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 چکيده 

، ّوَاضُ تا ظهيي لطظُ تِ ػٌَاى يک تالي عثيؼي زؾت ذَز کكَض ايطاى تِ ؾثة هَقؼيت ظهيي قٌاؾي ذال

حساقل  تطاي تِّا ٍ تياى ضاّکاضّايي  قٌاذت ظهيي لطظُ خْتاؾت، تٌاتطايي اًدام هغالؼاتي  تِ گطيثاى تَزُ

آتاز زض اؾتاى ذطاؾاى ضضَي کِ تِ  اي تطذَضزاض هي تاقس. قْط ذليل ضؾاًسى اثطات ؾَء آًْا اظ اّويت ٍيػُ

اؾت، تٌاتطايي تِ لحاػ لطظُ   گؿل فؼال زضًٍِ قطاض گطفتِ ًعزيکيِ هَضز هغالؼِ اًتراب گطزيسُ، زض ػٌَاى هٌغق

اًس کِ اثطات  اي تااليي تطذَضزاض اؾت. اظ ؾَي زيگط، هغالؼات ًكاى زازُ ظهيي ؾاذتي اظ پتاًؿيل لطظُ

ّا زاقتِ تاقٌس، تٌاتطايي اًدام  ؾاذتگاّي هي تَاًٌس ًقف تؿياض هْوي زض هيعاى ذؿاضات ًاقي اظ ظهيي  لطظُ

هغالؼاتي اظ ايي زؾت، هي تَاًس گام هْوي زض خْت کاّف ػَاقة ظياًثاض ظهيي لطظُ زض ايي هٌغقِ تاقس. 

 ٍاکٌفخْت تؼييي ّا ٍ اًفداضّا  ّاي غئَتکٌيکي، غئَفيعيکي، ظلعلِ ّاي حانل اظ آظهَى اهطٍظُ اؾتفازُ اظ زازُ

ظيازي اؾت، تِ ّويي زليل   ّعيٌِظهاى ٍي قْطي، زقَاض ٍ هؿتلعم نطف ّا زيٌاهيکي ؾاذتگاُ زض هحيظ

اؾتفازُ اظ هايکطٍتطهَضّا تا تَخِ تِ ؾَْلت ضٍـ کاض، نطفِ اقتهازي ٍ غيط ترطيثي تَزى تؿياض هَضز اؾتقثال 

ضٍـ  ٍ ؾازُ تطيي ضٍـ ّاي هثتٌي تطهايکطٍتطهَضّا يؼٌي ضايدتطييتسيي هٌظَض ، يکي اظ . اؾت قطاض گطفتِ

ًقغِ زض هٌغقِ تِ کاض گطفتِ قسُ  30اي هَؾَم تِ ضٍـ ًاکاهَضا زض  ًؿثت عيفي افقي تِ ػوَزي هَج لطظُ

ّاي  ٍ ؾپؽ هٌحٌي نَضت پصيطفتِ GEOPSYًطم افعاض ّاي تِ زؾت آهسُ تا اؾتفازُ اظ  . پطزاظـ زازُاؾت

ؽ ٍ پطيَز غالة خْت اضظياتي اثطات اؾت. زض ًْايت هقازيط تقَيت، فطکاًًؿثت عيفي آًْا اؾترطاج گطزيسُ 

 ؾاذتگاُ زض هٌغقِ تطآٍضز قسُ اؾت.

 

  ، ضٍـ ًاکاهَضااثطات ؾاذتگاّيهايکطٍتطهَض، هاي كليدي:  واژه

 

  همقدم-2
اي ظهيي اظ اٍايل قطى تيؿتن هَضز تَخِ هحققيي ٍ زاًكوٌساى قطاض گطفتِ اؾت. آًاى تا  هؿالِ تاثيط ؾاذتگاُ تط حطکات لطظُ

ّاي آتطفتي هحل، تاثيط ؾاذتگاُ ضا  تطضؾي آثاض ايداز قسُ زض اثط اهَاج ظلعلِ زض ًقاط هرتلف ؾاذتگاُ ٍ ّوچٌيي قطايظ اليِ

ّا تا تِ اهطٍظ ًيع ازاهِ زاقتِ ٍ پؽ اظ ٍقَع  زض تغييط ذهَنيات هرتلف اهَاج ظلعلِ هَضز اضظياتي قطاض هي زٌّس. ايي تطضؾي

        ّا نَضت تلف زًيا، تحقيقات ظيازي زض اضتثاط تا چگًَگي تاثيط ؾاذتگاُ تط قست ايي ظلعلًِقاط هرّاي خسيس زض  ظلعلِ

ّا ايداز هي ًوايٌس کِ زض اکثط  ّا زض ؾاظُ ّا تِ لحاػ تاثيطاتي اؾت کِ ايي ظلعلِ هي گيطز. اظ زيسگاُ هٌْسؾي اّويت ظلعلِ
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ّاي آتطفتي ٍاقغ تط ؾٌگ تؿتط تٌا          ضٍي ؾغح ظهيي يؼٌي تط ضٍي اليِّاي ؾٌگي تلکِ تط  ّا ًِ زض ؾغح تَزُ هَاضز ايي ؾاظُ

 (.1390هي قًَس )ؾقطاط ٍ ّوکاضاى، 

تِ زيٌاهيکي ذاک  ذهَنياتاظ خولِ  اي تطذَضزاض تَزُ ٍ اظ اّويت ٍيػُ فطکاًؽ غالة اضتؼاـ ظهيي زض ايي هياى، تطضؾي

چطا کِ زض نَضت يکؿاى تَزى ّاي ايوي زض تطاتط ظلعلِ زاضز،  ظُحي ؾاعطاکِ تؼييي آى ًقف تؿياض هْوي زض  قواض هي آيس

 فطکاًؽ عثيؼي اضتؼاـ ؾاذتواى تا فطکاًؽ غالة ؾاذتگاُ ظيطيي، ؾاظُ ٍ هؼواضي آى هتحول تيكتطيي ذؿاضات ذَاّس قس. 

خٌثف اؾت. ايي اضتؼاقات  اي زض حال ّاي لطظُ ّا زض هحسٍزُ فطکاًؽ ظهيي ّوَاضُ، حتي تسٍى ٍقَع ظهيي لطظُ ؾغحاؾاؾا 

  .اضتؼاقاتي تا زاهٌِ کَتاُ ٍ پطيَز پاييي ّؿتٌس يکطٍتطهَض ًاهيسُ هي قًَس کِاثاتت زض ؾغح ظهيي ه

ّاي هرطب زض ًَاحي پط خوؼيت ًكاى زازُ اؾت کِ اثطات ؾاذتگاّي هي تَاًٌس ًقف  زض چٌس زِّ اذيط، ٍقَع ظهيي لطظُ

زاقتِ تاقٌس، تِ ّويي ؾثة اضظياتي اثطات ؾاذتگاّي يکي اظهْوتطيي پاضاهتطّا زض هْوي زض هيعاى ذؿاضات تِ تاض آهسُ 

 .(Panou et al., 2005, p.261) هغالؼات ضيع پٌِْ تٌسي هي تاقس

ّاي ظهيي زض ظهاى  هي تَاًس ؾثة تقَيت خٌثف زض حال حاضط تِ ذَتي هكرم قسُ اؾت کِ ذهَنيات هحلي ؾاذتگاُ،

 . (Desa warnana et al., 2011)  ٍقَع ظهيي لطظُ قَز

ّاي  هي قًَس کِ زض ايي هياى، اؾتفازُ اظ اًساظُ گيطي ّاي هرتلفي تطاي ترويي هكرهات ؾاذتگاُ تِ کاض تطزُ اؾاؾا ضٍـ

يکطٍتطهَض تِ ؾثة اضظاى تَزى، ؾَْلت ػوليات ٍ ؾطػت هقثَليت فطاٍاًي تِ ذهَل زض هٌاعقي تا لطظُ ذيعي هتَؾظ ٍ اه

 (.1383کطزُ اؾت )قلٌسضظازُ ٍ هؼتوس، پاييي پيسا 

کِ ضٍـ ًؿثت عيفي هَلفِ افقي تِ  ٍ هؼطفي تکٌيکيآًاليع هيکطٍتطهَض  زضذهَل 1989ًاکاهَضا زض ؾال هغالؼات پيكگاهاًِ 

 . اظ آى ظهاى تاکٌَى هغالؼات ظيازي زضيکي اظ هْوتطيي تحَالت زض تطضؾي هايکطٍتطهَضّا تَزُ اؾتػوَزي ًاهيسُ هي قَز، 

ذهَل کاضتطز هايکطٍتطهَضّا زض اضظياتي اثطات ؾاذتگاّي اًدام قسُ اؾت کِ اظ آى خولِ هي تَاى تِ هغالؼات لطهَ ٍ چاٍظ 

ٍ ّوکاضاى  ّاضزؾتي ٍ (2008، تًَفَي کلَزت ٍ ّوکاضاى)(2000(، زلگازٍ ٍّوکاضاى )1996ى)(، لچت ٍ ّوکاضا1994گاضؾيا)

 ( اقاضُ ًوَز.2010)

تط ضٍي کاضتطز ضٍـ ًؿثت عيفي هَلفِ افقي تِ ػوَزي هيکطٍتطهَض تطاي اضظياتي اثطات تا هغالؼِ  (2011) ضاىٍ ّوکا زؾاٍاضًاًا

ضوي تؼييي هقازيط فطکاًؽ غالة ٍ فاکتَض تقَيت، قاذم آؾية پصيطي زض هٌغقِ ًيع هؼيي  تاتَ،زض ًعزيکي قْط  ؾاذتگاّي

    هكرم قسُ اؾت. زض هحسٍزُ هَضز ًظط اي ظهيي لطظُ ّ کِ تِ ٍاؾغِ آى، هٌغقِ ضؼيف زض تطاتط خٌثف ًوَزًس

تا هي تاقس. ّاي هايکطٍتطهَض  زض قْط ذليل آتاز تا اؾتفازُ اظ اًساظُ گيطي فطکاًؽ غالة ذاکتطضؾي ايي هغالؼِ،  اظ ّسف

ًياظ هثطم تِ ؾاذت  ذيعي تاال زض هٌغقِ ٍ ّوچٌيي تَخِ تِ ًعزيکي ايي قْط تِ گؿل فؼال زضًٍِ ٍ تِ تثغ آى، پتاًؿيل لطظُ

 اتٌيِ ايوي زض ايي قْط، پػٍّف پيف ضٍ هي تَاًس گام هْوي زض خْت ًيل تِ ايي هقهَز تاقس.

 

 و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ، اقليمموقعيت جغرافيايي -1
کيلَهتطي خٌَب غطتي هكْس  240ض فانلِ ايي قْط ز. اؾت ٍاقغ قسُضضَي  آتاز زض زقت کاقوط زضاؾتاى ذطاؾاى ذليل  قْط

ٍ اظ قطق تِ  گٌاتاز قْطؾتاى کاقوط ٍ اظ خٌَب تِ ترف تدؿتاى قْطؾتاىکَّؿطخ اظ قوال تِ ترف ، ضوي آًکِ قطاض گطفتِ

  هي قَز.هحسٍز  ى تطزؾکيقْطؾتاى کاقوط ٍ اظ غطب تِ قْطؾتا
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 ٍ  قطقي 58°21'48.69"ٍ  58°12'33.68" ّاي خغطافيايي هحسٍزُ عَل ضهٌغقِ هَضز هغالؼِ تِ لحاػ هَقؼيت خغطافيايي ز

    هتط 975 آى اظ ؾغح زضياي آظاز ٍ اضتفاعقطاض گطفتِ اؾت  قوالي  35°19'6.46"ٍ  35°11'32.74" ّاي خغطافيايي ػطو 

  .هي تاقس

ؾطز اؾت ٍ ظهؿتاى هؼتسل ٍ تاتؿتاى گطم ٍ ذكک زاضز.  ٍ ذكکزاضاي آب ٍ َّاي  ايي هٌغقِ اظ زيسگاُ اقليوي تِ عَض کلي

زض زضخِ اي  61اؾت. ايي اذتالفزض ايؿتگاُ َّاقٌاؾي کاقوط گعاضـ قسُ  -16زضخِ ٍ حساقل آى  45حساکثط زضخِ حطاضت 

 تاقس.، ًكاى زٌّسُ عثيؼت غالة کَيطي هٌغقِ ذليل آتاز هي هيعاى زها

تَزُ ٍ  هي تَاى چٌيي تياى زاقت کِ ايي هٌغقِ ػوستا قاهل ضؾَتات آتطفتيهَضز ًظط هٌغقِ زض ذهَل ظهيي قٌاؾي   

کيلَهتطي  10ٍخَز گؿل فؼال زضًٍِ زض فانلِ  هي قًَس. ّاي قوالي آى، ضذٌوَى ّاي ؾٌگي آشضيي هكاّسُ تٌْا زض ترف

هَقؼيت  1 قکلهي تاقس. ّاي ظهيي قٌاؾي قْط ذليل آتاز  گيهٌغقِ هَضز هغالؼِ ًيع يکي اظ هْوتطيي ٍ تاضظتطيي ٍيػ

   ّاي تطزاقت هايکطٍتطهَض ضا ًكاى هي زّس.  هٌغقِ هَضز هغالؼِ ٍ خاًوايي ايؿتگاُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها مواد و روش -9
ايتاليا اًدام قس.  SARAؾاذت قطکت  SL07ّاي هايکطٍتطهَض تا اؾتفازُ اظ زؾتگاُ لطظُ ؾٌح ؾِ کاًالِ  تطزاقت زازُ

         اظ زيگط هكرهات ايي زؾتگاُ هي تَاى تِهي تاقس. 7/0ع ٍ هيطايي عثيؼي آى ّطت 2فطکاًؽ عثيؼي ايي لطظُ ؾٌح 

هي تاقس.خْت اًدام  GPSتيتي، يک ٍاحس پطزاظًسُ هطکعي تا قاتليت ثثت ضکَضزّا ٍ گيطًسُ  24ضقَهي کٌٌسُ ؾِ کاًالِ 

 هاي برداشت مايکروترمور (:موقعيت ايستگاه2شکل شماره )
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ثثت   هتط تقؿين تٌسي قس. 500هتط زض  500ّايي تا اتؼاز  ّاي هايکطٍتطهَض، اتتسا هٌغقِ هَضز ًظط تِ قثکِ تطزاقت

 نثح نَضت گطفت.  4قة تا  12اظ ؾاػت  زقيقِ 15ايؿتگاُ تِ هست  30هايکطٍتطهَضّا زض
 

 هاي مايکروترمور پردازش داده -4

             ضٍـ ًؿثت عيفي هَلفِ افقي تِ ػوَزي تطزاقت قسُ، تدعيِ ٍ تحليل زازُ ّاي  خْتزض ايي پػٍّف 

(Nakamura Y.,1989)  هَضز اؾتفازُ قطاض گطفتِ ٍ تسيي هٌظَض اظ ًطم افعاضGEOPSY اتتسا تْطُ گطفتِ قسُ اؾت. زض

ّا ًيع تِ ٍؾيلِ تثسيل  هحاؾثِ عيف زاهٌِّاي احتوالي حصف قسًس.  اب ٍ ًَفِّا اًتر اظ زازُ اي ثاًيِ 20ّاي ظهاًي  پٌدطُ

هَضز اؾتفازُ قطاض   Konno & Ohmachi (1998)اي کِ زض ّوَاضؾاظي ايي عيف ضٍـ ؾطيغ فَضيِ نَضت پصيطفت، تِ گًَِ

پؽ اظ هحاؾثِ ًؿثت عيفي هَلفِ افقي تِ ػوَزي،  زض ًظط گطفتِ قس. 10ض آى هقساض پٌْاي تاًس هَضز ًظط ػسز گطفت کِ ز

ّايي  ًوًَِ ،2قکل هقازيط فطکاًؽ غالة ٍ زاهٌِ تعضگٌوايي تؼييي قسُ ٍ ؾپؽ هقساض پطيَز غالة زض ّط ايؿتگاُ هحاؾثِ قس.

ايؿتگاُ ضا ًكاى هي زّس کِ زض آًْا، هحَض افقي ًكاى زٌّسُ فطکاًؽ ٍ ّاي ًؿثت عيفي تِ زؾت آهسُ تطاي چٌس  اظ هٌحٌي

هحَض ػوَزي ًكاًگط ًؿثت عيفي هَلفِ افقي تِ ػوَزي هي تاقس، ّوچٌيي هٌحٌي تَپط هطتَط تِ هياًگيي ًؿثت عيفي 

ض ًؿثت عيفي هَلفِ افقي هطتَط تِ اًحطاف هؼيا ًكاى زازُ قسُ اًس ذظ چيي ي کِ تاّاي هَلفِ افقي تِ ػوَزي تَزُ ٍ هٌحٌي

  تِ ػوَزي هي تاقٌس.
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 اهميت تعيين فركانس غالب ارتعاش ساختگاه -5
ّا قًَس کِ ايي هَضز تاثيط  ؾاذتواىّا ٍ  ي ّوچَى پلز ذؿاضات هْوي زض ؾاظُ ّاي هٌْسؾّا هي تَاًٌس ؾثة ايدا ظهيي لطظُ

تؿياض چكوگيطي تط اقتهاز کكَضّا ذَاّس زاقت. ايي ذؿاضات تِ ٍيػُ ظهاًي قسيستط ذَاٌّس تَز کِ فطکاًؽ غالة ظهيي لطظُ 

 (Horta-Rangel et al., 2008). تا فطکاًؽ تكسيس ؾاظُ تطاتط تاقس

ّاي ذاني تقَيت  ظهيي تحت اثط ذهَنيات زيٌاهيکي آتطفت زض فطکاًؽاهَاج ظلعلِ زض ٌّگام اًتكاض اظ ؾٌگ تؿتط تِ ؾغح  

، پسيسُ تكسيس تِ ٍقَع هي پيًَسز ٍ ؾاظُ ضا ٍ يا تضؼيف هي قًَس. زض نَضت تطاتطي ايي فطکاًؽ تا فطکاًؽ عثيؼي ؾاظُ

 (.1389ترطية هي کٌس )تْازضي ٍ اؾسظازُ ذَقِ هْط، 

ّاي پسيسُ تكسيس زض  زض هٌديل ضخ زازُ اؾت، يکي اظ هْوتطيي ًوًَِ 1369ُ ؾال ّا کِ تِ زًثال ٍقَع ظهيي لطظ ترطية ؾاظُ

ايطاى تِ قواض هي ضٍز. زض گعاضـ هطتَط تِ ايي ظهيي لطظُ کِ تَؾظ هَؾؿِ تيي الوللي ظلعلِ قٌاؾي ٍ هٌْسؾي ظلعلِ اًتكاض 

زض ايي زٍ اًس.  يثا تِ عَض کاهل ترطية قسُيافتِ اؾت، اقاضُ قسُ اؾت کِ عي ايي ظهيي لطظُ زٍ قْط هٌديل ٍ ضٍزتاض تقط

ّا يا تط  ّاي يک عثقِ کِ زاضاي پطيَز کَتاُ ٍ فطکاًؽ تااليي تَزًس، ذؿاضات ظيازي ضا هتحول قسُ اًس. ايي ذاًِ قْط، ذاًِ

تَزًس. فطکاًؽ  ضٍي ؾٌگ ٍ يا تط ضٍي ذاک ػوقي کِ غالثا ذاک تط خا هاًسُ تَزُ ٍ اظ هَاز ضيعزاًِ تكکيل يافتِ اؾت تٌا قسُ

ّا تا فطکاًؽ غالة  ّاي تا فطکاًؽ تاال تِ ؾثة ّوؿاظي ايي ؾاظُ حطکات ظهيي لطظُ زض هطکع ظلعلِ تاال تَزُ ٍ ترطية زض ؾاظُ

 (.1370، ّوکاضاى) تَکلي ٍ  اهَاج ظهيي لطظُ تَزُ اؾت

 

 منطقه مورد مطالعه تهيه نقشه هم فركانس -6
 7ٍ تِ  هٌغقِ هَضز هغالؼِ هكرم هقازيط فطکاًؽ غالة زض ّاي ًؿثت عيفي تِ زؾت آهسُ، اؾاؼ هٌحٌي تطزض ايي هطحلِ 

  .(3)قکل .اًس تقؿين قسُ ضزُ
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ّاي فطکاًؿي، ًكاى هي زّس کِ تيكتطيي فطاٍاًي زض هٌغقِ هطتَط تِ تاظُ  اظ تاظًُوَزاض هطتَط تِ زضنس فطاٍاًي ّط يک ؾپؽ، 

ّطتع  5-6ّطتع ٍ  2-3فطکاًؿيّاي  ّطتع ثاًيِ هي تاقس، ضوي ايٌکِ تاظُ 3-4ّطتع ٍ کوتطيي فطاٍاًي هطتَط تِ تاظُ  1کوتط اظ 

 (.4زض هٌغقِ هَضز هغالؼِ هكاّسُ ًوي قًَس )قکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.5)قکل  ًقكِ ّن فطکاًؽ هٌغقِ هَضز هغالؼِ تطؾين قس Surferًْايتا تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض 
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 گيرينتيجه  -7

ضٍـ ًؿثت عيفي هَلفِ هايکطٍتطهَضّا ٍ تِ کاضگيطي  تا اؾتفازُ اظغالة ؾاذتگاُ  فطکاًؽتغييطات چگًَگي زض ايي هغالؼِ، 

طات زض هٌغقِ، تِ ًظط هي ضؾس کِ ضًٍس تغيي فطکاًؽّن ًقاط قس. تا تَخِ تِ ًقكِ  قْط ذليل آتاز تطضؾيافقي تِ ػوَزي زض 

ضراهت  تَاى گفت کِ هَضز هغالؼِ تِ ؾوت خٌَب، ؾيطي ًعٍلي زاضز، تٌاتطايي هيهٌغقِ غالة اظ ؾوت قوال  فطکاًؽ

 ضيعزاًِ تط هي گطزز.  ،تِ ؾوت خٌَب هٌغقِ ضٍ تِ افعايف تَزُ، ضوي ايٌکِ تِ لحاػ تافتي ًيع ذاک آتطفت

 

 تشکر و قدرداني
هحتطم ذليل آتاز کِ تِ تطتية خْت زض  قطکت ظهيي فيعيک پَيا ٍ قْطزاضي ذَز ضا اظٍ قسضزاًي ًَيؿٌسگاى هطاتة تكکط 

 اػالم هي زاضًس. ّاي هايکطٍتطهَض ٍ ًقكِ خاهغ قْط ذليل آتاز ّوکاضي ًوَزُ اًس،  اذتياض گصاقتي زؾتگاُ اًساظُ گيطي زازُ
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