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نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

(مقاله پژوهشی)

بررسی اثر انحنای دیواره بر پاسخ لرزهای شیروانیهای سنگی
صادق طهماسبی ،1امین ازهری* ،1سعید مهدوی ،1هاجر شرع

اصفهانی2

 -1دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران

(دریافت :دی  ،1399پذیرش :مرداد (1400

چکیده
بررسی پایداری استاتیکی و لرزهای شیروانیهای سنگی و خاکی در پروژههای عمرانی و معدنی ازنقطهنظر فنی و اقتصادی و
بر اساس مالحظات ایمنی از اهمیت ویژهای برخوردار است .تاکنون مطالعات زیادی در این بخش صورت گرفته که اغلب آن بهصورت
استاتیکی بوده و مطالعات لرزهای محدود نیز تنها بر روی پارامترهای منبع زلزله متمرکزشدهاند و تأثیرات محلی شامل توپوگرافی
و اختالف سختی مواد کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از طرفی انحنای شیروانیهای سنگی ازجمله مواردی است که بسیار
محدود و تنها برای تاج شیروانی در دو بعد بررسی شده است .هدف این پژوهش بررسی اثر انحنای دیواره شیروانی در شرایط
بارگذاری دینامیکی است .به این منظور تأثیر انحنای دیواره شیروانی در سه بعد با نرمافزار عددی  FLAC3Dمورد بررسی قرار
گرفته است .در این مطالعه دو مدل پیت و پیت معکوس بیضیشکل با انحناهای بین  25تا  250متر بهوسیله پارامترهای ژئومکانیکی
معدن چغارت مدلسازی شده و تحت بار استاتیکی و بار لرزهای متداول منطقه مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج حاصل تطابق
خوبی با مطالعات استاتیکی و دینامیکی دیگر محققان دارد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد جابهجایی دینامیکی مدلهای مربوط
به پیت معدنی مانند مدل استاتیکی آنها کم است ،درحالیکه در مدلهای مربوط به پیت معکوس جابهجایی برخالف مدل
استاتیکی قابلمالحظه میباشد .همچنین تحلیلها نشان میدهد که در هر دو مدل با افزایش شعاع انحنا در ترازهای یکسان،
میزان جابهجایی و شتاب سطحی نیز افزایش مییابد .درنهایت فاکتور تقویت شتاب ( ،)AFدر مدلهای مختلف مورد بررسی قرار
گرفته است که مقدار آن بسته به شعاع انحنا در مدلهای پیت معکوس بیضوی بین  4/5و  6و پیت بیضوی بین  0/3و  1/2است.

کلمات کلیدی
شیروانی ،شعاع انحنا ،فاکتور تقویت شتاب ،تحلیل دینامیکی ،روش عددی

* عهدهدار مکاتباتaazhari@iut.ac.ir :
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پدیده تمرکز ،مسئله تفکیک موج باعث کاهش چشمگیر
لرزش در هنگام برخورد موج با زمین میشود .همچنین،
زوایای مختلف شیروانی تنوعی از الگوهای منتشرشده برای
امواج لرزهای ایجاد میکند که یکی دیگر از عوامل افزایش یا
کاهش اثرات توپوگرافی است .بر اساس قانون اِسنِل
درصورتیکه زاویه تابش موج از زاویه بحرانی کمتر باشد موج
به سمت داخل شیروانی بازتابش میکند که در شیروانیهای
با شعاع انحنای بزرگ یا شیب تند باعث تشدید لرزش
میشود .در مقابل ،شیروانیهای کم شیب ،موج ورودی را
پراکنده کرده و لرزش زمین را میکاهد .رابطه بین زاویه
شیب و جهت موج لرزهای ،میتواند موجب تقویت لرزش در
یکطرف و کاهش در طرف دیگر شیروانی شود [،11
 .]20،19در مطالعات انجامشده تشدید و تضعیف موج زلزله
توسط فاکتور تشدید ( )AFکه نسبت شتاب (سرعت) موج
لرزه به شتاب (سرعت) موج سطح شیروانی است ،بیان
میشود .هاونیت و همکارانش نقش اثرات محلی را در لغزش
شیروانیهای منطقه آنانوو قرقیزستان که توسط زلزلهای در
سال  1992رخ داد مطالعه کردند .نتایج حاصل نشان میدهد
که بیشتر تقویت لرزهای زمین در ناحیه قله رخداده است .در
این حالت فاکتور تشدید تابعی از فرکانس زلزله است و
میتواند تا  10افزایش یابد [ .]7در سال  2016لوریگ به اثر
تشدید زمینلرزه در معادن روباز در مقایسه با شیبهای
طبیعی با استفاده از تحلیل عددی روی اثر توپوگرافی و
اختالف سختی مواد بهعنوان دو اثر محلی اشاره کرد[.]21

 -1مقدمه
ایمنی و پایداری شیروانیهای معدنی و شیروانیهای
جادهای به دلیل مخاطرات مالی و جانی از اهمیت ویژهای
برای مهندسین ژئوتکنیک برخوردار است .با توجه به تنوع
زیاد عوامل تأثیرگذار؛ مانند ویژگیهای مقاومتی سنگ یا
خاک تشکیلدهنده ،توپوگرافی ،پارامترهای ژئومکانیکی
ناپیوستگیها ،شرایط آبهای زیرزمینی و لرزهخیزی منطقه،
انواع مختلف ریزش و شکست در شیروانیها محتمل است؛
بنابراین باید در محلهای مورد نظر عوامل فوق و تأثیراتی
که بهصورت مکمل عمل میکنند بررسی شود .از طرفی به
دلیل اهمیت بحث لرزهخیزی منطقه و زلزله در بحث پایداری
شیروانیها الزم است طراحی لرزهای این سازهها از طریق
"تحلیل خطر لرزهای" انجام گیرد .بهطورکلی میتوان گفت
دودسته عوامل پارامترهای منبع و عوامل محلی بر پایداری
لرزهای شیروانیها تأثیرگذارند .پارامترهای منبع شامل
بزرگی زمینلرزه ،فرکانس لرزه ،مدتزمان ،فاصله افقی و
عمودی شیروانی از منبع و ویژگیهای توپوگرافی منطقه
هست .عوامل محلی نیز شامل توپوگرافی و تنوع ویژگیهای
ژئومکانیکی شیروانی است [ .]4-1تجربه نشان داده است که
برای یک رویداد منحصربهفرد زلزله ،در محلهایی واقع در
نقاطی که فاصله آنها تا کانون زلزله یکسان ،ولی شرایط
محلی مختلف است ،شدت لرزش متفاوتی ثبت شده است
] .[8-5در میان تأثیرات محلی ،توپوگرافی از عواملی است
که تا حد زیادی به طراحی شیروانی توسط مهندسین
ژئوتکنیک وابسته است و تاکنون مطالعات گستردهای
بهمنظور بررسی اثر این عامل بر پایداری استاتیکی و
دینامیکی شیروانیها انجام شده است ] .[16-9طبق
مطالعات انجامشده دو پدیدهی بازتابش و پراش موج بر پاسخ
لرزهای شیروانیها تأثیر قابلتوجهی دارند .این دو پدیده از
دالیل تقویت یا تضعیف لرزش در شیروانیها میباشند که
توسط شیب و انحنای توپوگرافی کنترل میشوند [،17 ،10
 .]18شکل  1تصویر شماتیک این دو پدیده را نشان میدهد.
همانطور که در این شکل نشان داده شده است ،امواج لرزه
ای در توپوگرافیهای تپهای شکل به دام میافتند .این پدیده
تمرکز نامیده شده و بهطور قابلتوجهی موجب افزایش لرزش
زمین میشود .درحالیکه برخورد امواج لرزهای با
توپوگرافیهای بهصورت گود باعث پراکنده شدن امواج شده
و این مسئله تفکیک یا پراش موج نامیده میشود .برخالف

شکل  -1پدیده تمرکز (سمت راست) و تفکیک (سمت چپ)
امواج لرزهای در توپوگرافیهای مختلف

مطالعات جهانی توسط سازمان زمینشناسی
ایاالتمتحده ( )USGSنشان میدهد که فاکتور تقویت شتاب
زمین میتواند بر روی تپهها و لبههای تیز ،بزرگتر از  4شود
[ .]22همچنین بیشینه تقویت لزوماً در تاج شیروانی رخ
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بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که اکثر مطالعات
بهمنظور بررسی تأثیر توپوگرافی شیروانیها در پاسخ لرزهای
بر روی شیب و ارتفاع شیروانیها انجامگرفته است و معدود
مطالعاتی که بر روی انحنای توپوگرافی انجامگرفته ،انحنا را
در تاج شیروانی و در مقطعی دوبعدی در نظر گرفتهاند .به
این منظور ،در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر انحنای
دیواره شیروانیها در سه بعد در حالت استاتیکی و همچنین
میزان تقویت شتاب لرزه در حالت دینامیکی با استفاده از
روش عددی تفاضل محدود (نرمافزار  )Flac3Dمورد ارزیابی
قرار گیرد .به این منظور در بخش دوم ابتدا به معرفی
پارامترهای ژئومکانیکی منطقه و هندسه مدلهای مورد
مطالعه میپردازیم .در بخش سوم مدلسازی استاتیکی و
پسازآن در بخش چهارم تأثیر انحنا بر پاسخ لرزهای توسط
مدلسازی دینامیکی و مقایسه توپوگرافیهای مختلف
بهعنوان هدف اصلی مطالعه ارائه خواهد شد .درنهایت در
بخش پنجم به ارائه و مقایسه نتایج بهدستآمده پرداخته
خواهد شد.

نمیدهد ،بلکه میتواند در فاصله کوتاهی در پشت تاج
شیروانی باشد [ .]24،23تارگوف و هِیونیث در سال ،2016
مطالعهای دوبعدی بهمنظور تخمین میزان تقویت شدت
آریاس ( ،)Iaبهعنوان کمیتی که کل انرژی حاصل از زلزله را
نشان میدهد ،در چند توپوگرافی با میزان انحناهای گوناگون
و تحت موجهایی با فرکانسهای مختلف انجام دادند .نتایج
نشان داد که هر چه میزان انحنای یک توپوگرافی کمتر باشد
به عبارتی شعاع انحنای بزرگتری داشته باشد ،سیگنالهای
با فرکانس پایین ،پارامتر شدت آریاس را بیشتر کنترل کرده
و بالعکس هر چه انحنای توپوگرافی بزرگتر باشد یا به
عبارتی شعاع انحنا کوچکتر باشد ،سیگنالهایی با فرکانس
باال ،بر شدت آریاس مؤثرتر خواهند بود ] .[25ازهری واُزبی
در سال  2017اطالعات جمعآوریشده از  97ریزش
شیروانیهای طبیعی در اثر زلزله را بررسی کردند .نتایج نشان
میدهد که در  12مورد از شیبهای طبیعی ،توپوگرافی عامل
اصلی ناپایداری است .همچنین در سایر موارد هم در کنار
عوامل دیگری مانند تفاوت در مدول تغییر شکل الیهها و
سطح آب زیرزمینی ،توپوگرافی تأثیرگذار بوده است .تطبیق
نقشههای برداشت لرزهای با نقشههای توپوگرافی در مناطق
مورد بررسی نشان دادهاند که همبستگی خوبی بین مناطق
با شدت لرزهای زیاد و توپوگرافیهای مرتفع ،تیز و تپهای
شکل وجود دارد .این مسئله تأییدکنندهی تأثیر توپوگرافی
بر ناپایداری و تشدید اثر زلزله بر شیروانی است [ .]1این
محققین در مطالعه دیگری تأثیر توپوگرافی بر فاکتور تقویت
سرعت را با استفاده از روش المان مجزا بررسی کردند .نتایج
نشان میدهد که با افزایش عرض تاج شیروانی از قله نوکتیز
تا شیروانی تپهای شکل با عرض تاج بیشتر تا نهایتاً
شیروانیهای یکطرفه ،فاکتور تقویت سرعت به ترتیب از 9
تا  2تغییر خواهد کرد .نتایج نشان داد که برخالف شیبهای
طبیعی و سدهای باطله که توپوگرافی آنها باعث تمرکز موج
و درنتیجه تشدید اثر زلزله میشود ،معادن روباز به خاطر
شکل دره مانند یا پلهای یکطرفه در معرض پدیده تفکیک
و تضعیف موج قرار میگیرند و ضریب تشدید در شیروانیهای
طبیعی میتواند تا  8برابر معادن روباز افزایش یابد [.]10
ژانگ و همکاران نیز در سال  2018تأثیرات توپوگرافی
ازجمله زاویه شیروانی ،ارتفاع شیروانی ،انحنای لبه شیروانی،
تأثیر فرکانس و تعداد سیکل موج ورودی بر فاکتور تقویت
شتاب حرکت زمین را با نرمافزار  FLAC2Dبررسی کردند
].[26

 -2پارامترهای ژئومکانیکی و هندسه مدلهای مورد
مطالعه
پارامترهای ژئومکانیکی مورداستفاده در مدلسازیهای
عددی این پژوهش بر اساس معدن چغارت واقع در شهرستان
بافق استان یزد انتخاب شده است ] .[27با توجه به اینکه
توده سنگ دربرگیرنده این معدن روباز ،درزهدار است و
بررسی تأثیر انحنا بهطور مستقل مورد نظر است ،پارامترهای
معادلسازی شده با توجه به پارامترهای سنگ بکر و درزهدار،
در جدول  1نشان داده شده است .جدول  ،2پارامترهای معیار
موهر  -کولمب توده سنگ این معدن را که با بهرهگیری از
روش پیشنهادشده توسط هوک ارزیابیشده و بهعنوان
ورودی مدلسازی استفاده شده است ،نشان میدهد.
جدول -1پارامترهای سنگ بکر و اندیس  GSIدر بلوک  1معدن
چغارت ][27

پارامتر
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جدول -2پارامترهای معیار موهر – کولمب توده سنگ معدن

موجود ،در هر مرحله از حفاری ،یک قطر بزرگ و یک قطر
کوچک وجود دارد .اولین پله (پله باال یا دهانه) در مدل پیت
بیضیشکل ،دارای قطر بزرگ  320متر و قطر کوچک160
متر و آخرین پله (پله کف پیت) نیز به ترتیب داری قطر
بزرگ وکوچک  64و  32متر است .همچنین در مدل پیت
بیضی معکوس ،پایینترین مقطع به ترتیب دارای قطر بزرگ
و کوچک  384و  192متر و باالترین مقطع دارای قطر بزرگ
و کوچک  128و  64متر است .شکل  2ابعاد ،زوایا و تغییرات
شعاع انحنا را در مدلهای ساختهشده نشان میدهد .شعاع
های انحنا برای نقاط موردنظر در هر مقطع از رابطه ()1
بهدستآمده است.

چغارت و ورودی مدلسازی
پارامتر
چسبندگی

مقدار
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49
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-

بهمنظور بررسی تأثیر انحنا از ساختارهای پیت شکل و
تپهای یا به عبارتی پیت معکوس با مقاطع بیضوی استفاده
شده است که با توجه به تغییر انحنا در هر مقطع و مقاطع با
ارتفاعهای مختلف محدوده شعاع انحنای بین  25تا 200
متری را شامل میشوند .در مدلسازیهای انجامشده ،از 9
پلهی  10متری در هر مدل (پیت و پیت معکوس) بهره گرفته
شده است تا شبیه سازی از دونوع معدن روباز پیت شکل و
پیت معکوس انجامگرفته باشد .حفاریهای انجامشده در این
مدلسازی بهصورت حفاری مرحلهای انجام شده است تا روند
تغییرات منحنی مورد نظر مانند شتاب ،سرعت ،جابهجایی و
نیروهای نامتعادل را بهصورت مرحلهای مشاهده کنیم .با
توجه به هندسهی بیضیشکل در دو مورد از مدلسازیهای

()1

(𝑏 4 𝑥 2 + 𝑎4 𝑦 2 )1.5
𝑎4 𝑏 4
انحنا a ،قطر بزرگ بیضی

=𝑅

و
که در این رابطه  Rشعاع
قطر کوچک بیضی در هر مقطع است x .و  yنیز مختصات
نقطه مورد نظر بهمنظور محاسبه شعاع انحنا است .شیب کلی
پیت معدنی مدل شده با توجه به عمق  80متری و عرض پله
 8متری برای هرتراز ،برای قسمتهای با شعاع انحنای زیاد
و کم به ترتیب  54/5و  35درجه است .شیب پیت معکوس
بیضیشکل در جهت پرشیب (جهتی که دارای انحنای بازتر
است)  48/3درجه و در جهت کم شیب  29/3درجه است.

الف) پیت بیضیشکل

ب) پیت معکوس بیضیشکل
شکل  -2نمای کلی از هندسه ساختهشده برای مدلهای الف) پیت بیضیشکل و ب) پیت معکوس بیضیشکل
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 -3مدلسازی استاتیکی

در مورد پیت معکوس باوجود شعاع انحنای متفاوت در دو
جهت  Xو  ،Yمیزان جابهجاییها تفاوت معنیداری از خود
نشان نمیدهند .دلیل این موضوع بیتأثیر بودن فشار
محصورکنندگی در مدل پیت معکوس است .بهمنظور بررسی
دقیقتر مدلها نقاطی بهمنظور رصد جابهجایی مدل در شعاع
انحناهای مختلف در نظر گرفتهشدهاند .این نقاط در دو گروه
بر روی مقاطع افقی از نقطه  Aتا  Bو در مقاطع مختلف
ارتفاعی در مقاطع  A-Aو  B-Bمورد بررسی قرارگرفتهاند
(شکل.)4
شکل -5الف جابهجاییهای رصد شده برای مقاطع A-A
و  B-Bدر پلههای با ارتفاعهای مختلف را نشان میدهد.
نمودار نشان میدهد که بهطورکلی در نقاط  Aبا شعاع
انحنای کمتر به دلیل وجود فشار محصورکننده بیشتر،
جابهجاییها مقادیر کمتری را نسبت به نقاط  Bبا همان
ارتفاع نشان میدهند .بهمنظور بررسی نقاط واقع در یک
ارتفاع با شعاع انحناهای متفاوت شکل  -5ب جابهجاییهای
ثبتشده از نقطه Aتا  Bرا بر روی پله میانی (ارتفاع  40متر)
در جهات  Xو  Yو بهصورت برآیند دو مؤلفه نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود جابهجاییها در جهتهای X
و  Yروندی عکس یکدیگر دارند و برآیند جابهجاییها از شعاع
انحنای کم (نقطه  )Aتا زیاد (نقطه  )Bبهصورت خطی در
حال افزایش است.

پس از هندسهسازی ،اعمال خصوصیات ماده مطابق با
مدل رفتاری تعیینشده و اعمال شرایط مرزی و اولیه به
مدل ،اقدام به حل مدلسازیهای مورد نظر شده است .با
توجه به آزمایشهای برجای انجامشده در منطقه نسبت تنش
افقی به عمودی ( )K0برابر  0/7در نظر گرفته شده است.
هرچند هدف اصلی این تحقیق ،بررسی واکنش لرزهای پیت
و پیت معکوس است ،ولی برای مقایسه نتایج تحلیل
استاتیکی با تحلیل دینامیکی ،ابتدا جابهجاییهای استاتیکی
بررسی شده است .شکل  3کانتورهای جابهجایی پیت و پیت
معکوس را در جهات  Xو  Yنشان میدهد .در پیت بیضوی
هرچند مقدار جابهجایی کم است ،ولی به خاطر داشتن شعاع
انحنای متفاوت در دو جهت  Xو  ،Yمیزان جابهجاییها نیز
متفاوت است و بهطورکلی میزان جابهجایی در جهت Y
بیشتر از جهت  Xاست .یکی از دالیل اصلی این موضوع این
است که هر چه در جهت مختصاتی  Xحرکت کنیم (چه در
جهت مثبت Xو چه در جهت منفی ) Xشعاع انحنا کم شده،
درنتیجه فشار محصورکننده زیاد میشود و درنهایت اجازه
جابهجایی محدودتری به سنگ داده میشود .همچنین به
خاطر تأثیر تنش بیشتر در عمق پیت معدنی ،میزان
جابهجایی نیز در پلههای پایینی زیادتر است؛ اما در مقابل،

الف) کانتور جابهجایی در جهت  Xمربوط به پیت معکوس بیضوی

ب) کانتور جابهجایی در جهت  Yمربوط به پیت معکوس بیضوی

ج) کانتور جابهجایی در جهت  Xمربوط به پیت بیضیشکل

د) کانتور جابهجایی در جهت  Yمربوط به پیت بیضیشکل

شکل  -3کانتورهای جابهجایی در جهت Xو  Yتحت شرایط استاتیکی برای پیت و پیت معکوس
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در شکل  ،6نمودارهای مشابهی برای پیت معکوس نیز
رسم شده است که روندی کامالً متفاوت با پیت را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود اختالف معنیداری
بین جابهجاییها در جهات  Xو  Yوجود نداشته و با افزایش
ارتفاع و درنتیجه کاهش شعاع انحنا از جابهجاییها کاسته
میشود .همچنین برای نقاط مورد نظر در یک ارتفاع (شکل
-6ب) تغییر شعاع انحنا تأثیر قابلمالحظهای بر میزان
جابهجایی برآیند ندارد .دالیل اختالف در روند جابهجاییها
بین پیت و پیت معکوس را میتوان کاهش تنش در
ارتفاعهای باال و عدم وجود فشار محصورکننده در پیت
معکوس برخالف مدل پیت شکل دانست.

شکل  -4نمایی از مکانهای رصد در نظر گرفته شده پیت یا
پیت معکوس بر روی مقطعی با ارتفاع ثابت ( )A-Bو مقاطعA-A

)Displacement (cm

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

و  B-Bبا ارتفاع متفاوت

)Displacement (cm

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
50

100

100

50

)H(m
Y Disp(B)-H

X Disp(A)-H

الف -منحنی جابهجایی برحسب ارتفاع (شعاع انحنا) مربوط به نقاط

0

واقع در مقاطع  A-Aو B-B

)H(m
Y Disp B - H

0

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

X Disp A- H

)Displacement (cm

الف) منحنی جابهجایی برحسب ارتفاع (شعاع انحنا) مربوط به نقاط
واقع در مقاطع  A-AوB-B
3

2
1.5
1
0.5

)Displacement (cm

2.5

240

)R(m
Y Disp(B-A) - R

0
100

200

X Disp(B-A) - R
Surface disp - R

ب -منحنیهای جابهجایی استاتیکی برحسب شعاع انحنا مربوط به

0

پیت معکوس بیضیشکل

)R(m
Y Disp(B-A) - R

160

80

0

X Disp(B-A)-R

شکل  -6جابهجاییهای ثبتشده برای پیت معکوس در نقاط

Surface Disp

واقع بر مقاطع  B-B ،A-AوA-B.

ب) منحنیهای جابهجایی استاتیکی برحسب شعاع انحنا مربوط به

 -4مدلسازی و تحلیل دینامیکی

پیت بیضیشکل

شکل  -5جابهجاییهای ثبتشده برای پیت برای نقاط واقع بر

در این بخش به بررسی رفتار دینامیکی مدلهای
ساختهشده با توجه به پایداری استاتیکی مدلها پرداخته

مقاطع  B-B ،A-Aو A-B
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میشود .به این منظور باید در ابتدا مالحظاتی برای انجام
تحلیل دینامیکی در نظر گرفته شود ،این مالحظات شامل،
ابعاد شبکهبندی ،میرایی مدل و شرایط مرزی است.
در تحلیل دینامیکی ،ابعاد المانها دارای محدودیت
است .ابعاد شبکهبندی در تحلیلهای لرزهای نقش مهمی
دارند ،زیرا با بزرگتر شدن ابعاد المانها عالوه بر اینکه دقت
تحلیل پایین میآید ،با توجه به فرکانس موج زلزله اعمالی
احتمال بازتاب موج در برخورد با المانهای بزرگ وجود دارد
و موج بهدرستی در مدل عبور نمیکند .همچنین با کاهش
بیشازحد ابعاد المانها ،زمان محاسبات عددی توسط
نرمافزار میتواند بسیار باال رود .برای جلوگیری از اعوجاج
موج زلزله در مدل و انتشار صحیح آن ،الزم است تا حداکثر
ابعاد المان کوچکتر از یکدهم تا یکهشتم طولموج
ایجادشده توسط باالترین فرکانس امواج ورودی به سیستم
باشد .حداکثر بعد هر المان را میتوان با رابطه ( )2تعیین
نمود[.]28
با توجه به اینکه موج در طبیعت ،با پیشروی در محیط
میرا شده و انرژی آن کاهش مییابد ،لذا این پدیده نیز در
تحلیل دینامیکی باید در نظر گرفته شود .در نرمافزارهای
عددی برای مشخص شدن میرایی محیط از میرایی رایلی یا
میرایی محلی استفاده میشود که مدل ریاضی آن بهگونهای
انتخاب میشود که انرژی مستهلک شده در محاسبات
عددی ،مانند انرژی مستهلک شده در سیستم فیزیکی باشد.
برای میرایی رایلی الزم است که ابتدا با تعیین مقدار فرکانس
طبیعی مدل تهیهشده ،مقدار میرایی رایلی را در محدوده
فرکانس طبیعی تعریف کرد .تعیین میرایی محیط بهراحتی
امکانپذیر نیست ،ولی بر اساس تجربه مقدار میرایی مصالح
ژئوتکنیکی 2 ،تا  5درصد میرایی بحرانی در نظر گرفته
میشود .قابلذکر است که در صورت استفاده از مدلهای
پالستیک (مانند موهر  -کولمب) ،به دلیل جریان پالستیک
ذرات ،مقداری از انرژی بار لرزهای تلف میشود .این اتالف
انرژی ایجاب میکند که میرایی ،در مطالعات عددی به حدود
 0/5درصد برسد ].[28
()2

𝑠𝐶
𝑥𝑎𝑚𝑓8

 Gو 𝝆 به ترتیب مدول برشی و چگالی سنگ موجود در
منطقه با مقادیر  512/4مگاپاسکال و  2750کیلوگرم بر
مترمکعب است .درنهایت با محاسبه سرعت موج برشی از
طریق رابطه ( ،)3حداکثر اندازه ابعاد شبکه با استفاده از رابطه
( 10/8 ،)2متر حاصل شده است .در مدلسازی با نرمافزار
 FLAC3Dالزم است با تعیین شرایط مرزی آرام (ویسکوز)
در مرزهای مدل یا مرز میدان آزاد از انعکاس امواج در هنگام
برخورد با مرزها جلوگیری شود .اعمال بارهای لرزهای مبتنی
بر استفاده از میراگرهای عمودی و برشی در مرزهای مدل
است که انرژی امواج برخوردی را جذب و از بازتاب آن به
داخل مدل جلوگیری میکند .بنابراین در اطراف مدلهای
ساختهشده ،از مرزهای آزاد و در کف مدلها از مرزهای آرام
استفاده شده و در شکل  7نشان داده شده است .استفاده از
مرز ویسکوز در پایه باعث میشود تا امکان اعمال بار در زلزله
بهصورت تاریخچه سرعت یا شتاب وجود نداشته باشد .به این
منظور با استفاده از رابطهی ( ،)4دادههای شتاب زلزله به
رکورد تنش برشی تبدیل شده است .سپس تنش برشی
بهصورت یک موج برشی به مدل اعمال شده است.
()4

𝑠𝜎 تنش برشی اعمالی υ𝑠 ،سرعت موج برشی ورودی در
مرز 𝜌 ،چگالی محیط و 𝑠𝐶 سرعت عبور موج برشی در محیط.

شکل  -7شرایط مرزی آزاد در اطراف و آرام در کف مدل

در مدلهای دینامیکی این مطالعه زلزلهای با فرکانس 5
هرتز به مدت یک ثانیه و به بزرگی  0/5gبه مدلها اعمال
شده است که در محدوده فرکانس و بزرگی زلزلههای
ثبتشده در شهرستان بافق میباشد .شکل  8موج ورودی در
نظر گرفته شده را نشان میدهد .طبق رابطه ( ،)4حداکثر
مقدار تنش برشی اعمالی  1/2مگاپاسکال است .از طرفی با
توجه به میرایی مرز ویسکوز در کف مدل ،بزرگی موج ورودی
 0/6مگاپاسکال است.

= 𝑥𝑎𝑚𝑙

 :Csسرعت گذر موج برشی در محیط.
 :fmaxبزرگترین فرکانس دارای انرژی در موج زلزله
که  Csاز رابطه ( )3محاسبه میشود.
()3

𝑠𝜐) 𝑠𝐶𝜌(𝜎𝑠 = −2

𝜌𝐶𝑠 = √𝐺⁄
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در نقاط  Aو  ،Bکاهش مییابد .دلیل کاهش مقدار شتاب
لرزهای در ترازهای باالتر ،توپوگرافی پیت میباشد .به این
صورت که پدیده پراکندگی موج در توپوگرافیهای درهای
شکل در ارتفاعهای باالتر تشدید شده و درنتیجه موجب
کاهش شتاب میگردد .با مقایسه نمودارهای شکلهای  9و
 11میتوان به این نتیجه مهم پی برد که هرچند شتاب
لرزهای نقاط  Bدر ترازهای مختلف کمتر از نقاط  Aهستند
ولی مقدار جابهجایی نقاط  Bاندکی بیشتر است .دلیل این
مسئله وجود فشار محصورکنندگی کمتر در نقاط  Bنسبت
به نقاط  Aاست .این در حالی است که در پیت اثر فشار
محصورکنندگی بیشتر از شتاب لرزهای ،مقدار جابهجایی را
کنترل میکند .با این توضیح که در توپوگرافی پیت به خاطر
اثر پراکندگی موج ،نقاطی که شیب تندتری دارند ،پدیده
پراش موج تشدید میشود و شتاب در این نقاط کاهش
مییابد .همچنین شکل  12روند تغییرات شتاب لرزهای
برحسب شعاع انحنا در جهتهای  Xو  Yو برآیند آنها
(شتاب سطحی) را نشان میدهد .همانطور که دیده میشود
با افزایش شعاع انحنا ،شتاب سطحی نیز بیشتر میشود.

شکل  -8موج زلزله اعمالی با بیشینه شتاب  0/5gو فرکانس 5
هرتز به مدت یک ثانیه

 -1-4نتایج تحلیل دینامیکی پیت بیضوی
در مدلسازیهای دینامیکی همانند حالت استاتیکی،
جابهجاییها در جهات  Xو  Yبرای مقاطع با ارتفاعهای
مختلف در نقاط  Aو  Bو در مقطع میانی با ارتفاع  40متر
از نقطه  Aتا  Bثبتشدهاند .مقایسه جابهجایی در نقاط A
و Bدر شکل  9نشان میدهد که هرچند مقدار جابهجاییها
کوچک هستند (کمتر از  )10cmولی جابهجایی در جهت Y
نقاط  Bاز جابهجایی در جهت  Xنقاط  Aبیشتر است .علت
جابهجایی بیشتر در نقاط  Bرا میتوان شیب بیشتر در
راستای  54/5( Yدرجه) نسبت به شیب نقاط  Aدر راستای
 35( Xدرجه) دانست .همچنین در جابهجاییها رفتاری
سینوسی با فرکانس کم مشاهده میشود که به نظر میرسد
رابطهای بین فرکانس موج ،ارتفاع و شعاع انحنا میباشد.
شکل  10جابهجایی از نقطه  Aتا ( Bروی تاج یک پله با
ارتفاع یکسان 40متر) در جهتهای  Xو  Yو همچنین برآیند
آنها (جابهجایی سطحی) را نمایش میدهد .با توجه به
منحنیهای شکل مورد نظر با افزایش شعاع انحنا ،برآیند
جابهجاییها در حال افزایش است .با توجه به اینکه نقطه A
دارای شعاع انحنای کمتری است در این نقطه فشار
محصورکنندگی بیشتری وجود دارد .لذا میزان جابهجایی
سطحی در این نقطه کمتر از سایر نقاط است .هر چه قدر
شعاع انحنا بیشتر شود ،از مقدار فشار محصورکنندگی کاسته
شده و بر میزان جابهجایی افزوده میشود .همچنین روند
سینوسی جابهجایی به این معناست که در نقاط با شعاع
انحنای بیشتر ،روند جابهجایی صعودی میشود و بالعکس.
در شکل  11نیز منحنیهای مربوط به روند تغییرات
شتاب لرزهای در جهتهای  Xو  Yکه به ترتیب مربوط به
نقاط  Aو ( Bبا ترازهای مختلف) است ،نمایش داده شده
است .نتایج نشان میدهد که با افزایش ارتفاع ،شتاب لرزهای

شکل  -9مقایسه جابهجایی در نقطه ارتفاعی  Aو Bمربوط به
مدل پیت

شکل  -10جابهجایی از نقطه  Aتا ( Bروی تاج یک پله با ارتفاع
یکسان) مربوط به مدل پیت.
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سطحی) را نمایش میدهد .با توجه به این نمودار با افزایش
شعاع انحنا ،برآیند جابهجاییها نیز در حال افزایش است.
شکل  15کانتور شتاب لرزهای در مدل پیت معکوس را
نشان میدهد و شکل  16نیز منحنیهای مربوط به روند
تغییرات شتاب لرزهای در جهتهای  Xو  Yرا به ترتیب برای
نقاط  Aو  ،Bارائه میدهد .با توجه به این شکلها ،شتاب
کلی بهتدریج از  Aتا  Bبهمرور افزایشیافته و شتاب در جهت
 Yتقریباً ثابت و  2برابر شتاب در جهت  Xاست .شکل 17
روند تغییرات شتاب لرزهای برحسب شعاع انحنا در جهت
های  Xو  Yبا تراز یکسان و برآیند آنها (شتاب سطحی) را
نمایش میدهد .نتایج نشان میدهد با افزایش شعاع انحنا
شتاب در جهت  Yافزایشیافته است .علت این مسئله شیب
بیشتر پیت معکوس در جهت  48/3( Yدرجه) در مقایسه با
جهت  29/3( Xدرجه) و طول تکیهگاهی کمتر  192متری
در جهت  Yدر مقابل  384متر در جهت  Xمیباشد که باعث
تشدید لرزش در این جهت شده است.

شکل  -11روند تغییرات شتاب لرزهای در نقاط  Aو ( Bبا
ترازهای مختلف) مربوط به پیت

شکل  -12روند تغییرات شتاب لرزهای برحسب شعاع انحنا در
جهتهای  Xو  Yو برآیند آنها (شتاب سطحی) مربوط به پیت

 -2-4نتایج تحلیل دینامیکی پیت معکوس بیضوی
شکل  -13مقایسه جابهجایی در نقطه  Aو Bمربوط به مدل

پس از مدلسازی پیت بیضوی بهمنظور بررسی اثر تمرکز
موج ،پیت معکوس نیز تحت بار دینامیکی مورد تحلیل قرار
گرفته است .شکل  13جابهجایی نقاط  Aو  Bرا برحسب
ارتفاع در پیت معکوس نشان میدهد .باوجود اینکه در مدل
پیت معکوس با افزایش ارتفاع ،شعاع کاهش مییابد ،ولی
روند جابهجاییهای سطحی برای نقاط  Aو  Bبرحسب
ارتفاع بهطورکلی ثابت است .باوجودی که در مدل پیت
معکوس منحنی جابهجایی در نقاط مربوط به  Aو  Bروند
مشابهی دارند ولی مقادیر آنها متفاوت و قابلتوجه است.
این اختالف نشان میدهد که در این نوع توپوگرافی
جابهجایی برای شعاع انحناهای بزرگتر بیشتر خواهد بود.
شکل  14روند جابهجایی بر روی پله میانی با شعاع انحناهای
مختلف از نقطه  Aتا ( Bروی تاج یک پله با ارتفاع یکسان40
متر) در جهتهای  Xو  Yو همچنین برآیند آنها (جابهجایی

پیت معکوس بیضیشکل

شکل  -14جابهجایی از نقطه  Aتا ( Bروی تاج یک پله با
ارتفاع یکسان) مربوط به مدل پیت معکوس
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شکل  -15کانتور شتاب لرزهای مدل پیت معکوس بیضیشکل

انحنا)( B ،دارای بیشترین شعاع انحنا) و برآیند دو جهت را
برای ارتفاعهای مختلف مدلهای پیت و پیت معکوس نشان
میدهد .همانطور که دیده میشود مقادیر فاکتور ( )AFدر
پیتها کمتر از یک بوده و برای پیت معکوس بین  2/8تا 5/3
میباشد که تغییرات محدودتری در پیت نسبت به پیت
معکوس مشاهده شده است .این مسئله نشان از تضعیف و
محدود کردن شدت تأثیر موج در پیتها میباشد .برای نقاط
( Aشعاع انحنای کمتر) و نقاط ( Bشعاع انحنای بزرگتر)
فاکتور  AFتقریباً ثابت بهدستآمده و در ارتفاعات مختلف
تغییرات قابلتوجهی ندارد .درحالیکه پیت معکوس برای
انحناهای مختلف در نقاط( Aشعاع انحنای کمتر) و نقاط B
(شعاع انحنای بزرگتر) دارای برآیند فاکتور تقویت شتاب در
محدوده  5تا  6میباشند .دلیل اصلی اختالف قابلمالحظه
 AFدر این دو مدل ،تفاوت توپوگرافی این دو ساختار
میباشد .توپوگرافی پیت معکوس باعث پدیده تمرکز امواج
لرزهای به سمت داخل ساختار و حرکت تا باالی ساختار و
توپوگرافی پیت باعث تفکیک و پخش موج به سمت بیرون و
کاهش انرژی موج شده است .همچنین علت اصلی اختالف
بین ضرایب تشدید در نقاط  Aو  Bرا میتوان طول
تکیهگاهی بیشتر در جهت  Xنسبت به جهت  Yدانست
(شکل -19الف)
شکل  20تغییرات فاکتور تقویت شتاب ( )AFاز نقطه A
تا  Bدر یک ارتفاع مربوط به دو مدل را ارائه میدهد .نتایج
نشان میدهند که تغییرات فاکتور تقویت شتاب در مدل پیت
معکوس در جهات  Xو  Yدر یک ارتفاع ثابت ،یکسان و
برآیند آنها در محدوده  4/5تا  6میباشد .نتایج مربوط به
پیت ،تغییرات محدود فاکتور تقویت را در جهت  Xنسبت به
جهت  Yنشان میدهد .این اختالف میتواند به دلیل وجود

شکل  -16منحنی شتاب در جهت  Xو  Yبه ترتیب در نقاط A

و  Bدر ترازهای مختلف پیت معکوس

شکل  -17روند تغییرات شتاب لرزهای برحسب شعاع انحنا در
جهتهای  Xو  Yو برآیند آنها (شتاب سطحی) مربوط به پیت
معکوس

 -3-4مقایسه نتایج تحلیل دینامیکی پیت و پیت
معکوس
همانطور که گفته شد فاکتور تقویت شتاب (،)AF
نسبت شتاب بیشینه زمین ( )PGAروی شیروانی به شتاب
بیشینه ورودی ،یکی از فاکتورهای اصلی مورد استفاده در
بررسی پاسخ لرزهای است ،که تأثیر عوامل محیطی ازجمله
توپوگرافی را بهخوبی نشان میدهد .شکل  18تغییرات
فاکتور تقویت شتاب ( )AFنقاط ( Aدارای کمترین شعاع
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فشار محصورکننده بیشتر در جهت  Xباشد (شکل  -19ب).
با توجه به نتایج بهدستآمده رابطه ( )5فاکتور تقویت شتاب
افقی ( )AFرا برحسب شعاعهای انحنای مختلف ارائه
میدهد.
()5

که در آن  Rشعاع انحنا برحسب متر و  C3 ،C2 ،C1و
 C4ثابتهای رابطه هستند که برحسب نوع شیروانی در
جدول  3ارائه شده است .الزم به ذکر است که این رابطه تنها
برای فرکانس  5هرتز زلزله بهعنوان فرکانس قالب منطقه
صادق است.

𝐴𝐹 = 𝐶1 𝑅3 + 𝐶2 𝑅2 + 𝐶3 𝑅 + 𝐶4

شکل  -18فاکتور تقویت شتاب از نقطه  Aو  Bدر ترازهای مختلف

شکل  -19تصاویر شماتیک عوامل تأثیرگذار بر فاکتورهای تشدید شتاب در الف) پیت معکوس و ب) پیت

شکل  -20تغییرات فاکتور تقویت شتاب از نقطه  Aتا  Bدر تراز ثابت
جدول -3ثابتهای رابطه ( )5بنابر نوع شیروانی
C1

C2

C3

C4

پیت

0

2/5E-5

4/5E-3

1/07

پیت معکوس

7/5E-7

2/5E-4

4/8E-2

5/43
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تمرکز امواج لرزهای به سمت داخل ساختار و حرکت در طول
آن تا باالی پیت معکوس شده است .درحالیکه توپوگرافی
پیت باعث تفکیک و پخش موج به سمت بیرون و کاهش
انرژی موج شده است .همچنین علت اصلی اختالف بین
ضرایب تشدید در نقاط  Aو  Bرا میتوان طول تکیهگاهی
بیشتر در جهت  Xنسبت به جهت  Yدانست
.

شکل  21جابهجاییها در مدل پیت و پیت معکوس را
تحت بار لرزهای در جهات  Xو  Yنشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،جابهجاییها در مدلهای
پیت معکوس در حد چند متر و در مدلهای مربوط به پیت،
در حد چند سانتیمتر است .دلیل اصلی این اختالفهای
قابلمالحظه در جابجاییها و شتابها ،تفاوت توپوگرافی این
دو ساختار میباشد .توپوگرافی پیت معکوس باعث پدیده

شکل  -21مقایسه تغییرات جابهجاییها در مدل پیت و پیت معکوس تحت بار لرزهای در جهات الف) Xو ب)Y

 -5نتیجهگیری

بهطورکلی اعمال بار لرزهای موجب افزایش مقدار
جابهجایی در مدلهای دینامیکی نسبت به شرایط استاتیکی
شده است .اگرچه در مدلهای مربوط به پیت ،جابهجایی
نسبت به حالت استاتیکی فقط در حد چند سانتیمتر
افزایشیافته است ،مقدار جابهجایی در مدلهای مربوط به
پیت معکوس بهطور قابلتوجهی نسبت به حالت استاتیکی
افزایشیافته است .دلیل این موضوع به توپوگرافی مدلها
برمیگردد بهاینترتیب که توپوگرافی پیت معکوس باعث
تمرکز موج و پیت باعث پراش موج میشود.
طبق نتایج تحلیل دینامیکی در مدلهای پیت و پیت
معکوس بیضوی در ترازهای یکسان با افزایش شعاع انحنا،
جابهجایی و شتاب برآیند (سطحی) افزایشیافته که دلیل آن
در پیت معکوس تکیهگاه کمتر و شیب بیشتر و در پیت ،فشار
محصورکنندگی کمتر در مناطق با شعاع انحنای بزرگتر
میباشد .بهعالوه ،در مدل پیت معکوس ،با توجه به پدیده
تمرکز موج در ناحیهای که شیب تندتری دارد ،شتابهای
بزرگتری تا حدود  2/6 gثبت میشود؛ اما در پیت به خاطر
پدیده پراکندگی موج در ناحیهای که شیب بیشتری دارند،
شبابهای کمتری در محدوده  0/4gتا  0/55gثبت میشود.
بر اساس نتایج تحلیل دینامیکی ،در مدل پیت فشار
محصورکننده تأثیر بیشتری در کنترل جابهجایی نسبت به

با توجه به مطالعات محدود انجامگرفته بر روی تأثیر
انحنای توپوگرافی شیروانیها بر پاسخ لرزهای آنها که اغلب
به بررسی انحنای تاج شیروانیها بهصورت دوبعدی
پرداختهاند و درباره اثرات ناشی از تغییرات شعاع انحنای
دیواره شیروانیها مطالعهای صورت نگرفته است ،در این
تحقیق به بررسی سهبعدی لرزهای رفتار دو سازه پیت و پیت
معکوس بیضوی با نرمافزار عددی  FLAC3Dپرداخته شد.
نتایج حاصل را میتوان بهصورت زیر خالصه نمود:
طبق نتایج تحلیل استاتیکی ،در مدل پیت بیضیشکل،
با افزایش شعاع انحنا در ترازهای یکسان از  25تا  250متر،
مقدار جابهجایی به دلیل کاهش فشار محصورکنندگی 40
درصد افزایشیافته است .این در حالی است که به دلیل عدم
وجود فشار محصورکننده در پیت معکوس با تغییر شعاع
انحنا مقدار جابهجایی تغییر چندانی نکرده است .از طرفی،
اگرچه جابهجایی در شعاع انحناهای کوچکتر در یک تراز
کمتر است ،بهطورکلی برای جابهجاییهای سطحی (برآیند
جابهجاییها) اختالف چندانی در نقاط همتراز وجود ندارد.
ضمناً با افزایش عمق شعاع انحنا کاهشیافته ولی به دلیل
تنش بیشتر مقدار جابهجایی افزایش مییابد.
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Geological

 باB  بهطوریکه باوجود شتاب کمتر در نقاط.شتاب دارد
 مقدار جابهجایی بیشتری در این نقاط،شعاع انحنای کمتر
ثبت شده است که دلیل اصلی آن فشار محصورکنندگی کمتر
،)AF(  در ارتباط با فاکتور تقویت شتاب.در آن ناحیه است
مقایسه منحنیها و کانتورهای شتاب در مدلهای پیت و
 مقدار این فاکتور تابعی از شعاع انحنا و در،پیت معکوس
 و0/3  و برای پیت بین6  و4/5 مدلهای پیت معکوس بین
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