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توان جنـبش نیرومنـد زمـین و انتخـاب      ،ایای درون گمانههای لرزه ، پروفیلهای ژئوتکنیکیجنوب شهر یزد با استفاده از دادهتحلیل حرکت زمین در  

ی معادل، از یک حلقه خطّیتخمین  یاالستیک خاک و ارائهپاسخ غیر خطّیبرای رسیدن به تخمین غیرهای مناسب در حوزه فرکانس انجام و شتابنگاشت

بیشینه شتاب جنبش . کنداسترین خاک به این معناست که مدول برشی در امتداد مسیرهای مختلف تغییر می -استرس خطّیرفتار غیر. تکرار استفاده گردید

بازگشت  یگمانه نماینده برای دوره محلّ در. ها مورد استفاده قرار گرفتدر تحلیل g219/0 سال برابر با 475بازگشت  یزمین در سنگ بستر برای دوره

، ضریب تشدید را تقریباً ها اکثر مدل، های تحلیل شدهبر اساس نتایج مدول.  به دست آمد 4/1 ضریب تشدید آبرفت  و   4/3 فرکانس تشدیدسال ،  475

امـواج برشـی در    یهـا، دامنـه  های تشدید به دست آمده از تمام مـدل بر اساس میانگین ضرایب و فرکانس. دهدهرتز نشان می 5فرکانس  یدر محدوده

  .متربرثانیه است  360متری این گمانه معادل  30تا عمقسرعت موج برشی میانگین  .شونددچار تشدید می 6/1با ضریب هرتز   4تا  3فرکانس بین 

  

  .، اثر ساختگاهايژئوتکنیک لرزه ،یزد، ضریب تشدیدجنوب : 

  

 

  

اي، ارزیابی انتشار امواج در زمین و تغییرات آن از  در ژئوتکنیک لرزه

براي تعیین تأثیرحرکت سـنگ   ،اي به سطح زمین روي سنگ کف لرزه

ي موج تغییرات فرکانس، دامنه يبستر روي پروفیل خاک و تولید نقشه

گیـرد  مـورد اسـتفاده قـرار مـی     بر روي سطح زمـین و ضریب تشدید 

)Dobry & Vucetic 1987( . مبناي نظري تشدید خاک این است که

عمـل   گذر براي امواج و حرکـات زمـین  عنوان یک فیلتر پایینزمین به

اي از سنگ کف تا سطح زمـین، محتـواي    کند، در انتشار امواج لرزه می

 Gomberg et)یابـد   اي اعم از دامنه و فرکانس آن تغییر می موج لرزه

al. 2003). ـ   هاي رسوبی نرم، فرکانس نهشته ی از حرکـات  هـاي خاص

ثیر بر ضمن تأشوند تا  کنند و بدین وسیله باعث می زمین را تقویت می

رفتار دینامیکی خاک، اثرات مخرب زلزله و خسارات آن بیشتر شـوند  

(Ishibashi 1992; Seed et al. 1986; Ishibashi & Zhang 
هاي رسوبی به فرکانس حرکـت سـنگ کـف بـه      پاسخ نهشته. (1993

ي خاک باالي سنگ کف و ویژگی ژئوتکنیکی آن بستگی ي الیههندسه

رد مقادیر پارامترهاي ژئوتکنیکی خاک در برآوهاي مختلف روش. دارد

تشدید، روانگرایی و خطـرات   يات و نقشهمشخصحالت دینامیکی و 

ـ  امریکـا  يحدهلغزش در مقیاس مختلف در مرکز ایالت متّزمین ط توس

(Street et al. 1997, 2001; Bauer et al. 2001; Broughton et 

al. 2001; Rix & Romero-Hudock 2001; Cramer et al. 
   . ورد استفاده قرار گرفتم .(2006 ,2004

-دي براي تحلیل پاسخ زمین مورد استفاده قرار میمتعد هايروش

بعدي که در روش یک) (Rix & Romero-Hudock 2001گیرد 

-براي مدلسازي پاسخ زمین در این تحقیق از آن استفاده شد، فرض می

هاي خاک با موج  هاي خاک افقی بوده و پاسخ نهشتهالیه شود که مرز

SH براي تحلیل یک. شود می ها منتشر ایجاد و به طور عمودي در الیه-

 خطّی، تحلیل خطّیبعدي پاسخ زمین از یکی از سه روش تحلیل 

در . شود استفاده می خطّیو تحلیل غیر) موضعی خطّیغیر(معادل 

مدول برشی و میرایی براي  خطّیت غیرمعادل، خصوصی خطّیرهیافت 

معادل خاک، با استفاده از یک فرآیند تکرار  خطّی خصوصیاتتعیین 

هاي مؤثر در شونده براي یافتن مقادیر مدول میرائی سازگار با استرین

   . (Ishibashi 1992)رود هر الیه به کار می

  

 له جزءزلزناشی از  حرکت زمین روي سنگ ياولیهخطر 

هاي خطر زلزله ایالت براي مثال، در نقشه. ترین مطالعات است ضروري

هاي خطر حرکت زمین یا نقشه) (Frankel et al. 1997, 2003 حدهمتّ
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