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 چکیده

نمایند الیه خاک نقش  متر خاک عبور می 011ها کیلومتر سنگ و غالباً کمتر از  با وجود این حقیقت که امواج زلزله از میان ده

ها به لحاظ تأثیراتی است  از دیدگاه مهندسی اهمیت زلزله. کند بسیار مهمی در تعیین خصوصیات حرکت سطح زمین ایفا می

در اکثر نمایند که  ها، مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی ایجاد می ها، پل ر سدها، نیروگاههایی نظی ها در سازه که این زلزله

های آبرفتی واقع بر سنگ بستر بنا  های سنگی بلکه بر روی سطح زمین یعنی بر روی الیه ها نه در سطح توده موارد این سازه

پراکنشی پیچیده است که تحت شرایط پایدار خاک این اثر های خاک بر امواج زمین لرزه ماحصل یک فرایند  اثر الیه. شوند می

در این مقاله سعی شد با استفاده از . شود نمایی دینامیکی باشد که از آن به عنوان تشدید یاد می تواند به صورت بزرگ می

های  قایسه روشگمانه در ساختگاه شهر طبس به مطالعه اثر ساختگاه در این شهر و همچنین م 5های حاصل از حفاری  داده

در . پرداخته شود NERAو  EERAافزارهای  تحلیل خطی معادل و غیرخطی با استفاده از نرمعددی تحلیل ساختگاه نظیر 

و همچنین رفتار غیرخطی خاک برای زلزله با دوره بازگشت  EERAگردد با توجه به برآورد دست باالی  نهایت پیشنهاد می

تری را بدست  بینانه برای تحلیل اثر ساختگاه استفاده گردد تا حداکثر شتاب سطح واقع NERAافزار  از نرم( سال 5745)باال 

 . آوریم

 

  EERA ،NERAاثر ساختگاه، تحلیل خطی معادل، تحلیل غیرخطی،  :کلمات کلیدی
 

 مقدمه 

مشکالت در طراحی و دهد که عالوه بر وجود مسائل و  ها نشان می ها و تأسیسات در زلزله تخریب و آسیب دیدن ساختمان

  .ها در منطقه آسیب دیده ایفا نموده است ای را در توزیع خرابی اجرای آنها، عامل شرایط ساختگاهی نقش تعیین کننده
. باشد های حرکت ورودی می های دینامیکی خاک و ویژگی بندی خاک، ویژگی های رسوبی وابسته به الیه ای نهشته پاسخ لرزه

گذارد و  ها هنگام عبور امواج از پی سنگ به سطح زمین تأثیر می وای فرکانسی امواج زمین لرزهبسترهای آبرفتی در محت

این امر برای مهندسین . شود ها متفاوت می فرکانس غالب در سطح زمین با فرکانس غالب در سنگ کف یا پی سنگ زیرسازه

حتمالی فرکانس و پریود زمین و با شناخت به طوری که در صورت تعیین محدوده ا. طراح یا محاسب حائز اهمیت است

های مورد طراحی، بایستی کوشش نمود که از عمل رزونانس یا تشدید بین زمین و سازه پرهیز  محدوده احتمالی فرکانس سازه

تعیین محدوده فرکانس و پریود . بینی و به کار گرفت و یا تمهیدات الزم را در طراحی سازه پیش( 0931دهقانی، )شود 

باشد  های دینامیکی ویژه می تحلیلشناسی مهندسی و شناخت نوع ساختگاه و انجام  های زمین تگاه نیازمند بررسیساخ

 (. 0934عصاری، )
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 پیشینه تحقیق . 2

توان گفت که مسأله تأثیر ساختگاه بر  در صورتی که بخواهیم به طور خالصه بیشینه بررسی اثرات ساختگاه را بیان کنیم می

آنان با بررسی آثار ایجاد شده در . ای زمین از اوایل قرن بیستم مورد توجه محققین و دانشمندان قرار گرفته است لرزهحرکات 

های آبرفتی محل، تأثیر ساختگاه را در تغییر خصوصیات  اثر امواج زلزله در نقاط مختلف ساختگاه و همچنین شرایط الیه

ها جدید در نقاط  ها تا امروز نیز ادامه داشته و پس از وقوع زلزله این بررسی. دهند مختلف امواج زلزله مورد ارزیابی قرار می

پرست  یزدان) گیرد ها صورت می های فراوانی در ارتباط با چگونگی تأثیر ساختگاه بر شدت این زلزله مختلف دنیا، تحقیق

0930 .) 

، (0333)، لوما پریتا (0335)ددی همچون، مکزیکوسیتی های متع های حرکت زمین در زلزله تأثیر اثرات محلی خاک بر ویژگی

در ادامه به تشریح یک مورد از ( 0939فوالدی و همکاران، ) بوضوح به اثبات رسیده است( 0333)چی  و چی( 0335)کوبه 

 . های بررسی شده و نتایج آن پرداخته خواهد شد  زلزله

با  .واقع شده است Kocaeli 0333 اگوست 04 مرکز زلزلهی کیلومتر 051، در فاصله استانبولهای از شهر 0آوسیالر شهر

نفر  091 کشته ونفر  549 .در آوسیالر رخ داده استای  گسترده سنگین و بسیار، آسیب به کانون فاصله طوالنی وجود چنین

متوسط  دچار خسارت نساختما 550 .آسیب دیدند به شدت نابود یا کامالً ساختمان آپارتمانی 053 در مجموع .مجروح شدند

در چنین فاصله طوالنی از مرکز زلزله، همه را ای  گستردهآسیب  عوارض چنین. جزئی شد دچار خسارت ساختمان 311 و

کیلومتر از شهر  55های شهر استانبول که  شگفت زده کرده بود چرا که، عمالً هیچ آسیب شدید و یا حتی متوسط در ساختمان

اند و نتایج آنها در  های بسیاری از نظر ساختگاه مورد بررسی قرار گرفته زلزله .است، وجود ندارد تر نزدیکآوسیالر به مرکز زلزله 

 .باشد مراجع مختلف قابل دسترسی است که در این مقاله مجال اشاره کامل به آنها نمی

 

 های متداول در تحلیل پاسخ زمین روش. 3

های  ها و دقت بندی ساده روش شاید بتوان در یک دسته. متفاوتی تعیین گردد های تواند با دقت تعیین مشخصات ساختگاه می

 .مربوطه را به سه دسته زیر تقسیم کرد

های رسوب و  های تئوری و عددی مبتنی بر شناسایی دقیق خصوصیات مکانیکی و دینامیکی الیه روش  . أ

 (.IIIدقت )آنالیز پاسخ ساختگاه 

 (.IIدقت ) تقیم گیری مس های مبتنی بر اندازه روش  . ب

 (. Iدقت )ای  نامه های آیین روش  . ت

دهند و  تر و بازه مکانی بیشتری را تحت پوشش قرار می های عددی، عالوه بر دقت باال، کم هزینه های فوق، روش از میان روش

(. 0935زاده،  قلندر)گردد  ها جهت ارزیابی تحلیل پاسخ در برابر ارتعاشات زلزله استفاده می به همین دلیل معموالً از این روش

شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی برای تبدیل حرکت سنگ بستر  های مختلف زمین های عددی استفاده از داده منظور از روش

های  ها بسته به رفتار خاک خود در سه دسته روش این روش .باشد می( مثالً سطح زمین)به حرکت زمین در مکان دلخواه 

 .گردند بندی می های غیرخطی دسته وشخطی، خطی معادل و ر

 

 روش خطی در تعیین پاسخ زمین . 3-1

ترین راه برای بازسازی  این روش ساده. شود کرنش خاک بصورت خطی فرض می –در این روش رفتار منحنی تنش 

. ها بوده و بر پایه مدل ویسکواالستیک کلوین با استفاده از تابع تبدیل استوار است لرزه العمل خاک در اثر رخداد زمین عکس

                                                           
1
 Avcilar 
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ترین  ویت متداول –ه مدل کلوین باشد گرچ سازی رفتار خاک موجود می های دیگری نیز جهت مدل قابل ذکر است که مدل

 . باشد مدل استفاده شده می

 

 روش خطی معادل در تعیین پاسخ زمین. 3-2

شود، در صورتی که در طبیعت مقادیر  در روش خطی، مدول برشی و ضریب میرایی برای هر الیه خاک ثابت در نظر گرفته می

های تغییرات  در روش خطی معادل استفاده از منحنی. باشد الیه میپارامترهای مذکور، متناسب با تراز کرنش تولید شده در هر 

تری مطابق با  مدول برشی و ضریب میرایی نسبت به کرنش برشی در هر الیه مجزا کاربرد داشته و از این رو نتایج مناسب

 .دهد طبیعت را بدست می

این . نشان داده شده، داشته باشد 0که در شکل رزیسی مطابق آنچه تواند حلقه هیست یک نمونه خاک تحت اثر بار سیکلی می

به دو روش قابل توصیف است، روش اول به وسیله ( کرنش تحت بارگذاری و باربرداری –منحنی تنش )منحنی هیسترزیس 

در بیان کلی دو مشخصه . کنند خود مسیر واقعی منحنی و روش دوم به وسیله پارامترهایی که شکل عمومی آن را بیان می

 .باشد منحنی هیسترزیس شیب و پهنای آن میمهم 

 

 
 تغییرات مدول برشی سکانت و نسبت میرایی با دامنه کرنش برشی( bکرنش  –منحنی هیسترزیس تنش ( aمدل خطی معادل (: 1شکل 

(Bardet et al, 2000) 

 

در هر نقطه قابل بیان  (Gtan)شیب منحنی به سختی خاک بستگی دارد که در حین بارگذاری به وسیله مدول برشی تانژانت 

نماید، لیکن مقدار میانگین آن در طول یک حلقه کامل،  در طول یک سیکل بارگذاری تغییر می Gtanبدیهی است که . است

 :باشد تقریباً معادل مدول برشی سکانت می

 

0)                                                                                                                                            
  

  
 

 .کند شیب عمومی منحنی هیسترزیس را بیان می Gsec. باشند نش برشی میهای تنش و کر به ترتیب دامنه   و    که در آن 

پهنای منحنی هیسترزیس، وابسته به سطحی است که به عنوان شاخص از استهالک انرژی به وسیله ضریب میرایی قابل بیان 

 . است

 

5)                                                                                                                      ε  
  

    
 

 

  

     

      
  

 

 . باشند سطح منحنی هیسترزیس می      
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 (Gtan)و تانژانت ( Gsec)مدول برشی سکانت ( 2شکل 

 

 روش غیرخطی در تعیین پاسخ زمین . 3-3

در ای زمین، تحلیل پاسخ غیرخطی واقعی توده خاک با استفاده از انتگراسیون مستقیم عددی  روشی دیگر برای تعیین لرزه

 . توان حل کرد کرنش غیرخطی را می–های کوتاه زمان، مدل تنش گیری از معادله حرکت در گام باشد، با انتگرال حوزه زمان می

کرنش خاک را با  –باشند رفتار تنش  های کامپیوتری تحلیل پاسخ غیرخطی یک بعدی زمین که در دسترس می اغلب برنامه

، مدل 5اوسگود –کرنش سیکلی مانند مدل هیپربولیک، مدل هیپربولیک اصالح شده، مدل رمبرگ  –های تنش  مدل
 
HDCP کنند و مدل نوع ایوان مشخص می 7داویدنکوف –، مدل مارتین . 

کرنش -های تنش برای مدل کردن منحنی( 0304) 5روز و ام( 0304)ایوان . نشان داده شده است( 4-9)همانطور که در شکل 

را پیشنهاد    و مقاومت در برابر لغزش    های مختلف  ، دارای سختیnی استفاده از یک سری از عناصر مکانیکی غیرخط

 (. Mraz, 1978)گذاری کرد  نام   ، مدل آنها را با عنوان مدل Herafter. دادند
 

 
 کرنش استفاده شده توسط –نمایش شماتیک مدل تنش ( 3شکل 

Iwan (7691 ) وMorz (7691( )Bardet et al, 2001) 

                                                           
2
 Ramberg – Osgood  

3
 Hardin-Drnevich-Cundall-Pyke 

4
 Martin – Davidenkov  

5
 Mroz  
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پیروی Masing (Masing ،0350 )کرنش از قانون شباهت -نشان داده شده، زمانی که منحنی تنش 7همانطور که در شکل 

، چهار برابر    تا،     و در بارگذاری مجدد از     تا     به ترتیب متناظر با باربرداری از    و    های  کند مساحت می

بصورت زیر تعریف    و    ،   های  مساحت. هستند   تا  1کرنش برای بارگذاری از -زیر منحنی تنش   بزرگتر از مساحت 

 :شوند می

 

9)                                       
  
 

               
   
  

                   
  
   

     

 

 
 ,Bardet et al)در طول چرخه بارگذاری و باربرداری    برای محاسبه حلقه هیسترتیک مدل    و    ،   های  مساحت( 4شکل 

2001) 
 : شود می   تولید شود،         نقطه گسسته  nهای خطی است و توسط  کرنش تکه-هنگامی که منحنی تنش

 

7)                                                       
 

 
                         

 
              

 

 : شود می( 05-9)و معادله 

 

5)                                                                                                 
          

               

 

 : از آنجایی که حداکثر انرژی کرنش ذخیره شده در سیستم برابر است با
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0)                                                                                                                                     
 

 

 
    

  

 

 : تواند بیان شود با می   در کرنش برشی   εنسبت میرایی بحرانی 

 

4)                                                                                  
   

     
 

 

 
 

   

    
               

 

در این . برابر است   کند که تنش برشی با مقاومت برشی  فرض می IMباشد مدل    بیش از   هنگامی که کرنش برشی 

 : شود می εو نسبت میرایی بحرانی   حالت مدول سکانت 

 

3)                                                                     
  

 
ε     و     

 

 
 
              

   
      برای   

 

برای کرنش برشی بسیار بزرگ، مدول سکانت به سمت صفر و نسبت میرایی به سمت 
 

 
 ، تمایل دارد 

های  با این حال منحنی. به عنوان مدل خطی معادل اختصاص داده شود    های  تواند همان منحنی می   در مدل 

توانند همانند مدل خطی معادل به طور  نمیآنها . شود محاسبه می( 03-9)با استفاده از معادله    نسبت میرایی در مدل 

یکسانی اختصاص داده شود اما     توان منحنی  و مدل خطی معادل می   به طور خالصه، به مدل . مستقل تعریف شود

  .های نسبت میرایی مختلفی دارند به طور کلی منحنی
 

  EERA خصوصیات. 4

توسط گروه عمران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی براساس مفاهیم اصلی برنامه مرجع  EERA برنامه کامپیوتری ،0333در سال 

SHAKE 31 و درFORTRAN  توسعه یافت. EERA  در حقیقت مخفف" Equivalent-linear Earthquake 

Response Analysis"  افزار  نرم. تحلیل خطی معادل پاسخ زلزله استو به معنایEERA  برشی بعلت استفاده از مدول

این . گیرد رفتار خطی معادل در نظر می محیط خاک را محیطی با سکانتی به جای مدول برشی تانژانتی و نیز نسبت میرایی

شناخته  از مفاهیم مدرنی سازی  پیاده EERAدر واقع . گیرد زمین مورد استفاده قرار می افزار جهت تحلیل یک بعدی پاسخ نرم

افزار با استفاده از تکنیک روابط برگشتی، روابط حاکم بر  این نرم .است سایت لرزه زمین پاسخخطی معادل  شده تجزیه و تحلیل

افزار  در این نرم. تعادل دینامیکی محیط را حل کرده و به منظور اعمال رفتار خطی معادل، تکنیک تکرار را بکار گرفته است

های خاک با معرفی  هر یک از الیه. شوند ی مساوی تعریف میهای ورودی به صورت تاریخچه زمانی با فواصل زمان نگاشت شتاب

گردد  برشی و نسبت میرایی تعریف میضخامت، دانسیته و مقادیر اولیه سرعت موج ( ریزدانه، درشت دانه و سنگ)نوع بافت 
(Bardet et al, 2000) . 

این برنامه تمام امتیازات . شود گنجانده می EXCELتماماً در برنامه صفحه گسترده  EERAهای  ها و خروجی ورودی

را  خاک های الیه و مواد خواص کلی تعدادمانند عدم محدودیت در  FORTAN 31 گیری دینامیکی و عملیات ماتریسی اندازه

 . ودنم محاسبه ها الیه زیرهر  در توان میو شتاب را  سرعت، نسبی همچنین جابجایی .داراست

 

  NERA خصوصیات. 5

ایوان  مواد توسعه یافته شده توسط براساس مدل ،NERAبه  EERA مورد استفاده برای سازی پیاده اصول ،5110سال در 

 Nonlinear Earthquake Response"در اصل مخفف عبارت  NERA .اعمال شد (0304)روز  ام و( 0304)
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Analysis" باشد به معنای آنالیز پاسخ غیرخطی زلزله محل می .NERA  همانندEERA  31کامل  مزایایاز 

FORTRAN گیرد بهره می اکسل برنامه صفحه گسترده و (Bardet et al, 2001 .) 

 

 افزارها فرضیات نرم. 6

 :شود ها خاک به صورت الیه الیه و با فرضیات زیر در نظر گرفته می افزار در این نرم

  به صورت افقی همگن هستند. 

  در جهت افقی تا بینهایت ادامه دارند. 

  باشند افقی از طرف سنگ بستر می تنها تحت حرکت . 

 

 پارامترهای ورودی . 7
 مشخصات خاک . 7-1

الزم به ذکر است که این اطالعات با استفاده از آزمایش . باشد گمانه استفاده شده در این پژوهش به قرار زیر می 5مشخصات 

 . اند ای بدست آمده درون گمانه

 
 BH1های بدست آمده در گمانه  مشخصات الیه( 1جدول 

 (متر بر ثانیه)    (متر بر ثانیه)    (متر)رقوم  الیه

 599 553 1 – 5 اول

 53580 071 5 - 9 دوم

 991 493 9 – 5 سوم

 94389 373 5 – 3 چهارم

 70085 355 3 – 00 پنجم

 759 0114 00 – 00 ششم

 73089 0104 00 – 03 هفتم

 50089 0007 03 – 54 هشتم

 590809 0054 54 – 53 نهم

 55985 0037 53 – 95 دهم

 

 BH2های بدست آمده در گمانه  مشخصات الیه( 2جدول 

 (متر بر ثانیه)    (متر بر ثانیه)    (متر)رقوم  الیه

 513 705 1 – 5 اول

 539 051 5 – 7 دوم

 95785 434 7 – 5 سوم

 710 331 5 – 4 چهارم

 79089 374 4 – 3 پنجم

 73589 0157 3 – 05 ششم

 503809 0510 05 – 57 هفتم

 00185 0503 57 – 91 هشتم

 

 BH3های بدست آمده در گمانه  مشخصات الیه( 3جدول 

 (متر بر ثانیه)    (متر بر ثانیه)    (متر)رقوم  الیه
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 504 739 1 – 7 اول

 53084 051 7 – 5 دوم

 90787 415 5 – 4 سوم

 903855 453 4 – 3 چهارم

 994 440 3 – 05 پنجم

 90085 399 05 – 07 ششم

 933 334 07 – 51 هفتم

 70185 391 51 – 55 هشتم

 703 373 55 - 91 نهم

 

 BH4های بدست آمده در گمانه  مشخصات الیه( 4جدول 

 (متر بر ثانیه)    (متر بر ثانیه)    (متر)رقوم  الیه

 70087 303 1 – 9 اول

 557 013385 9 – 0 دوم

 017857 0571 0 – 01 سوم

 07080 0914 01 – 00 چهارم

 075845 090985 00 – 05 پنجم

 047875 0940 05 – 51 ششم

 491 0700 51 - 91 هفتم

 

 BH5های بدست آمده در گمانه  مشخصات الیه( 5جدول 

 (متر بر ثانیه)    (متر بر ثانیه)    (متر)رقوم  الیه

 030 771 1 – 7 اول

 500 009 7 – 4 دوم

 955 470 4 – 05 سوم

 933 330 05 – 51 چهارم

 774 330 51 - 91 پنجم

 

 های رفتاری  منحنی. 7-2

این . باشد های موجود در گمانه می بندی خاک افزارها نیاز به تقسیم همانطور که بدان اشاره شد برای تحلیل در این نرم

ای  گسترده های نمودارها تحقیقبرای تعیین این . باشد بندی براساس نوع نمودار میرایی و مدول برشی در برابر کرنش می تقسیم

باشند که در  ای و رسی و سنگ دارای سه نوع نمودار میرایی و مدول برشی در برابر کرنش می های ماسه خاک. انجام شده است

و ( 0333)های ارائه شده توسط سید و سان  های بکار رفته در این پروژه منحنی منحنی .افزار ارائه گردیده است پیش فرض نرم

  .برای رس، ماسه و سنگ بستر است( 0331)ادریس 

 

 حرکت ورودی. 7-3

های  نگاشت اگر چه شتاب. دهد ها را بیشینه شتاب و محتوای فرکانسی آنها تشکیل می نگاشت های تشابه شتاب ترین زمینه مهم

نها در محتوی فرکانس امری توان از لحاظ بیشینه شتاب با اعمال ضرایب مناسب هم پایه نمود، اما تشابه آ مختلف را می

به . حاصل نخواهند شد... لرزه، عمق کانونی، فاصله رومرکزی و  تر است که جز با تشابه با مکانسیم گسلش، بزرگی زمین پیچیده

پذیر در گستره  تواند به عنوان بیشینه زلزله باور طبس که می 0954همین سبب در مطالعه حاضر از شتاب نگاشت زلزله سال 

 (. 0934عصاری، )در محتوی فرکانس مورد نیاز نباشد سازی  شد استفاده شده است تا تشابهطبس با
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و  745، 45های با دوره بازگشت  جهت برآورد مشخصات حرکت نیرومند زمین، به ازاء زلزله مبنای طرح، یعنی زمین لرزه

 . سال، مورد استفاده قرار گرفته است 5745

 

 
 طبس 1357شهریورماه سال  25زلزله -دیهوکنگاشت  شتاب( 5شکل 

 

 
 سال 75های با دوره بازگشت  طبس مقیاس شده جهت زلزله 1357شهریورماه سال  25زلزله -نگاشت دیهوک شتاب( 6شکل 

 

 
 سال 475های با دوره بازگشت  لزلهطبس مقیاس شده جهت ز 1357شهریورماه سال  25زلزله -نگاشت دیهوک شتاب( 7شکل 
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 سال 2475های با دوره بازگشت  زلهطبس مقیاس شده جهت زل 1357شهریورماه سال  25زلزله -نگاشت دیهوک شتاب( 8شکل 

 خروجی تحلیل. 8

 .دهند نتایج تحلیل را نشان می 8تا  6های  جدول

 
 سال 75پارامترهای تقویت و حداکثرشتاب سطح برای زلزله با دوره ( 6جدول 

 گمانه 0 5 9 7 5
N E N E N E N E N E 

 تقویت 0835 01850 5810 3803 5895 0783 0890 9850 5835 389

 حداکثر شتاب سطح 1873 18759 18574 18700 18007 1890 187 1895 1843 1873

 

 سال 475پارامترهای تقویت و حداکثرشتاب سطح برای زلزله با دوره ( 7جدول 

 گمانه 0 5 9 7 5
N E N E N E N E N E 

 تقویت 0837 384 585 487 589 3805 0890 989 5833 0853

 حداکثر شتاب سطح 18059 18014 18305 18003 18379 1840 180 18759 1834 1857

 

 سال 2475پارامترهای تقویت و حداکثرشتاب سطح برای زلزله با دوره ( 8جدول 

 گمانه 0 5 9 7 5
N E N E N E N E N E 

 تقویت 0835 4810 5 4835 5853 384 0894 983 583 483

 حداکثر شتاب سطح 18430 1433 0850 183 0815 183 1837 1840 0819 1840

 

 گیری نتیجه. 9

  حداکثر شتاب سطح و حداکثر سرعت نسبی در گمانهBH4 افزار  ها در هر دو نرم نسبت به سایر گمانه

 . باشد های رسی می کمتر است که علت آن تقویت کم در این گمانه و همچنین عدم حضور الیه

  با توجه به اینکه عمق سنگ بستر در گمانهBH3 ،51 ها بیشتر است، در نتیجه  متر بوده و از سایر گمانه

ها بیشتر است که مهر تأییدی بر  افزار بکارگیری شده از سایر گمانه ر دو نرمپریود حداکثر شتاب در این گمانه برای ه

. یابد دهد افزایش می این مطلب است که با افزایش ضخامت و سستی خاک پریودی که در آن حداکثر شتاب روی می

گمانه جزء گردد که خاک این  گیری از سرعت موج برشی در این گمانه این مطلب روشن می همچنین با میانگین

 . باشد های مورد بررسی می ها در بین خاک گمانه ترین خاک سست
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 توان این نکته را بیان نمود که  با جمع بندی میزان تقویت و همچنین حداکثر شتاب در سطح زمین می

از طرف دیگر منطقه جنوب . باشد منطقه دیهشک و نواحی مرکزی شهر طبس بیشترین شرایط تشدید را دارا می

براساس مطالعات صورت . باشد زاده دارای باالترین سختی و کمترین تشدید می سرآسیاب و سپس ناحیه امام محله

هدایت گردد تا ( ع)زاده حسین بن موسی الکاظم  گرفته پیشنهاد گردید تا برنامه توسعه شهری بیشتر به سمت امام

ساخت و ساز در سایر . سلش نیز اعمال گرددداری از زون گ تر رعایت فاصله ضمن برخورداری ار ساختگاه مناسب

 .نواحی شهری نیز باید با در نظر گرفتن پارامترهای تقویت و شتاب ماکزیمم ساختگاه صورت پذیرد

 ها نیاز به داشتن اطالعاتی در باب فرضیات بستر، تفهیم نحوه  هر یک از این روش فسیرنحوه کاربرد و ت

توان به صورت ریاضی قوی و یا دقیق در نظر  هیچ کدام را نمی. نها داردهای آ عملکرد هر روش و تشخیص محدودیت

بینی شتاب حداکثر سطح زیاد توسط  سال و پیش 5745گرفت، اما به علت رفتار غیرخطی خاک در دوره زلزله 

EERA افزار  بهتر است از نرمNERA به منظور تحلیل غیرخطی پاسخ ساختگاه استفاده شود.  
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