ودیپر شیافزا نیهمچن. شودیم مشاهده هاستگاهیا پاسخ در يشتریب نظم و ابدییم
و وقتی پریود زیاد است  PGD وقتی پریود سازه کم استنکته حائز اهمیت آنکه  .کندیم رییثابت شده و فقط محدوده پوشش پاسخ تغ جیتدر به

pT شود.حاکم می  
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