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خالصه

به طور پیوسته شاهد زلزله هاي شدید و خانمان سوز بوده است، احتمال  هیمالیا قرار گرفته و-با توجه به اینکه ایران بر روي کمربند زلزله خیز آلپ

پیشگیري ازوقوع بحران درمقایسه با اقدامات امدادي پس  متعدد نشان می دهد که هاي بررسی. باشد وقوع دوباره چنین حوادثی در آینده زیاد می

یکی از برجسته ترین و مهم ترین گام هاي مقابله با زلزله، ریزپهنه . داردوفازهاي قبل ازبحران داراي اهمیت خاصی هستندبیشتري اززلزله اثربخشی 

. اشاره داشت ساختگاه توان به بررسی اثر مل مباحث متعددي می شود که از جمله مهمترین آنها میبندي لرزه اي شاریزپهنه. بندي لرزه اي می باشد

یت لرزه میکروترمور به دلیل هزینه پایین، قابلیت اندازه گیري در سطح وسیع و عملیات اجرایی آسان براي بررسی اثرات ساختگاه در نواحی که فعال

ین مطالعه سعی شده تا کاربرد میکروترمور در پهنه بندي لرزه اي و بررسی اثر ساختگاه در شهر بابل به طور در ا. اي محدود دارند استفاده می شود

براي بررسی صحت نتایج میکروترمور از داده هاي گمانه ژئوتکنیکی استفاده شده و در انتها نقشه ریزپهنه بندي شهر بابل بر اساس . جامع بیان گردد

  .شود از نتایج اندازه گیري میکروترمور ارائه میفرکانس تشدید بدست آمده 

  جنبش نیرومند زمین، ریزپهنه بندي لرزه اي، اثر ساختگاه، میکروترمور، نقشه ریزپهنه بندي: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

در میان پدیده هاي خطر  .باشد لرزه میترین خطرات طبیعی که بشر از بدو پیدایش خود همواره با آن مواجه بوده، زمین  ترین و فراوان یکی از عمده

تعداد کشته شدگان انسانی در کشورهاي در حال  متأسفانهاند و ي مالی بودهها انیزآفرین، زمین لرزه هاي ویرانگر مسئول بیشترین شمار کشتار انسانی و 

برابر دیگر 30هاي در حال توسعه بیش ازدر کشور خانمان است کهنکته دیگر شمار بازماندگان بی. توسعه چندین برابر کشورهاي پیشرفته است

میالدي اثر  1988و1987هايکه در سال دهدیمنشان  هابررسی. اثر منفی زمین لرزه بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه بسیار زیاد است. کشورهاست

  .تولید ناخالص داخلی ساالنه آن کشورها بوده است% 4تا % 3هاي در حال توسعه میان بر اقتصاد کشور لرزه مستقیم و غیر مستقیم زمین

در خیزي شهرهاي بزرگ، بررسی تأثیر شرایط محلی ژئوتکنیکی آبرفت بر مشخصات جنبش نیرومند  ابعاد مطالعات لرزه نیتر یکی ازمهم

سیر آن، بلکه تابع شرایط زیرسطحی نه تنها تابع منبع لرزش و م ،هاي مهندسی لرزش زمین و خسارات حاصل از آن بر سازه.باشدیسطح زمین م

یی که داراي خاك نرم یا توپوگرافی نوسانی هستند،انرژي لرزه اي را ذخیره و منجر به تقویت ها محلاین پدیده در .باشدیمو نیز توپوگرافی ئوتکنیکیژ

  .]1[شودیمارتعاشات و در نتیجه افزایش خسارات وارد بر سازه هاي ساخت بشر 

. دهندیمایران یکی از کشورهاي زلزله خیز جهان است و تا کنون شاهد زمین لرزه هاي بسیار بزرگ و مخربی بوده که هر از چند سال روي 

ن در کالو آمادگی پیش از وقوع حادثه ریزي شهري  در برنامه يبندي خسارات لرزه ا بندي و ریزپهنه حوادثی از این دست، بر لزوم در نظر گرفتن پهنه

، آثار تاریخی و همچنین مرکز مخابرات استان مازندران در ها کارخانهي حیاتی، ها انیشرساخت سازه هاي مرتفع، وجود .نمایند شهرهاي کشور تأکید می

                                               
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشجوي ١
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل٢
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هاي مختلف  سامانه روزافزون این شهر، با توجه به توسعه. سازدیمي ژئوتکنیک لرزه اي را بیش از پیش روشن بند زپهنهیرشهر بابل لزوم اجراي پروژه 

حیاتی  يها انیاند و وابستگی حیات شهري، آنها را به صورت شر هاي بزرگ و غیره در شهر گسترش زیادي یافته انرژي، آب و فاضالب، پل نیتأم

بستگی دارد و  ها ستمیس تداوم حیات جامعه به ویژه در شرایط بحران و پس از آن به حفظ عملکرد اینبا توجه به اصول مدیریت بحران، . درآورده است

شدن وضعیت بحران و اضافه شدن صدمات، به ویژه اختالل در امر امداد و نجات در هنگام وقوع زلزله  تر میباعث وخ تواندینیز آسیب دیدن آنها م

  .گردد

، مناطق مشابه از نظر پاسخ لرزه اي پذیرد میاز منظر تأثیر ساختگاه صورت  بابل لرزه اي شهر یژئوتکنیک يبند زپهنهیکه در قالب ر پژوهشاین 

شهري، توسعه  يهايزیبه دست آمده در این مطالعات، ابزار کارآمدي در برنامه ر يبند زپهنهیر هاي نقشه. شوند می سطح زمین شناسایی و طبقه بندي

  .]2[روندیشهري و شناسایی مناطق آسیب پذیر به هنگام وقوع زلزله به شمار م

  لرزه اي ریزپهنه بندي  .2

. خته بودنداز اواسط دهه پنجاه قرن گذشته، دانشمندان وجود تاثیر زیاد خاك و اثرات منشا نزدیک را بر روي مقادیر ثبت شده جنبش نیرومند زمین شنا

ها، توسط برآورد  ابله با خرابیهدف از ریزپهنه بندي فراهم آوردن ابزاري جهت مق. اند بندي را شکل داده ها، فرضیات مطالعات ریزپهنه گیري این اندازه

  .]3[خیز می باشد جامع عوامل طراحی و کاربري اراضی در نواحی لرزه

پهنه بندي لرزه اي مناطق شهري نیازمند شناسایی الیه هاي زیرین خاك در نقاط مختلف می باشد تا از داده هاي حاصل، جهت انجام 

مطالعه بر روي توزیع آسیب هاي ناشی از زلزله در مناطق مختلف نشان می دهد . محاسبات الزم و برآورد پارامترهاي لرزه اي مورد نیاز استفاده گردد

به طور کلی محل هاي آسیب دیده در اثر زلزله همان . یزان آسیب دیدگی در محل هایی نزدیک به یکدیگر، اغلب به شدت تغییر می کنندکه م

  .]2[هایی هستند که امواج زلزله در آنها به علت شرایط خاك محل تقویت می شوندمحل

ثري در راستاي ایمنی زلزله وکنیکی در دسترس باشد، می توان اقدامات ماگر نقشه هاي پهنه بندي دقیق و داراي جزئیات براي مخاطرات ژئوت

 .همچنین می توان ارزیابی مناسبی از ریسک خسارات آینده به دست آورد. در سازه هاي موجود انجام داد

دیگر  یهاوفجایعفراوانیدر برداشتهباشد،درکالنشهرهاکهخطراتوخسارتهایاحتمالیناشیاززلزلهمیتواندخراب. ریزپهنهبندیاصوالًدرسطوحمختلفیانجاممیگیرد

هاي مختلف یک شهر کافی و  اي در قسمت بندي تهیه شده براي کل یک کشور ممکن است جهت شناسایی تغییر و پیچیدگی رفتار لرزه هاي پهنه نقشه

هاي  ام کلی براي تقسیم کردن یک ناحیه به قسمت بندي یک ن در واقع ریز پهنه.]2،4[بندیامري ضروري می باشد گویا نباشند، از این رو اجراي ریز پهنه

هاي  شناختی ساختگاه، تقسیم کردن یک ناحیه به قسمت هاي زمین یا با توجه به ویژگی .اي می باشد نسبتاً کوچک با رفتار مشابه پارامترهاي لرزه

  .هاي مختلف شهر قابل شناسایی باشند اي در قسمت  کوچکتر به طوري که خطرات لرزه

  

  

  اثر ساختگاه  .3

ق مسکونی و ها در مناط هاي ادوار گذشته مشخص ساخته است که شرایط ژئوتکنیک محلی تاثیر به سزایی بر توزیع خرابی بررسی بسیاري از زمین لرزه

شدت . می گردددر واقع خاك سطحی مشابه یک فیلتر عمل کرده و سبب تغییر مشخصات حرکتی زمین در طی زمین لرزه .]5[هاي حیاتی دارد شریان

اي، توپوگرافی سطحی و باالخره شرایط  هاي منشا لرزه هاي قدرتمند زمین تابع پارامترهایی مانند بزرگی زمین لرزه، فاصله روسطحی، ویژگی جنبش

را در هر محل به بنابراین ژئوتکنیک محلی و الیه بندي خاك مهمترین پارامترهایی هستند که تغییرات بزرگ پاسخ ساختگاه . باشد محلی خاك می

.]6[کنند خصوص تعیین می

  :روش هاي فراوانی براي بررسی اثر ساختگاه وجود دارند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند

  روش هاي عملیاتی -2روش هاي تئوري و عددي -1

به اطالعات گمانه اي و خصوصیات دینامیکی  روش هاي تئوري و عددي با استفاده از فرمول هاي ریاضی اثرات ساختگاه را مطالعه می کنند که غالباً

در روش هاي عملیاتیمشاهدات مربوط به رکوردهاي زلزله یا انفجار و یا رکوردهاي ناشی از اندازه گیري میکروترمورها مورد . ساختگاه نیاز دارند
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هاي گمانه ژئوتکنیکی با داده این روشو نتایج  شده ه پرداختهدر این پژوهش با استفاده از میکروترمورها به ارزیابی اثر ساختگا. استفاده قرار می گیرند

.شودمقایسه می

  )هامشخصات، منشا و ویژگی(میکروترمورها   .4

موارد دامنه این ارتعاشات جز در. شوند ارتعاشات با دامنه کوتاه، ضعیف و با پریود پایین که در سطح زمین ثبت شده باشند عموماً میکروترمور نامیده می

ها با  سانتی متر بر ثانیه، می باشد و فقط توسط لرزه نگار 0.01تا  0.001میکرون و دامنه سرعت بین 1تا  0.1استثنایی همواره خیلی کم و معموًال بین 

ریا و اقیانوس ها با ساحل؛ و منابع مولد امواج میکروترمور را می توان به دو دسته کلی؛ طبیعی مانند باد، برخورد امواج د.گردند حساسیت باال ثبت می

  .]7[اي انسانی، ترافیک و ارتعاش ماشین هاي صنعتی تقسیم نموده مصنوعی مانند فعالیت

به همین تناسب آنها را در دو . ، از نظر محتوي فرکانسی نیز با هم اختالف دارند)طبیعی و مصنوعی(بررسی ها نشان می دهند منابع متفاوت 

چشمه  1Hzبر مبناي بررسی هاي انجام شده توسط گوتنبرگ، چشمه هاي با فرکانس کمتر از . دسته فرکانس بلند و فرکانس کوتاه طبقه بندي نمودند

شرایط آب و هوایی (متشکل از امواج طبیعی و مصنوعی  10Hzتا  1Hzو چشمه هاي با فرکانس بین ) اقیانوسی و شرایط آب و هوایی منطقه اي(بیعی ط

واج که این امواج متشکل از ام دهدیمهمچنین بررسی و مشاهدات فراوان بر روي ماهیت میکروترمورها نشان . می باشند) محلی، انسانی و شهرنشینی

، 1957به مطالعات آکی در سال  توانیمدر این زمینه نیز . ولی تا کنون تئوري مستحکمی در این زمینه وجود نداشته است باشندیمحجمی و سطحی 

ه است از کاربرد ي میکروترمورها نتوانستهایژگیوالبته ناشناخته ماندن پاره اي از . اشاره کرد 1967و  1964ي ها سالو دوز در  1961آکاماتو در سال 

1ي کمتر از  ها فرکانسفهمید که امواج میکروترمورها در  توانیماز مجموع مطالعات . ي محلی جلوگیري نمایدها خاكي هایژگیوآنها در شناخت 

Hz  1ي بیشتر از ها فرکانس، در حالی که اجماع کامل و محکمی براي اند شدهاز مود پایه امواج رایلی تشکیلHz  8[وجود ندارد[.  

  )روش ناکامورا(اه با استفاده از میکروترمورها روش ارزیابی اثر ساختگ  .5

این روش شامل ثبت . شرح داده شده است 1989در سال ناکامورا روش ابزاري انتخاب شده در این پروژه براي سال ها در ژاپن استفاده شده و توسط 

هر سیگنال ثبت شده در  باید دقت داشت که. عمودي سیگنال هاي ضبط شده، می باشد بهو سپس محاسبه نسبت طیفی مولفه هاي افقی  میکروترمورها

 دبایبه منظور تعیین اثر خاك مى ،یک ساختگاه نمایشگر اثرات همزمان خصوصیات چشمه آشفتگى، مسیر حرکت لرزش و خصوصیات ساختگاه میباشد

اثرات مسیر را میتوان از طریق نوع  1989در سال  ناکامورابه همین منظور و بر اساس ایده ارایه شده توسط . مسیر را حذف نمود سهم اثرات چشمه و

ضمن تحقیق خود مشاهده نمود که مقدار دامنه مولفه قائم جنبش بر روي سنگ  ناکامورا.خاصى از نرماالیز کردن از روى میکروترمورها حذف کرد

با توجه به این فرض وي رابطه . به هم نزدیک هستند، به بیان دیگر مولفه قائم دامنه جنبش در بزرگنمایی تقویت نمی شود ح آبرفت معموًالبستر و بر سط

  :وي روش خود را بر مبناي فرضیات زیر بنا نمود. بزرگنمایی را بازنویسی نموده و روش خود را ارائه کرد

.کنند روي الیه سخت پیشروي میبر در یک الیه سطحی نرم  تشکیل شده اند که امواج رایلیاز اساساً  میکروترمورها.1

.و هیچ سهمی از منابع عمیق ندارد) صنعتی نوفه هايمانند رفت و آمد و (میکروترمورها از منابع سطحی نزدیک محل منشا می گیرند .2

.در انتهاي الیه نزدیک به یک می باشد)AH/AV(ه عمودينسبت دامنه طیفی مولفه هاي افقی ب)Hz20 -2.0(براي محدوده فرکانس وسیع .3

  .هاي افقی و قائم یکی است اثر اموج رایلی براي مولفه.4

  .وجود ندارد بستردر طیف قائم در سطح موجود است اما در  ،روي حرکت نوفه بر اثر امواج رایلی.5

 STتابع انتقالی  . گنمایی مولفه افقی الیه هاي سطحی را نشان دهدتابع انتقال جدیدي را پیشنهاد کرد تا بزرناکامورا بر اساس فرضیات فوق، 

:  الیه سطحی براي حرکت افقی برابر است با 

ST = SHS/SHB                                                                                                                                                                                                                                      )1(

تحت تاثیر امواج   SHS. مولفه افقی طیف لرزه در سنگ بستر می باشدSHBمولفه افقی طیف لرزه در سطح زمین و1مانند شکل SHSکه در این رابطه 

امواج رایلی . تحت تاثیر امواج رایلی می باشد SHSبه عنوان امواج رایلی منتشر می شود، لذا  سطحی می باشد و از آنجایی که امواج میکروترمور عمدتاً

با فرض اینکه مولفه قائم . باشدشامل مولفه قائم طیف میکروترمور در سطح می باشد ولی قادر به تولید مولفه قائم طیف میکروترمو در بستر نمی 

  :تاثیر امواج رایلی را روي مولفه افقی نشان می دهد ESمیکروترمور توسط الیه هاي سطحی تقویت نمی شود مقدار 
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ES = SVS/SVB                                                                                                                                                                                                                                       )2(

ES  مشارکت امواج رایلی را در جنبش قائم لرزه ها نشان می دهد در این رابطهSVS مولفه عمودي طیف لرزه در سطح زمین و1مانند شکلSVB  مولفه

باشد  ES >1برابر با یک خواهد بود و اگر  ESآنگاه  ،اگر در سطح زمین امواج رایلی وجود نداشته باشد. ودي طیف لرزه در سنگ بستر می باشدعم

بع انتقال را براي تعریف تا ST/ESبا فرض اینکه تاثیر امواج رایلی بر مولفه هاي قائم و افقی مساوي باشد . تاثیر ویژه امواج رایلی مشاهده می گردد

:حرکت افقی می توان به کار برد

STT = ST/ES = (SHS/SHB).(SVB/SVS) = RS/RB                                                                                                                                                      )3(

RS  که در آن  =SHS/SVS وRB =SHB/SVB  می باشد .RSه است از تقسیم طیف مولفه افقی بر مولفه قائم که هر دو در سطح زمین اندازه گرفته شد

  :و بنابراین RB=1طبق فرضیات،. به دست می آید

STT = RS = SHS/SVS                                                                                                                                                                                                                         )4(

به . انتقال الیه سطحی را می توان از اندازه گیري درسطح زمین و فقط با استفاده از یک ایستگاه واحد بدست آورداین رابطه نشان می دهد که تابع 

.]7[شود هاي ارتعاش افقی در الیه زیرین را، در خود دارد و از این رو آخرین جایگذاري انجام می عبارت دیگر ارتعاش قائم روي سطح ویژگی

  
  ناکاموراشماي کلی ساختار زمین در نظرگرفته شده توسط  -1شکل 

که براى محاسبه فرکانس طبیعى، تنها نیازمند برداشت داده به صورت تک ایستگاهى میباشد و  می باشداین  ناکامورااز محاسن عمده روش 

معروف است امروزه در بسیارى از نقاط دنیا مورد   H/Vیفىاین روش که به روش نسبتط. براى محاسبه، نیازى به داشتن نگاشتهاى زلزله یا شتاب ندارد

که این روش  دهد بر پایه فرضیاتی بنا نهاده شده است که در آنها شبه وجود دارد ولی بررسی ها نشان می این روشبا وجود اینکه . استفاده قرار میگیرد

  .]9[)فرکانس تشدید، ضریب تقویت ارتعاش(پارامتر مهم عکس العمل محل را دارد 2توانایی براي تخمین اولیه 

  جمع آوري اطالعات و پردازش داده ها  .6

متر شبکه بندي شده و تقریباً در داخل هر شبکه یک  700×700گیري میکروترمورها در شهر بابل، ناحیه مورد نظر را به صورت مربع هاي به منظور اندازه

دهد،ایستگاه هاي اندازه گیري شبکه بندي و محل ایستگاه هاي اندازه گیري را نشان می 2شکل  گیري مشخص گردیده است،ایستگاه براي اندازه

  . میکروترمور با مربع هاي سفید رنگ نشان داده شده اند

هاي مناسب توسط مراجع مختلف به ویژه معیارهاي گروه ها و معیارهاي ارائه شده براي برداشت دادهها کلیه توصیهگیري دادهدر زمان اندازه

SESAME اندازه گیري هاي میکروترمورها معموًال در شب که کارخانه ها تعطیل و سطح ترافیک پایین می باشد، .مورد توجه قرار گرفته است

محدوده مطالعه، تراکم بافت شهري و ترافیک،  در مطالعه حاضر با توجه به شرایط. صورت می گیرد، هدف این کار کاهش نوفه نامطلوب می باشد

هاي واقع در حاشیه شهر که امکان برداشت شب در آنها  هاي تک ایستگاهی در ایستگاه  گیري دادهاندازه. عمده برداشت ها در شب انجام گرفته است

  .وجود نداشت، صبح زود صورت گرفته است

پردازش با گردد،  آغاز می ASCIIبه  )Binary(ها از فرمت باینريمیکروترمورها با تبدیل این دادهگیري هاي حاصل از اندازهپردازش داده

  .مقایسه گردیده است  SESAMEصورت گرفته و براي بررسی صحت نتایج، خروجی هاي حاصله با توصیه نامه گروه Geopsyافزارنرم

زمانی کوچک تر تقسیم می شود، در مورد طول پنجره باید دقت فراوان به خرج داد زیرا ) بازه(در ابتدا مدت زمان اندازه گیري به پنجره هاي 

می  ناهموارتر، تفکیک فرکانسی بیشتر و در نتیجه قرائت فرکانس تشدید دشوارتر حاصلههرچه طول پنجره بیشتر، دقت در حوزه فرکانسی بیشتر، منحنی

  .البته دقت شود اگر طول پنجره از حدي کوچکتر شود ممکن است فرکانس غالب آشکار نشود.شود
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الگوریتم (هاي نامناسب که سطح نوفه هاي نامطلوب در آنها باال می باشد، هم از روش بررسی بصري و هم از نرم افزار  جهت حذف پنجره

Anti-trigger (کند و از آنها پرهیز محدوده انتقالی بین نوفه محلی نزدیک و میکروترمورها را مشخص میالگوریتم فوق . استفاده گردیده است

گردد تا به سیگنال محدوده زمانی اعمال می) تابع پنجره(یک تپر . هاي ناخواسته در دادهها از فیلتر استفاده می گردد به منظور از بین بردن نوفه. کندمی

  . هاي آن را در محدوده فرکانسی بهبود ببخشدویژگی

  شبکه بندي و محل ایستگاه هاي اندازه گیري میکروترمور در شهر بابل- 2شکل 

به  .در نرم کردن، نقاط داده اي یک سیگنال تغییر پیدا می کنند. تالش براي کاهش نوفه توسط فرآیندي موسوم به نرم کردن صورت می گیرد

. شودتر منجر می، که این عمل به سیگنال نرمشوند تر میاي که از نقاط مجاور خود بلند تر هستند،کوتاه تر و نقاط کوتاه تر، بلند طوري که نقاط ویژه

نرم کردن نسبت سیگنال به نوفه را افزایش داده و منجر خواهد شد تا . سیگنال توسط نرم کردن آشفته نخواهد شد اما ازمیزان نوفه کاسته خواهد شد

  .به طور دقیقی اندازه گیري شوند) موقعیت اوج، بلندي، پهنا، مساحت و غیره(ویژگی هاي سیگنال 

  . باشدها میمحاسبه نسبت طیفی افقی به عمودي میکروترمورها مرحله نهایی پردازش این داده

  :باشدروند محاسبه این نسبت شامل مراحل زیر می

)Upو  Nو  E(لی و عمودي راستاي شرقی، شما 3محاسبه طیف فوریه در -

  ها به صورت زیرمحاسبه میانگین طیف افقی توسط ترکیب این مولفه-

Havg(f) = √(N2(f) + E2(f)/2)                                                                                           (5) 

نرم کردن میانگین مولفه افقی و مولفه عمودي به طریقی که پیشتر توضیح داده شد -

براي هر پنجره  )H/V(محاسبه نسبت افقی به عمودي -

ها    گیري این نسبت مربوط به تک تک پنجرهمحاسبه نسبت افقی به عمودي نهایی از میانگین-

محاسبه شده براي  H/Vنسبت طیفی  3شکل . در نهایت نمودار نسبت مولفه افقی به عمودي بدست آمده در مقابل فرکانس رسم گردیده است

  (B15, B23, B28)مورد از ایستگاه هاي ذکر شده 3در  .نشان می دهد براي نمونه راB28وB04 ،B12 ،B15 ،B18 ،B23هاي ایستگاه

نتایج  ١جدول شماره .وجود دارد که با استفاده از اطالعات آنها می توان میزان دقت روش میکروترمورها را ارزیابی کردهاي گمانه حفاري داده

ستون  3. فرکانس اوج می باشدf(peak)ضریب تقویت ارتعاش وAo، دراین جدول را نشان می دهدمشخص شده های ایستگاهآنالیزهاي انجام شده براي 

و  صحیحنقاط نتایج  تمامهمان طور که مشاهده می شود، در  .می باشد SESAMEتحت توصیه نامه  ،ي قابل اعتماد بودن نتایجآخر مربوط به معیارها

  .)8منبع شماره (پیشنهاد می شود SESAME، مطالعه توصیه نامهزیرستون آخر جدول  3براي کسب اطالعات بیشتر در مورد .استناد می باشدقابل 

ه هاي انتخابینتایج آنالیز ایستگا -١جدول 

ST.NO Ao f(peak)

SESAMEبر اساس توصیه نامه معیار هاي قابل اعتماد بودن

1-(f0> 10/Iw) 2-(nc>200)
3- σA(f) < 2 for0.5f0<f<2f0 if f0>0.5 Hz OR

σA(f) < 3 for0.5f0<f<2f0 if f0<0.5
B04 1.45 0.86 Y Y Y
B12 0.70 0.67 Y Y Y
B15 2.10 0.83 Y Y Y
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  هاي انتخابیبدست آمده  براي ایستگاه   H/Vنسبت طیفی  -3شکل 

  

  و نتایج آن مدل سازي پروفیل خاك با استفاده از اطالعات ژئوتکنیکی  .7

در این نوع تحلیل فرض . در این مطالعه به دلیل  افقی بودن نسبی ساختگاه و موازي بودن الیه هاي خاك تحلیل به صورت یک بعدي انجام می گردد

ت گمانه حفاري شده که در مجاور 3براي انجام مدل سازي از اطالعات . می شود که سطح خاك و بستر سنگی در جهت افقی تا بینهایت ادامه دارند

نیاز هستند، عبارت اند از  دپارامترهاي مشخصی که براي این تحلیل مور. ایستگاه هاي اندازه گیري میکروترمور موجود می باشند، استفاده می شود

-شیهمچنین از روابط مدول بر ،که از اطالعات گمانه هاي ژئوتکنیکی بدست می آید سرعت موج برشی، دانسیته، ضریب میرایی و ضخامت الیه ها

به ، در ادامه حرکت ورودي مناسب که براي ساختگاه بابل نرماالیز شده است .کرنش براي خاك هاي مختلف استفاده می گردد- کرنش و نسبت میرایی

  .آوردبا تحلیل نرم افزاري اطالعات گمانه ها می توان فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاشناحیه مورد نظر را به دست . سنگ بستر اعمال می شود

توسط اشنابل، الیسمر و سید در دانشگاه  1972که در سال می باشد  ProShakeبرنامه مورد استفاده براي تحلیل واکنش آبرفت منطقه، برنامه  

  .تاین برنامه سال هاي متمادي است که در جوامع مهندسی کاربرد داشته و چندبار نیز اصالح و به روز شده اس. برکلی آمریکا تهیه شده است

این برنامه پاسخ سیستم . می باشد بر اساس روش انتشار یک بعدي امواج برشی در یک سیستم ویسکو االستیک  ProShakeتئوري برنامه

در این برنامه . با گسترش نامحدود و به صورت افقی، تحت اثر امواج برشی قائم را محاسبه می نماید متشکل از الیه هاي همگن و ویسکواالستیک

بر روي امواج زلزله استوار است که رفتار غیرخطی خاك  (F.F.T)با کمک روش تبدیل فوریه سریع ) 1951کاناي (حل پیوسته معادله موج  اساس بر

در نظر گرفته شده و با استفاده از روش تکرار، ) 1970سید و ادریس (به صورت روش خطی معادل ) تغییرات مدول برشی و میرایی به ازاي کرنش(

گمانه مورد نظر در جدول  3نتایج این تحلیل ها براي  .]10[دول برشی ومیرایی سازگار با کرنش برشی موثر در هر الیه را بدست می آوردمقادیر م

  .دفرکانس اوج می باشنf(peak)ضریب تقویت ارتعاش وAoدراین جدول ارائه شده است،  2شماره 

  با استفاده از مدل سازي پروفیل خاك ه هاي انتخابینتایج آنالیز ایستگا -٢جدول 

  

  

  

  

  مقایسه دو روش میکروترمورها و مدل سازي پروفیل خاك  .8

  

این شکل .تشدید و ضریب تقویت ارتعاش به دست آمده از دو روش ارائه شده استبراي مقایسه فرکانس 4شکل با توجه به محاسبات انجام شده، 

ایستگاه تطابق  3که  شود با مقایسه فرکانس تشدید مشاهده می .نشان می دهندروش را  2هماهنگی کلی خوبی بین تابع هاي جابه جایی بدست آمده از 

B17 2.10 6.10 Y Y Y
B23 2.07 0.80 Y Y Y
B28 2.10 0.80 Y Y Y

نام گمانه ایستگاه میکروترمور منطبق A0 f(peak)

BH06 B15 1.6 0.65
BH02 B23 1.85 0.70
BH05 B28 1.75 0.85
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فرکانس بدست آمده از  B28به جز ایستگاه  اشویم که تقریبٌا در تمامی ایستگاه ه با یک نگاه کلی متوجه این مساله می .خوبی را نشان می دهد

با مقایسه ضریب تقویت ارتعاش بدست آمده از دو روش به وضوح مشاهده می شود که . میکروترمورها، مقداري بزرگتر از روش عددي ارائه می دهد

میکروترمورها از مقدار بدست آمده توسط مدل سازي عددي بزرگتر می باشد، ولی با این حال  گیري ضریب تقویت ارتعاش به دست آمده توسط اندازه

زمین و  ارتعاشاثراتغیرخطی عموماً منجر به کاهش ضریب تقویت این موضوع با تحقیقات بور و همکاران که بیان می دارند . تطابق قابل قبولیوجود دارد

  .مطابقت داردین تر می شودیانس پاجابه جایی کوچک فرکانس غالب به سمت فرک

  
  مقایسه فرکانس تشدید و ضریب تقویت ارتعاش بدست آمده از دو روش میکروترمور و مدل سازي عددي-4شکل 

  

  فرکانس تشدید به کمک نتایج میکروترمور و بررسی کاربردهاي آننقشه ریزپهنه بندي بر اساس   .9

براساس . هاي برداشتی مقادیر پریود تشدید بدست آمده استطیف افقی به عمودي براي کلیه ایستگاهبا استفاده از نمودارهاي میانگین نسبت 

از مقادیر محاسبه شده به همراه مختصات مربوط آنها . باشدمی هرتز 12.6و0.36هاي صورت گرفته کمینه و بیشینه مقادیر فرکانس به ترتیب برابرپردازش

  .تشدید ساختگاه استفاده شده است) پریود(ادداشت برداري شده بود جهت تهیه نقشه هم فرکانسکه در هنگام برداشت روي زمین ی

  
  2800اس پریود تشدید خاك بر اساس آیین نامه نقشه ریزپهنه بندي شهر بابل بر اس-5شکل 
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مقادیر پریود با استفاده از روش وزن دهی معکوس یابی بهره گرفته شد و درون  ArcGis10هاي هم ارزش از نرم افزار بدین منظور و براي رسم منحنی

یابی، توزیع مکانی فرکانس بنیادي در منطقه مورد مطالعه نقشه هم فرکانس تهیه شده در این نرم افزار ارائه پس از درون. انجام گردید )IDW(فاصله

  . ایران بوده است 2800مورد نظر استاندارد هاي فرکانسی براي منطقه مبناي انتخاب بازه الزم به ذکر می باشد .)5شکل (شده است

مواردي همچون . براي گسترش شهر انجام داد تري می توان برنامه ریزي هاي دقیق بدست آمده از تحلیل میکروترمورهابا استفاده از نقشه 

مختلف شهر، همچنین برنامه هاي شهرسازي نظیر چگونگی توسعه شهري و نیز  هاي آمایش سرزمین به منظور تعیین تراکم جمعیت در قسمت ریزي برنامه

و همچنین موقعیت قرارگیري  هادر آن مجوز بلندمرتبه سازي صادر کرد و نیز میزان ارتفاعات مجاز ساختمان توان مشخص کردن مناطقی که می

  .باشد می نقشهاین ساختمان هاي بااهمیت در شهر، از کاربردهاي 
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یکی از جامع ترین روش هاي مقابله با زلزله، . بررسی زلزله هاي گذشته لزوم اقداماتی براي کاهش خسارات ناشی از این پدیده را نشان می دهند

هاي بررسی ساختگاه روشراي ب. اي شامل مباحث متعددي از جمله بررسی اثر ساختگاه می شودبندي لرزهریزپهنه. اي می باشدبندي لرزهریزپهنه

ها مورد توجه قرار گرفته وجود دارند که اندازه گیري میکروترمورها به دلیل هزینه پایین، سریع و کم دردسر بودن آن بیشتر از سایر روشمتعددي 

شدید و ضریب تقویت ارتعاش که معرف فرکانس ت ،ایستگاه انجام پذیرفت 60به منظور ریزپهنه بندي لرزه اي بابل، اندازه گیري میکروترمورها در .است

کند،  یم رییدر فواصل کوتاه تغ دید که فرکانس تشدنده ینشان م جینتا.بدست آمدند Geopsyبا استفاده از نرم افزار  اثر ساختگاهی هر ناحیه می باشند

، که این مساله می تواند ناشی از نوع تشدید می باشندداراي باالترین فرکانس (B10, B17, B18)رودبابل رودخانه مجاوریکه ایستگاه هاي به گونه ا

داراي تطابق منطقی و قابل قبولی و روش میکروترمورها  ProShakeجواب هاي به دست آمده از نرم افزار همچنین . چیدمان زیر سطحی خاك باشد

نقشه  ArcGis10کمک نرم افزار  هاز نتایج میکروترمورها و بدر انتها با استفاده .می باشند که این موضوع صحت نتایج میکروترمورها را نشان می دهد

.انجام دادو ایمن سازي شهر یزي دقیق تري براي گسترش برنامه ر توان نقشه میاین  با استفاده از اي تهیه شده است، بندي لرزهریزپهنه
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