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خالصه

توجه به باند. طراحی شو،اید براي شرایط متناظر نگاشت زمین در ناحیه گسلب اندکه در نزدیکی گسل قرار گرفته یهایساختمان

ثر در لزوم لحاظ این ا،و تبریزها به مناطق مسکونی در اکثر شهرهاي مهم ایران از جمله تهران هاي فراوان و نزدیکی آنوجود گسل

طیف در  نزدیک گسلزلزله در این مقاله به بررسی و مقایسه چگونگی لحاظ اثربدین منظور شود.مینامه ایران نیز احساسآیین

شود که با میغالبا این اثر باعث افزایش برش پایه در نواحی نزدیک گسل  ي مختلف پرداخته شده است.هاکشور نامهیینآطرح 

در طیف  صریح . این ضرایب به طورباشندمیضرایب حوزه نزدیک تابعی از فاصله و پریود .شودمیضرایبی در طیف طرح اعمال 

و تایوان لحاظ شده است.آمریکا و نیوزیلند  هاينامهآیینطرح

زلزله نیروي قائم،نامهآیینطیف طرح رونده، پذیري پیشجهت، نزدیک گسل: کلمات کلیدي

مقدمه1

و حوزهحوزه نزدیکيهازلزله يبه دو دسته)لغزشمحل اصلی(گسلتا محلکوردرثبتفاصله محلحسببررا هالرزهپیش زمینقرنحدود نیماز

طوربهاما،نمودتعریفنزدیک گسليهازلزلهبرايمشخصیيفاصلهتوانمیندقیقوقطعیطوربهچندهر.)Benioff(اندکردهبنديمتقسیدور

.باشندمینزدیک گسليهانگاشتزلزله،کانونوگسیختگیمحلازکیلومتر20ازکمترايفاصلهشده درثبتيهاجنبشگرددمیفرضمعمول

زمین در تغییرات ماندگار  وساختگاهبهنسبتگسلگسیختگیجهت،ايلرزهچشمهمکانیزمبهوابستهمستقیمانزدیک گسليهاجنبشیاتخصوص

ماندگار زمین و محتواي فرکانسی باال.تغییرشکل پذیري گسیختگی، این خصوصیات عبارتند از اثر جهت.باشدمیساختگاه به علت حرکات تکتونیک

Chopra(شودمیو شتاب تغییرمکان نواحی حساس به جانبه باعث کاهش ناحیه حساس به سرعت و افزایش در طیف پاسخ چهارنزدیک گسل  اثر et al 

به  روندهپیشپذیريجهتپالس ناشی از ). Boor 1997(یابدمیجهش  ثانیه 2/1به مقدار  35/0از مقدار پریود غالب در فواصل نزدیک گسل). 2001

در حرکات قوي زمین باعث افزایش طیف پاسخ در مولفه  روندهپیشپذیريجهتباشد. اثر میبزرگ در زمین مهم يهامکانسرعت و تغییرلت تولید ع

یک  به منظور ارائهتعدادي از مطالعات نیز به جداسازي پالس از تاریخچه حرکت زمین ). Somerville 1997(شودمیامتدادلغزافقی در گسل -نرمال

Movroeidis et(اندرابر این پالس پرداختهدر ب هاپالس معادل و محاسبه پاسخ سازه al 2004(.نیز اهمیت هاها در دیگر سازهاثر پالس عالوه بر ساختمان

سکوها اگر پریود سازه با پریود پالس برابر شود (هاي دریایی مانند وان مثال در سازهدارد، به عن
P

T T= ،(به ]. 1افتد [بیشترین پاسخ در سازه اتفاق می

توان به موارد زیر اشاره نمود:اي از نتایج تحقیقات زمینه نزدیک گسل میالصهعنوان خ

 گرددمیغالبا منجر به پاسخ بیشتري در سازه حرکت نزدیک گسل.
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 رد بر سازه بیشتر خواهد بودرکورد بیشتر از پریود طبیعی سازه باشد، خرابی وااگر عرض پالس در.

ي مجهز به عایق زلزله) بیشتر خواهد بودها          ساختمان، ها          ، پلها          تاثیر حرکت نزدیک گسل بر سازه با پریود بلند (نظیر برج.

به صورت  ها          و این تک موج شوندمیشت جابجایی بدون رفت و برگدهاي ایین در رکورد شتاب، منجر به رکورهاي داراي فرکانس بسیار پپالس

.دهندمیدر نتیجه تحلیل طیف پاسخ (در صورت عدم لحاظ این اثر) نتایج درستی بدست ن؛گردندمیدر سازه منتشر ناگهانی 

 با افزایش نسبتPGV / PGA افزایش برش پایه، جابجایی نسبی دیده باعث یابند. این پمینواحی حساس به شتاب در طیف پاسخ پهناي بیشتري

گردد.میي داراي پریود بلند ها          پذیري نیاز در سازهشکلطبقات و 

مدت زمان پالس حرکت و نسبت  نزدیک گسل، در حرکت باشدمیبر سازه موثرغالب آنها یک پارامتر ي معمولی که پریود ها          خالف رکوردبر

.باشدمیکننده پاسخ تعیین ،آن با پریود سازه

2[باشدمیتعیین بیشینه جابجایی سازه در این حالت نیز داراي دقت خوبی وش طیف ظرفیت براي ر.[

اي ي لرزههانامهآییناساسآنها بريهامناطق شهري که سازهتلفات درخسارات وتوجه به شدتي نورثریج وکوبه باهاوقوع زلزلهپس از

پیدا نمود.قرار گرفت و مطالعات وسعت بیشتريتوجهدمور هانامهو ضرورت وجود آن در آیین نزدیک گسلمسئله دیگرشده بودند باردرن طراحیم

) IBC2000(بعدي خود نسخهدر  نامهآییناین  در طیف طرح پیشنهاد نمود. البته ضرایبی را به منظور لحاظ اثر نزدیک گسل UBC97براي اولین بار 

شناسی پراکندگی گسل در ال تهیه شده توسط پژوهشگاه زلزلههاي فعگسلتوجه به نقشه  بااستفاده نمود.اي لرزهبنديپهنهنزدیک گسل را دریب ضرا

وشهرهاازراخودنامهاگسلکهاستنزدیکقدريبههاگسلتاهاشهرفاصلهگاهیشود.میمشاهده نواحی مرکزي تمام مناطق ایران غیر از

 نامهآیینکشورهاي مختلف به منظور لحاظ این اثر در  نامهآیینضرورت بررسی ها . وجود و نزدیکی این گسلاندگرفتهعاریهبهمجاور خودهاييآباد

ي مختلف هارنامه کشوآیینطیف طرح در  نزدیک گسلهدف این مقاله بررسی و مقایسه چگونگی لحاظ اثر .دهدبیش از پیش نشان میکشورمان را 

.باشدمی

ي نزدیک گسلهااثر زلزله2

بعنوان منشا یکی از  نزدیک گسلاثر  هالذا براي این سازه.باید براي شرایط متناظر طراحی شوند اندیی که در حاشیه گسل قرار گرفتههاسازه

ي زلزله در فواصل بسیار نزدیک به خط یا ناحیه هااز رکورد ايحظهي اخیر تعداد قابل مالهاجالب است که در دهه.شودي مهم منظور میهاتحریک

فرضمعمولطوربهاما،نمودتعریفنزدیک گسليهازلزلهبرايمشخصیفاصلهتوانمیندقیقوقطعیطوربهچندهر.گسل واقع شده است

استوارتالبته. باشندمینزدیک گسليهانگاشتزلزله،کانونوتگیگسیخمحلازکیلومتر20ازکمترايفاصلهدرشده ثبتيهاجنبشگرددمی

نزدیک گسليهاجنبشخصوصیات. کردپیشنهادباالییمحدودهبعنوانراساختگاهتاگسلمحلازکیلومتري60تا20فاصلهيمحدوده) 2001(

زمین در ساختگاه به علت حرکات تکتونیکتغییرات ماندگار  وساختگاههبنسبتگسلگسیختگیجهت،ايلرزهچشمهمکانیزمبهوابستهمستقیما

سیختگی در سه بخش پذیري گحتواي فرکانسی باال. جهتمماندگار زمین و تغییرشکل پذیري گسیختگی، . این خصوصیات عبارتند از اثر جهتباشدمی

رونده به علت اینکه سرعت پذیري پیشاثر جهتشود. پالس ناشی از بندي میپذیري خنثی دستهرونده، جهتي پسپذیررونده، جهتپذیري پیشجهت

sVشود (باشد تولید میر موج برشی میکمتر از سرعت انتشامیگسیختگی گسل فقط ک ٠.٨V(زله انتشار که جبهه گسیختگی از مرکز زلمی. هنگا

گسل و گسسیختگی اولیه در شود. هرگاه یک محل در قسمتی ازبه علت سرعت بیشتر تشکیل می برشی جلوي جبهه گسیختگییابد، یک جبهه موج می

شود. با توجه به کند، جبهه موج وارد شده به صورت یک پالس بزرگ و در ابتداي نگاشت دیده میباشد و به سمت محل حرکت قسمتی دیگر از گسل

رونده براي پذیري پیشاثر جهت2شکلگسیختگی و هم انتشار لغزش به سمت ساختگاه باشد. در شود که هم جبهه این پالس زمانی تشکیل می 1شکل

یی هارونده جنبشپیش گیريجهتباشد. اثر می نزدیک گسلتواند وجود داشته باشد. این اثر مهمترین خاصیت زلزله می لغزشیبي امتدادلغز و هاگسل

بهتر دیده مکان و در تاریخچه زمانی سرعت و تغییرباشند بلند میات معموال بطور ذاتی داراي پریود کند. این اثربا دامنه باال و مدت زمان کم ایجاد می

شود و مولفه مولفه عمود بر گسل مشاهده میي برشی در گسل، در هاتغییر شکل رونده به علت الگوي تشعشعیگیري پیشي جهتهاد. پالسنشومی

باشد. یی میاهموازي فاقد چنین پالس
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گسلبرعموديها          مولفهدرسرعتامتدادلغزگسلشدرپذیريجهتاثر-1شکل

شوند. با توجه به وجود خصوصیات در مولفه موازي گسل دیده می هاباشد. این پالسزمین میمیشکل دائدومین دلیل ایجاد پالس تغییر

2شکل.]3[باشداز هم میجدا  هارارگیري هر کدام از پالسماندگار حالت مطلوب قتغییرشکل رونده و گیري پیشي ناشی از جهتهاالسمتفاوت در پ

رونده در مولفه اصلی عمود بر گسل و پالس ناشی از پذیري پیشپالس ناشی از جهت امتدادلغزي هاکه براي گسل دهدنشان می به صورت شماتیک

شود این دو اثر هر دو در مولفه اصلی عمود دیده می لغزشیبي هادر حالیکه براي گسلقرار گرفته، ماندگار در مولفه اصلی موازي بر گسلییرشکل تغ

]4.[

]4[لغزشیبو جابجایی ماندگار در گسلش امتدادلغز و  پذیريجهتنمایش شماتیک اثرات-2شکل

آورده شده  چی-چیمربوط به زلزله  دبه عنوان نمونه اطالعات دو رکور 1جدولدر  هاي نزدیک و دوراي بررسی اثر پارامترهاي گوناگون در زلزلهبر

مربوط به نه سرعت. همچنین بیشیباشدمیکه بیشینه شتاب متناظر با زلزله نزدیک به مراتب بیشتر از مقدار مربوط به زلزله دور  شودمیاست. مالحظه 

نه شتاب ار است نسبت بیشینه سرعت به بیشیچه اینجا از اهمیت خاصی برخوردباشد. اما آنمیبیشتر از مقدار آن در حوزه دور زلزله نزدیک نیز بسیار 

].5[باشدمی1/0و در مورد دوم  5/0باشد، که در مورد اول برابر می

امتدادلغز لغزشیب
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]5[دورهاي نزدیک وامترهاي مختلف براي زلزلهپار مقایسه –1جدول

)مدت پالس s ) PGV/PGA PGV (
cm

s
) PGA (

٢

cm

s
) )فاصله km ) )بزرگی

L
M ) نوع

4 0.5 200 400 2 7.3 نزدیک گسل

- 0.1 2 20 100 6.5 دور از گسل

ورهاي مختلفشک ايهاي طرح لرزهنامهآیینبررسی3

سال استرالیا در ،1998  سال کد در ، یورو2007  سال ، عربستان در 2005، هند در سال1997  سال ، ترکیه در 2003   سال هاي کشورهاي پرو درنامهآیینر د

اثر  2005آمریکا نامهآیین، 2000ژاپن در سال  نامهآیین.شودمشاهده نمی نزدیک گسلضریب اثري از لحاظ2004سال در  نامه ایرانآیینو 2003  

نامه تایوان آیینو 2002نامه نیوزیلند در سالآیین،1997   سال نامه آمریکا در آیینحالی که در درکنند.اي لحاظ میلرزه بنديپهنهنزدیک گسل را در 

. این اثر در طیف طرح لحاظ شده است 2005   سال در 

در صورت لحاظ اثر طیف طرح و مقایسه بین  ايطراحی لرزه هاينامهآییندر  نزدیک گسلبررسی تجربیات جهانی در چگونگی لحاظ اثر 

براي خاك نوع  هانامهآیینه شده در تمام طیف طرح محاسب.دگیرمیو عدم لحاظ این اثر در این بخش صورت  نزدیک گسل
D

Sآمریکا با نامهآیین

سرعت موج برشی 
S

١٨٠ V ٣۶٠< .گرفته شده استو ضریب اهمیت برابر واحد در نظر >

1.3UBC97

فقط در  نزدیک گسلالبته اثر . کندمیراي هر منطقه حداکثر اوج شتاب زمین را تعیین و بخیز را به پنج قسمت تقسیم کردهمناطق لرزهنامهآییناین 

Zبا خطر پذیري خیلی زیاد  يناحیه گرفته شده براي لحاظ ضرایب در نظر . لحاظ شده است )Near Source(تحت عنوان ضریب منبع نزدیک =۴.٠

:عبارتند از UBC97در  نزدیک گسلات اثر

a
N:  گذار استثابت تاثیر جابجاییشتاب ثابت و  يناحیهضریب منبع نزدیک که در.

v
N:  باشدثابت تاثیرگذار می سرعتي ناحیهضریب منبع نزدیک که در .

اثر براي  این و با لحاظ نزدیک گسلبدون لحاظ اثر طیف طرح . نماییممیکیلومتر بررسی  5کیلومتر و  2را براي فواصل کمتر از  گسل اثر نزدیک

 2یی که در فاصله کمتر از هاسازهبرش پایه ،دهد. با مقایسه طیف طرح در فواصل مختلف نشان مینمایش داده شده است3شکلفواصل بیان شده در 

.]6[لومتري از گسل قرار دارند کی15یی است که در محدوده بیش از اهحدود دو برابر سازه ،کیلومتري از گسل قرار دارند
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٠.۵٠

١.٠٠

١.۵٠

٢.٠٠

٢.۵٠

٣.٠٠

٣.۵٠

۴.٠٠

۴.۵٠

S
a

نزدیک گسلاثرلحاظبدونوباطیف طرح -3شکل

UBC٩٧نیروي قائم زلزله در 1.1.3

ضریب خاصی را براي  نامهآییناین . شودمیاي لحاظ ي طرهها          سازهي خاص مانند ها          آمریکا در ترکیب بار براي سازه نامهآییناثر مولفه قائم زلزله در 

.کندنزدیک بودن به منبع لحاظ نمی

UBC97در  نکاتی در مورد ضرایب منبع نزدیک   2.1.3

(دیکضرایب منبع نز.1
v

N و
a

N (به منبع  با کاهش فاصله نسبتپذیريجهتابند، علت این مساله افزایش اثر یبا نزدیک شدن به منبع زلزله افزایش می

.باشدمیزلزله 

براي نزدیک گسلاثر .2
a

Nتر و برايکیلوم 10بیشینهتا فاصله
v

N شود و در فواصل دورتر این میکیلومتر ازگسل در نظر گرفته  15بیشینهتا فاصله

. گیریممیضرایب را برابر یک در نظر 

ضرایب  مقادیر ،داشته باشد ترهاي قويلههر چه گسل پتانسیل بیشتري به لحاظ تولید زلز. 3
v

N و
a

Nابدیافزایش بیشتري می .

ضریب . 4
a

N داراي مقادیري کمتري نسبت به ضریب
v

Nباالتر است. يدر پریودها گسل نزدیکن امر بیشتر نمایان شدن اثر علت ای ،باشدمی

نیوزیلندنامهآیین2.3

کندمیبه صورت زیر بیان براي بارهاي افقی (جانبی) رالند طیف خطر االستیکینیوز ي                               نامهآیین

h
C(T) C (T).Z. R .N(T, D)=

h
C (T).همانند ضریب ضریباین : ضریب شکل طیف نام دارد و بستگی به خاك انتخابی و نوع آنالیز داردB (ضریب بازتاب)ایران  نامهآیین

باشد.می

Z:خیزي دارد.رارگیري شهر در مناطق مختلف لرزهضریب خطر نام دارد و بستگی به ق

R شود.انتخاب میسالیانه  فراگذشتت ساختمان و عمر مفید آن احتمال اهمی به : ضریب دوره بازگشت نام دارد که با توجه

N(T, D) تناوب سازه دارد. براي محاسبه فاصله  ي                               هو دور هااز گسل هاطبق روابط این ضریب بستگی به فاصله شهر و نام دارد: ضریب نزدیک گسل

معیار فاصله از  هااین گسل ازاصلی در جدولی معرفی نموده و نزدیکترین فاصله  هاياصلی، چند گسل بزرگ را به عنوان گسل هايسلاز گ هاشهر

باشد.میگسل 

کیلومتر  5کیلومتر و در فاصله  2فواصل کوچکتر از قادیر ضریب نزدیک گسل سازه را در در معرض نزدیک گسل با توجه به م هايبراي سازه

عدم لحاظ این اثر در فواصل ذکر شده و نزدیک گسلمقایسه بین طیف طرح در صورت لحاظ اثر دهندهنشان 4شکلدهیم.میمورد بررسی قرار 

.]7[باشدمی

)1(
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٠.۵٠

١.٠٠

١.۵٠

٢.٠٠

٢.۵٠

٣.٠٠

٣.۵٠

S
a

نزدیک گسلاثرلحاظبدونوبالندیوزیننامهنییآطرحفیط-4شکل

نیوزیلند نامهآییندر  لهقائم زلز نیروي   1.2.3

VCافقی به قائمنسبت مولفه  نیوزیلند نامهآییندر  (T) ٠.٧C(T)که با توجه به بزرگی نمایدذکر می نامهآیینالبته در تفسیر  ،باشددر شرایط معمول می

Tبراي پریودهاي کوتاه (مولفه افقی در نزدیک گسل  ٠.٣(s)< ( قائم و افقی معنی که مولفه بدینبه یک افزایش دهیم،7/0باید مقدار ضریب را از

.با یکدیگر برابر است

نیوزیلند نامهآییندر گسل نکاتی در مورد ضریب نزدیک    2.2.3

١کوچکتر از  فراگذشتیب نزدیک گسل فقط براي دوره با ضر.1 / دلیل این امر این است که با افزایش دوره  شود،میدر نظر گرفته  ٢۵٠

١با فراگذشت ساالنه بزرگتر از  هايشود. سازهمیساالنه از اهمیت سازه کاسته  فراگذشت / روستایی و براي  هايمربوط به ساختمان ٢۵٠

اهمیت بیشتري پیدا نیز نزدیک گسللحاظ اثر  اهباشد. هر چه اهمیت سازه باالتر رود براي کاهش عدم قطعیتمیمصارف کشاورزي 

کند.می

 پذیريجهتبه علت افزایش اثر  ،شویممینزدیکگسلشود و هر چه به میدر نظر گرفته  يکیلومتر20ضریب نزدیک گسل فقط تا فاصله .2

ابند.یاین ضرایب نیز افزایش می

.انددهاي بلند) در نظر گرفته شده(پریوثانیه 5/1ضریب نزدیک گسل فقط براي پریودهاي بیش از .3

تایوان نامهآیین3.3

گیرد.میرا به دو صورت زیر در نظر  نزدیک گسلباشد، اثر می2005   سال تایوان که مربوط به  نامهآییندر ویرایش جدید 

و اعمال ضرایبUBC97همانند .1
v

N و
a

N  2(مانند رابطه صورت یک ضریب افزایشی در طیف پاسخ طراحیبه.(

یک ظرفیت ولی  ،شودمیدر این روش اثرات نزدیک گسل در سطح طراحی اولیه نیروي پایه در نظر گرفته نروش طراحی دوتراز که .2

ایجاد شده توسط اثرات  ايلرزه طرح شده الزم است تا ظرفیت نهایی بر نیاز هايکردن ظرفیت نهایی سازهمضاف کنترلی براي محدود

فزونی داشته باشد. ،زمین نزدیک گسلحرکات 

D D
DS A a ١ D١ V v ١S N .F .S S N .F .S  )2(
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و بر مقدار  هتوان نمودار شتاب طیفی را نرماالیز کردمیبه منظور رسم طیف طراحی کنید مشاهده می5شکلطور که در همان
DS

٠.۴S م نمود. تقسی

-چی گسل چلونگپیو که مسبب زلزله،گسلضرایب نزدیک . ]8[تایوان براي چند گسل معروف محاسبه شده است نامهآییندر  نزدیک گسلضرایب 

.]9[شودمیخراجاستجیون فیو و همکاران مطالعه انجام شده توسطاز باشد، میچی

٠.٠٠

٠.۵٠

١.٠٠

١.۵٠

٢.٠٠

٢.۵٠

٣.٠٠

٣.۵٠

۴.٠٠

٠.٠٠ ١.٠٠ ٢.٠٠ ٣.٠٠ ۴.٠٠ ۵.٠٠ ۶.٠٠

S
a

T(s)

Taiwan Code
withoutN.F

Taiwan code
withN.F (R=٢km)

Taiwan code
withN.F (R=۵km)

نزدیک گسلاثرلحاظبدونوباوانیتانامهنییآطرحفیط-5شکل

تایوان نامهآیینقائم زلزله در  نیروي   1.3.3

:کندمینزدیک گسل ضریب بزرگتري را براي مولفه قائم نسبت به مولفه افقی لحاظ تایوان در  نامهآیین

            

aD

aD,V
aD

S

٢S
٢S

٣

ìïïïïï= í
ïïïïïî

                    

GB50011-2001چین  نامهآیین4.3

افقی براي طبقه ایزوله شده را بوسیله که نیروي برشی  دهدارائه می با مصالح بنایی ي ایزوله شدهها          اي را براي طراحی سازهروش ساده نامهآییناین 

:]10[دهدمیفزایش به مقدار زیر ابا توجه به فاصله )s(نزدیک گسلضریب 

s

s

s

R ۵k m ١.۵

۵ R ١٠km ١.٢۵

R ١٠ k m ١

   

    

   

ي مورد بررسیهانامهآییندر  نزدیک گسلضرایب مقایسه4

نامه آمریکا بیشترین شود، آییندیده می6شکلنماییم. همان طور که دري مختلف بررسی میهانامهآیینرا در  نزدیک گسلدر ابتدا مقادیر ضرایب 

ود و فاصله از گسل تعیین توجه به پریباشد که بامی 2تا  1بین مقادیریب اي اعمال ضرمحدودهگیرد.در نظر می نزدیک گسلمقدار را براي ضریب

ضرایب نزدیک  آمریکا معتقد است که افزایش نامهآیینکیلومتر در نظر گرفته شده است.  2براي فاصله کمتر از 6شکلضرایب مندرج در شود. می

ثانیه با ضریب  75/0تقریبا پریودصفر تا  گسل از پریود
a

N با ضریب  تا پریودهاي بلند75/0پریود بزرگتر از  و از
v

N اعمال شودبه صورت یکنواخت.

دور از گسل

نزدیک گسل

)4(

)3(
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٠

٠.۵

١

١.۵

٢

٢.۵

٠ ٠.١ ٠.١۵ ٠.٧ ١ ١.۵ ٢ ٢.۵ ٣ ٣.۵ ۴ ۵

ل
س

 گ
ک

دی
نز

  
ب

رای
ض

)s(پریود

UBC٩٧

NZ

Taiwan

مختلفيهانامهآییندرگسلکینزدبیضرامقایسه اثر پریود بر –6شکل

 نامهآییندیک گسل در کیلومتر ضریب نز 2در فواصل کوچکتر از  ،الف) -7( حالتترین نمایش داده شده است، در بحرانی7شکلهمان طور که در 

را در  اقل ضریب نزدیک گسلباشد. حدمینیوزیلند داراي بیشترین مقدار  نامهآیینکیلومتر  20تا  5اما در فواصل بین ،آمریکا داراي بیشترین مقدار

تایوان که تابعی  نامهآیین، )ب -7و استفاده از پریودهاي کوتاهتر (گیرد. اما با تغییر در شرایط میتایوان در نظر  نامهآیین،کیلومتر را 3فواصل بزرگتر از 

.نمایندچین و نیوزیلند مقادیر بیشتري را اتخاذ می نامهآیین،و در دیگر فواصلداراي مقادیر بیشتر کیلومتر  3در فواصل کوچکتر از  ،باشدمیاز پریود ن

١

١.٢

١.۴

١.۶

١.٨

٢

٢.٢

)الف(

         ١

١.٢

١.۴

١.۶

١.٨

٢

٢.٢

)ب(

مختلفيهانامهآییندرگسلکینزدبیضرامقایسه اثر فاصله بر –7شکل

در پریودهاي کوتاه و متوسط  نامه ایرانآیینطیف طرح .پردازیمایران می نامهآیینرسی با مورد بر نامهآییندر سه طیف طرح به مقایسه 8شکلحال در 

)٠ T ٠.٧۵< ٠.٧۵(همخوانی دارد، در حالیکه در پریودهاي بلندآمریکا بدون لحاظ اثر نزدیک گسل نامه آیین) با طیف طرح > T ٣< طیف ، )>

 آمریکا با لحاظ اثر نزدیک گسلنامه آیینطیف طرح  نسبت به نامه ایرانآیینالبته طیف طرح  کند.مقادیر بیشتري را اختیار می مه ایرانناآیینطرح 

زدیک کند و لحاظ اثر نلحاظ مینامه آمریکا بیشترین مقدار را براي طیف طرح دهد که آیین. این شکل نشان میگیردمقادیر کوچکتري را در نظر می

گرددو در نتیجه افزایش برش پایه میباعث افزایش مقادیر طیف طرح  هانامهآیینگسل در تمامی

فاصله از گسلفاصله از گسل

ل
س

 گ
ک

دی
نز

ب 
رای

ض

ل
س

 گ
ک

دی
نز

ب 
رای

ض



ژئوتکنیک -زلزله  -دومین کنفرانس ملی سازه                          

، مازندران1391ذرآ

Code: e672

9

۰.۰۰

۰.۵۰

۱.۰۰

۱.۵۰

۲.۰۰

۲.۵۰

۳.۰۰

۳.۵۰

۴.۰۰

۴.۵۰

۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰

S
a

T(s)

UBC٩٧ whithout N.F

UBC٩٧ with N.F

NZ without N.F

NZ with N.F

Taiwan Code without N.F

Taiwan code with N.F

Iranian Code without NF

نزدیک گسلاثرلحاظبدونوباطیف طرح سهیمقا-8شکل

گیرينتیجه5

در این مقاله مهمترین نتایج آن به شرح زیر  هاي ساختمانینامهنهاي نزدیک گسل و چگونگی لحاظ آن در آییبا توجه به بررسی خواص نگاشت

باشد:می

زمین میرونده و حرکات دائپذیري پیشناشی از جهت هاباشند که این پالسي نزدیک گسل معموال داراي حرکات پالس شکل میهانگاشت

شود.در مولفه نرمال افقی گسل دیده می اغلبده رونپذیري پیشپالس مربوط به اثر جهتباشد.موسوم به فلینگ استپ می

 که باعث افزایش شود مشاهده مییک تا دو  بینکشورهاي مورد بررسی به صورت یک ضریب با مقادیر  نامهآییندر طیف طرح  نزدیک گسلاثر

باشند.شود. این ضرایب غالبا تابعی از فاصله و پریود میبرش می

نیز  نزدیک گسلرونده مقادیر ضرایب پذیري پیشمنبع زلزله یا گسل افزایش یابد، به علت کاهش اثر جهت هر چه فاصله مکان مورد نظر از

باشد.کیلومتر می 20حدودا  نزدیک گسلراي لحاظ اثر بهانامهآیینفاصله در نظر گرفته شده در  بیشینهیابد. کاهش می

شود، بدین منظور ضرایب اعمالی ي بلند بیشتر مشاهده میهااین اثر در پریود نزدیک گسلي هاي با پریود بلند در نگاشتهابه علت وجود پالس

باشد.ي کوتاه میهابراي افزایش مقادیر طیف طرح، در نواحی با پریود بلند داراي مقادیر بیشتري نسبت به پریود

یروي قائم ناشی از زلزله که این اثر نیز باید در نباشد، تا یکسان میراي مقادیري نسبداهاي قائم و افقی مولفهنزدیک گسلهاي معموال در زلزله

.لحاظ شود ها          نامهآیینل همانند برخی نزدیک گس

در صورت نزدیکی به منبع زلزله باید لحاظ شوداي این اثر در طراحی جداسازهاي لرزهدر پریودهاي بلند، نزدیک گسلبیشتر اثر علت تاثیر ه ب.
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