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  سازي ساختمانلرزه و مقاومنگاهي بر زمين

نگين چوبينه
1

، شكوفه صابري
2

، كيميا مهربد
3  

  ي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهانكارشناسي، دانشكده 1
  ي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهانكارشناسي، دانشكده 2
  ي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهانكارشناسي، دانشكده 3

  

  

  چكيده

ها را است كه زندگي و محيط زندگي انسانترين مخاطرات طبيعي بودهلرزه از ديرباز از جمله مهمزمين    

بيني زمان و مكان وقوع آن، است تا با بررسي علل و پيشكند. به همين دليل بشر همواره بر آن بودهتهديد مي

ن پژوهش، سعي بر آن است تا با شناخت ماهيت و از ضررهاي مالي و جاني ناشي از آن جلوگيري كند. در اي

اي ها، روش بهينهبيني و ثبت قدرت آنهاي روز براي پيشلرزه و همچنين امكانات و فناوريهاي زمينويژگي

  لرزه يافت شود.ها در راستاي كاهش تلفات زمينسازي سازهبراي مقاوم

  لرزهها، كاهش تلفات زمينسازي سازهلرزه، ثبت قدرت، مقاومزمين كلمات كليدي:

مهمقد  

 ناشي از گسيختگي سريع انرژي است كه به علّت آزاد شدن زمين لرزش و جنبش ،لرزه زمين   

- ها رخ مي هايي كه اطرف آتشفشانبه استثناي زلزله .دهد روي مي يكوتاه زمين در مدت پوستة هاي گسل در

زمين در مقابل نيروهاي شديد، كند ولي مداومي است  يهسريع پوست زلزله نتيجه عكس العمل ناگهاني و ،دهد

شناسي موجب ايجاد گسل مي  ساختمان زمين العمل در اين عكس .كه در درون زمين تدريجاً از بين مي روند

ثير نيروهاي مختلف قرار أزمين ، در طول عمر خود، سخت تحت ت ةدهند هاي تشكيل عبارت ديگر سنگهب شود.

ح تنش ها بر واحد سط كه شدت آن ،هاست داخلي در آن مي گيرند و نتيجه اعمال اين نيروها، توليد نيروهاي

. ماند سنگ پايدار مي سنگ از حد تحمل سنگ تجاوز نكندر ب ر كه تنش موث زمانيخوانده مي شود. تا 

كه تنش موثر برسنگ از حد تحمل تجاوز كند سنگ گسيخته و گسل ايجاد مي شود. ضمن ايجاد گسل  هنگامي

آورد، و بار ميلرزه ويراني زيادي به. ارتعاشات ناشي از زمينوجود مي آيد كه منجر به زلزله مي شودهارتعاشاتي ب

هاي بيني آن وجود ندارد. تاكنون دستگاهرود، امكان پيششمار ميي طبيعي بهاز آنجايي كه يك پديده

 دادرمقدار بزرگي يك زلزله طبق قرا. شوندنگار ناميده ميگوناگوني براي ثبت امواج زلزه ساخته شده اند كه لرزه
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هاي  خسارت 7گتر از راغلب غير محسوس و بز 3تر از شدت  هاي كوچك زلزله .شود گزارش مي 1ريشتربه صورت 

 ]1[. شود مي گيري اندازه 2مركالي ةآورند. شدت لرزه با روش اصالح شد جدي را به بار مي

سازي كاهش منظور افزايش مقاومت يك سازه در برابر نيروهاي وارد بر آن است. هدف از مقاومسازي بهمقاوم

  شوند كه عبارتند از:هاي مختلفي انجام ميسازي به روشلرزه است. مقاوممخرب زميناثرات 

  ؛ايجداسازي لرزه - 
 ؛پوش كردن سطوحزره - 
 .استفاده از بادبند فوالدي - 

  

  لرزهوقوع زمين علل. 1

- هم در حال حركت هستند. محل شكستگيها نسبت بهاي دارد كه صفحهاي يا پوستهزمين ساختاري صفحه   

كنند. در حالت عادي حركت هاي كناري گسل به موازات آن حركت ميهاي صفحات، گسل نام دارد كه صفحه

  شود.لرزه ميها آرام است، اما اگر به دليلي حركتي ناگهاني رخ دهد، منجر به وقوع زمينصفحه

مانع  اين نيروي اصطكاكآيد. اصطكاك بسيار بزرگي بين صفحات به وجود مي ، نيرويهاهنگام حركت صفحه   

بيشتر از نيروي  االستيك شود. زماني كه نيروهايتغيير االستيك پوسته ميها شده و منجر به صفحهلغزش 

طور ناگهاني هاي سنگي روي گسل بهشكند. در اين حالت بلوكمي شود، اصطالحاً قفل اصطكاكياصطكاك مي

  ]2[ شود.لرزه ميلغزد و منجر به زمين يم

گويند. لرزه ميشود كه به آن نقطه كانون زمينلغزش بين دو بلوك سنگي در يك نقطه درون زمين آغاز مي   

شوند، از ساير امواج  نيز ناميده مي pامواج اوليه كه لرزه، اپي سنتر نام دارد. ي سطحي معادل كانون زميننقطه

ها  زودهنگام امواج اوليه شده و خرابي ناشي از آنتر هستند. اين سرعت باال، منجر به ميرايي  توليده شده سريع

ها در جهت حركت  رساند.امواج اوليه به صورت كشش فشاري منتشر شده و حركت ذرات در آن را به حداقل مي

ها عمود بر جهت انتشار  تري دارند و جهت حركات ذرات در آن ، سرعت كمSامواج ثانويه يا امواج  موج است.

 ]3[ موج است.

هاي ناشي  شوند و قدرت بسيار بااليي دارند. علت اصلي ويراني واج سطحي در سطح پوسته منتشر شده ميام   

موج سطحي از نوع الو، تقريبا مشابه موج داخلي ثانويه است با اين تفاوت  از زمين لرزه، امواج سطحي هستند.

كنند. انتشار اين امواج مانند  مي كه ذرات ماده به موازات سطح زمين و در جهت عمود بر انتشار موج حركت

                                                             
١  Richter  
٢
 Mercalli 
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برخي امواج سطحي، ذرات را در  شود. حركت طناب به سمت چپ يا راست ايجاد ميهايي است كه بر اثر  تكان

 ]3[ شوند. آورند. اين امواج، امواج ريلي ناميده مي اي به حركت درمي امتداد مدارهاي دايره

  بينيپيش .2

بيني وقوع زماني و با چه قدرتي ممكن است اتفاق بيفتد. امروزه امكان پيشلرزه در كجا و چه يعني زمين   

اي از عالئم در پذير است، اما زمان و قدرت آن همچنان نامعلوم است. مجموعهها تا حدودي امكانزمين لرزه

  ند از:لرزه وجود دارد. اين عالئم عبارتها، امكان وقوع زمينطبيعت وجود دارد كه در صورت مشاهده آن

  ؛ها، و پرندگانها، خرگوشتغير در رفتار حيواناتي نظير اسب - 

ها و گازهاي تغيير دماي زمين و خروج گازهايي همچون رادون و آرگون و تغييرات شيميايي در آب چشمه - 
  ؛طبيعي خروجي

  ؛هاافزايش فاصله بين شكستگي - 

  ؛شودفتن آب يا فوران آن ميهاي خاك كه باعث پايين رافزايش يا كاهش فشار بر حفره - 

  .ي جامدشكستن ناگهاني بخشي از پوسته - 

  نگارلرزه .3

مند اند عالقهشدهي جاني و مالي وسيعي مياهها كه موجب خسارتزمين لرزه ةعست كه انسان به مطالها قرن  
يك فيلسوف چيني  ،ميالدي 132در سال ها مربوط مي شود. لين تالش در چنين راهي به چينيبوده است. او
-ة بروز يك حركت را امكاننما اختراع نمود. چنين دستگاهي مشاهدري به نام لرزهنگالرزه هنگ -به نام چانگ

  گيري ميزان حركت با آن ممكن نبود.كرد ولي اندازهپذير مي

بر اساس حركت نسبي آونگ نسبت به زمين است. در اين دستگاه وزنه اي  نگارهاي بعدياساس كاري لرزه   

خورد. قلمي در انتهاي اين وزنه  ترين حركت زمين تكان مي اي ثابت قرار گرفته و با كوچك آونگ شكل رو پايه

ثبت  است، لرزه را برروي كاغذي كه در زير آن قرار گرفته هاي زمين قرار گرفته كه با حركت خود نگاشت

  كند. مي

ها مكانيكي  نگارهاي قديمي حركت آونگي است كه به آن نگارها انواع مختلفي دارند. اساس كار لرزهلرزه   

نگار مكانيكي نوري است كه حين حركت آونگ،  نگارهاي مكانيكي، لرزه از لرزه  شود.نوعي ديگر گفته مي

 هاي نور برروي فيلم عكاسي ظاهر نمايد. ه صورت باريكهها را ب شود تا نگاشت اي بر روي آن قرار داده مي آيينه

كنند اما،  گيرند، از اصل حركت آونگي استفاده مي امروزه مورد استفاده قرار مياي كه  هاي پيشرفته لرزه نگار
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كه  شود، پيچ قرار گرفته است و هنگام حركت زمين، در آن نيروهاي القايي ايجاد مي اين آونگ در يك سيم

  ]3[ جايي حركت زميني متناسب است. هاي القايي با مشتق زماني جابهاين نيرو

  گيري. واحدهاي اندازه1.3

ي امواج ثبت شده ترين دامنه ي بزرگارائه شد و از لگاريتم اندازه 1935ريشتر  توسط چارلز ريشتر در سال    

زمين منتشر  لرزه با واحد ريشتر مبين ميزان امواجي است كه از آيد. بزرگي زميننگار به دست ميدر يك لرزه

هاي به لرزه با مقياس مركالي ميزان خرابيشدت زمينلرزه است. ميني ذاتي زي اندازهدهندهنشان شود ومي

هاي لرزه با بزرگيكند و به ساخت و ساز نيز بستگي دارد. ممكن است دو زمينوجود آمده را مشخص مي

  ]3[. هاي متفاوتي را باعث شوندن در مناطق مختلف شدتيكسا

  

  سازي مقاوم. 4

سازي به منظور بهبود عملكرد يك سازه (ساختمان) در برابر نيروهاي وارده(نيروهاي زمين لرزه) به آن  مقاوم   

روي ساختمان، به ر ها ب اجراي اين روش كاري متعددي تاكنون براي اين مسئله ارائه شده است.راه است.

كارهايي كه تا به از راه ها و ... بستگي دارد. شرايط گوناگوني از جمله نوع سازه، اهميت سازه، زمان الزم، هزينه

توان استفاده از بادبندهاي فوالدي، مقاوم سازي سطح عضو،  مي ، امروزه مورد استفاده قرار گرفته است

  م برد.اي نا پوش كردن ستون، و جداسازي لرزه زره

 كه بر اساس استهالك انرژي كار ،سازي است اي در زمينة مقاوميافته اي روش نوين و توسعهجداسازي لرزه   

ها  كه از بين آن ،ها نقشي اساسي دارد. ميراگرها انواع مختلفي دارند كند. در اين روش، استفاده از ميراگر مي 

   االستيك، و ميراگر هيدروليك اشاره كرد.توان به ميراگر فوالدي، ويسكوز، ويسكوز  مي

 ]5[و  ]4[شود.  اي را شامل مي گاه بخش مهمي از جداسازي لرزهير از ميراگرها، ايزوالسيون تكيهبه غ

  

  3گاهايزوالسيون تكيه. 1.4

در ها در حين زلزله است. گاه، يك روش پيشرفته براي جلوگيري يا كاهش تخريب ساختمانايزوالسيون تكيه   

اند. از اين تكنولوژي بهره گرفته هاي زيادي در كشورهاي نيوزلند، هند، ژاپن، ايتاليا، و آمريكاساختمان

د و منجر به نكنيماند همراه با هرگونه لرزش زمين حركت هايي كه مستقيماً روي زمين قرار گرفتهساختمان

  د.نشواي ميخسارات گسترده

                                                             
٣ Base Isolation 
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-پذير يا پدهايي كه به عنوان ايزوالسيون شناخته ميهاي انعطافروي برينگوقتي يك ساختمان ايزوله شده    

  كنند.در حين زلزله به مقدار كمي حركت مي ،شوند

(بدون پرتاب شدن  دهدكند كه به ماشين اجازه ميكار مي ،سيستم ايزوالسيون مانند سيستم تعليق ماشين   

هاي آجري و سنگي و يا تواند در سازهتم ايزوالسيون ميسسيناهمواري حركت كند.روي زمين  اجزاي ماشين)

  شده توانايي تحمل زلزله را ايجاد كند.هاي تقويتبتن

در نيوزيلند  1982كاليتون در نام ويليامساختماني به، ها كه از اين تكنولوژي استفاده كرديكي از اولين سازه   

  .بود

  ها:كنندهاجزاي اصلي ايزوله

  هسته سرب - 

  اجزاي الستيكي- 

  اجزاي فوالدي - 

شكل  است. اگرچه ممكن است در حين زلزله تغييرهسته سرب به خاطر ويژگي پالستيكي خود انتخاب شده   

ممكن است در حين  ،تواند بارها تغيير شكل دهد. اگرچهگردد و ميميبه شكل اصلي خود بر ، اماداشته باشد

  نرژي جنبشي به انرژي حرارتي تبديل شود.كند ازلزله، هنگامي كه سرب تغيير مي

گرداند. ميبه موقعيت خود بر را اما آن ،دنشوپذيري خود باعث حركت ساختمان ميبا انعطافاجزاي الستيكي    

گرداند و حتي ممكن ميرا به آرامي بر در پايان زلزله اگر يك ساختمان به محل اصلي خود برنگردد الستيك آن

  گردد.مياما سرانجام به محل اصلي خود بر ،طول بكشدها است ماه

تواند در يك مسير افقي رينگ مييدر ميان الستيك به اين معنا است كه ب يهاي فوالديا اليه اجزاي فوالدي   

  ]6[ حركت كند ولي در جهت عمودي سفت است.

  گيرينتيجه

.  اين لرزش ناشي از آزاد شدن انرژي دروني زمين لرزه، لرزش ناگهاني و عظيم پوسته ي جامد زمين است   

-ي طبيعي است و بهلرزه يك پديدههاست. از آنجايي كه زمينزمين و فشار بيش از حد طبقات درون سنگ

است و اين تالش لرزه بودهدهد، بشر از ديرباز در پي اختراع دستگاهي براي ثبت زمينصورت آماري رخ مي

لرزه ضعيف است، نياز به بيني زمينخاطر اينكه احتمال پيشبه است. تنوع شدههاي ممنجر به اختراع دستگاه

-هاي قابل توجهي داشتهلرزه پيشرفتهاي مقابله با زمينهايي براي مقابله نياز است. در حال حاضر راهيافتن راه
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گاه است، كه باتوجه به هزينة مناسب و  هاي كاربردي، استفاده از تكنولوژي ايزوالسيون تكيهاند. ازجمله راه

  سازي است.هاي مقاومترين روشكارايي باال، يكي از مناسب
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