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 چکیده

با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه ای با خطر لرزه خیزی باال، نیروهای ناشی از زلزله یكی از عوامل كنترل كننده ی طراحی در  

خطرات زلزله خرابی های وسیع ناشی از تغییر شكل های حاصل از روانگرایی در طی زلزله های گذشته  انیمهندسی عمران می باشد. از م

پدیده به یكی از مهمترین، پیچیده ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در مهندسی ژئوتكنیك لرزه ای تبدیل  ینتا ا ،سبب شده است

 ینقشه  ی هیته یبرا یكمك ی لهیوس كیتواند به عنوان  یم كروترموریم یها یریدهد كه چگونه اندازه گ یمطالعه نشان م نیشود. ا

 یروش ارزان و موثر برا كیبه منظور به كار بردن  كروترمور،ی. استفاده از مردیقرار بگ ادهمورد استف یبند زپهنهیو ر ییخطرات روانگرا

استفاده شده  (gK) یلرزه ا یریپذ بیاز شاخص آس ییروانگرا یابیارز یمطالعه برا نیاست. در ا دیمف اریبس ،ییخطر روانگرا یپهنه بند

باشد.  یم ییروانگرا لیپتانس یدارا ینواح ییشناسا یبرا قیدق یاریمع یلرزه ا یریپذ بیمطالعه نشان داد كه شاخص آس نیا جیاست. نتا

بدست  جیمنطقه با نتا یشناس نیزم اتیخصوص نیقرار گرفتند. همچن دییمنطقه مورد تا یكیژئوتكن یبا داده ها سهیپس از مقا جینتا نیا

 كند. یم دییرا تا جینتا نیكامل داشته و ا یآمده همخوان

 كلیدی هایواژه

 روانگرایی، شاخص آسیب پذیری، عسلویه 

 

  مقدمه 

های اخیر،  موجود در زلزلهبر آمارهای  مخاطرات لرزه ای كه بنایكی از 

می ترین اثر زلزله در مناطق مستعد بوده است، پدیده ی روانگرایی  مخرب

 1694. این پدیده در دنیا با دو زلزله ی نیگاتا و آالسكا در سال باشد

شمسی به عنوان  1396و در كشور ما با زلزله ی منجیل در سال  ،میالدی

ایی هم اكنون به عنوان یكی از یك خطر لرزه ای مهم شناخته شد. روانگر

اصلی ترین زیرشاخه های ژئوتكنیك لرزه ای در اكثر مراكز تحقیقاتی دنیا 

مورد مطالعه قرار می گیرد، اما در كشور ما تاكنون فعالیت موثری كه منجر 

العمل اجرایی در این زمینه شود، صورت  و دستور یك مطالعه ی جامعبه 

ی با خطر لرزه خیزی باال از یك اران در ناحیه نپذیرفته است. قرار گرفتن ای

و مستعد بودن شرایط خاك در بسیاری از مناطق ساحلی و نواحی با  ،سو

برای بررسی احتمال  انجام مطالعاتی ،سطح آب زیرزمینی باال از سوی دیگر

 وقوع این پدیده و كنترل اثرات آن را ایجاب می كند.

 Kubo and (1953)ا توسطابتد (Liquefaction)كلمه ی روانگرایی

Mogami و از نظر تاریخی همواره در ارتباط با پدیده های  .ابداع شد

در شرایط زهكشی  ،چسبنده مختلف دگر شكلی خاك های اشباع غیر

. پدیده ی [1]تحت اثر ارتعاشات گذرا، یكنواخت و یا تكراری است ،نشده

روانگرایی خاك ها بر اساس مشاهدات، اغلب در الیه های رسوبی اشباع 
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البته در ماسه های متراكم،  .متشكل از ماسه ی سست اتفاق افتاده است

ماسه های سیلت دار، ماسه های شن دار و رس روان نیز این پدیده اتفاق 

لزله سال در ز Tohno and Yasuda (1981)بنا بر مشاهدات .[2]می افتد

1699 Miyagiken-Oki درصد  19درصد ریزدانه و  69های حاوی  خاك

های دارای  روانگرایی خاك Miura et al. (1995). [3]اند رس روانگرا شده

 Hokkaido (1993)درصد رس را در زلزله سال 19درصد ریزدانه و  49

Nansel-Oki [4]گزارش كرده است. Ishihara and Koseki (1989)  به

این نتیجه رسیدند كه رابطه مشخصی میان درصد رس و مقاومت روانگرایی 

 اما افزایش پالستیسیته به افزایش مقاومت روانگرایی منجر می ،وجود ندارد

های سیلت و رس  با آزمایش بر روی نمونه Das et al (1999) .[5]شود

  .[6]یابد دریافتند كه با افزایش پالستیسیته، مقاومت روانگرایی افزایش می

الت و آ در طی زلزله )و یا عوامل دیگری نظیر موج دریا، بار ماشین

سرعت  و .شوند انفجار(، بارهای دینامیكی به صورت متناوب اعمال می

ی اشباع با  دانه های درشت اعمال بار به حدی باالست كه حتی خاك

قادر به استهالك فشارآب منفذی اضافی  ،مشخصات زهكشی مناسب نیز

منفذی  دانه، فشار های درشت باشند. در خاك دینامیكی ایجاد شده نمی

تواند منجر به كاهش تنش موثر خاك در  اضافی دینامیكی ایجاد شده، می

دانه ی  های درشت و در نتیجه روانگرایی دینامیكی شود. خاك ،حد صفر

توانند به طور موقت به صورت یك سیال لزج در طی زلزله  خشك نیز می

های اشباع تحت روانگرایی  مشابه با خاك اما رفتار جریانی ،نندعمل ك

 روانگراییبه منظور پدید آمدن  گذارند. دینامیكی را از خود به نمایش نمی

در طی بارگذاری زلزله باید سطح زمین به طور كلی فاقد شیب یا دارای 

 های تند اما با ارتفاع محدود تواند در شیب شیب مالیم باشد؛ اگرچه می

 .[7]نیز به وقوع بپیوندد

 ساز و كار روانگرایی 

های سست اشباع  ای و الیه های ماسه افزایش فشار آب منفذی در خاك

منجر به كاهش تنش  ،در هنگام زلزله بر اثر تمایل خاك به كاهش حجم

شود. در این حالت مقاومت برشی خاك به شدت  همه جانبه در خاك می

شود. به این پدیده روانگرایی  نزدیك میو به مقدار صفر  ،یابد كاهش می

های قابل توجه، ایجاد ترك  می گویند. این پدیده خود را به صورت نشست

و بازشدگی، فوران گل و آب، جوشش ماسه و تراوش آب از خلل و فرج 

 دهد. از عوامل مؤثر بر وقوع روانگرایی می موجود در سطح زمین نشان می

مان آن، تخلخل، تراكم نسبی، درصد ریزدانه توان به بزرگای زلزله و مدت ز

و نشانه خمیری خاك و دامنه تنش برشی اعمالی بر توده خاك در زمان 

  .[8]زلزله اشاره نمود

ی مشاهده شده از روانگرایی، وقوع جوشش ماسه بر  متداول ترین جلوه

دهد كه  روی سطح زمین است. این عوارض آتشفشان گونه نشان می

و باعث  ،سبب تولید اضافه فشار سیال در داخل خاك شده زلزله ارتعاشات

شوند آب منفذی با ایجاد مجرا ذرات خاك را به سطح منتقل نماید.  می

شكل زمین نمی  اگرچه این پدیده از آن جهت كه به تنهایی سبب تغییر

شود دقیقا نوعی از گسیختگی زمین نیست، اما جوشش ماسه مدركی برای 

ی وقوع روانگرایی می  و نشانه ،منفذی در عمق تشخیص اضافه فشار آب

گیری جوشش ماسه پیچیده و تا  باشد. شرایط محلی مورد نیاز برای شكل

بارترین نوع  فاجعه ،گسیختگی جریانیهمچنین . [1]حدی تصادفی هستند

ها  آید. این جریان كه در اثر روانگرایی به و جود می ،گسیختگی زمین است

های بزرگتر  های سست اشباع و بر روی شیب سیلتها یا  معموال در ماسه

 Sanآیند. گسیختگی شیب باال دست سد پایینی  درجه به وجود می 3از 

Fernando یك مثال معروف از گسیختگی جریانی  1691ی سال  در زلزله

 .[9]است

 ها خاك روانگرایی استعداد بر موثر عوامل 

استعداد روانگرایی ساختگاه  تعیین خاك، روانگرایی ارزیابی در نخست گام

 ساختگاه هایی جداسازی برای مختلفی گزینشی روش های مورد نظر است.

 از، بی خطر هستند روانگرایی پدیده ی وقوع به نسبت مشخص طور به كه

دارد. از  وجود دارند، بیشتر تفصیلی مطالعات به نیاز كه ساختگاه هایی

 به نزدیك بسیار یا اشباع حمصال در تنها روانگرایی ،دیدگاه زمین شناسی

 وقوع از نادری بسیار های نمونه پیوندد. هرچند می وقوع به اشباع

 وقوع .است شده گزارش نیز سست خیلی و خشك های در خاك روانگرایی

 11از  تر پایین زیرزمینی آب تراز با نواحی در روانگرایی خسارت بار موارد

 پتانسیل ارزیابی برای متر 11 تحلیل لذا عمق ،است غیر محتمل متر

 صورت به كم، ریزدانه ی با تمیز، ای ماسه های كافی است. خاك روانگرایی

 شنی های خاك .دارند قرار زلزله ناشی از روانگرایی آسیب معرض در ذاتی

هستند. یك  روانگرایی و تناوبی منفذی فشار تولید مستعد بالقوه طور به

 های خاك روانگرایی ها، شن در روانگرایی وقوع زمینه ی در مناسب مثال

 متشكل باشد. ساختگاه های می كوبه 1661 سال زلزله ی در درشت دانه

 به دار سیلت های رس همچنین و، كم خمیری خاصیت با های سیلت از

 هستند. بررسی موجود ایران از جمله جهان مختلف نقاط در وسیعی طور

 پدیدهی می توانند نیز ك ها خا این كه است آن از حاكی محلی مشاهدات

 در زلزله از ناشی زمین های گسیختگی اگر چه ،كنند تجربه را روانگرایی

 ,[12],[11],[10] است  شده مشاهده كمتر هاماسه  به نسبت رس ها

[13],[14]. 

تمامی روش های موجود استعداد روانگرایی خاك را بر اساس 

خصوصیات زمین شناسی و ژئوتكنیكی مورد ارزیابی قرار می دهند. اما در 

این مطالعه قصد داریم از فاكتور جدیدی به نام شاخص آسیب پذیری لرزه 

برای تشخیص  ،ای كه از اندازه گیری ارتعاشات محیطی بدست می آید

ارتعاشات لرزه ای محیطی یا عداد روانگرایی استفاده كنیم. نقاط دارای است

 1–0.1حركات ضعیف زمین با جابجایی دامنه ی حدود  ،میكروترمور ها

μm  10ثانیه تا  1/10و محدوده ی دوره ی تناوب s [16],[15]هستند. 



 

و  (1s>)می توانند به دو نوع تقسیم شوند: كوتاه پریود ارتعاشات محیطی

)به عنوان میكروترمور هم شناخته می شود(. مقدار حدی  (1s<)بلند پریود

ثانیه كه دو حوضه را از هم جدا می كند ممكن است به پریود ها طوالنی 1

تر تغییر یابد، مثال در نواحی شهری كه با فركانس های پایین و 

امپدانس)مقاومت ظاهری( باال در مقایسه با خاك سطحی شناخته می 

كروترمور های مصنوعی ممكن است انرژی بیشتری شوند. در این مورد، می

نسبت به میكروترمور های طبیعی حتی در پریودهای میانی تا حدود چند 

 .[17]ثانیه داشته باشند

 های داده بین مستقیما مطالعه چند تنها داریم، اطالع كه آنجایی تا

 های روش میان از. [18]است كرده برقرار ارتباط روانگرایی و میكروترمور

 Nakamura توسط كه HVSR روش میكروترمور، مطالعات مختلف

 شده انتخاب تحقیق این برای آسان كاربرد علت به ،شد ارائه (1989)

 در بنابراین و است شده توصیف زیادی مقاالت در روش این. [19]است

 در این مطالعه میكروترمور .[21],[20],[22],[23]شود نمی بحث اینجا

برای بدست آوردن شاخص آسیب پذیری زمین استفاده شده، كه از این 

پارامتر به عنوان شاخصی برای شناسایی مناطق دارای استعداد روانگرایی 

بكار گرفته شده است. بنابراین ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مناطقی انجام 

 شد كه شاخص آسیب پذیری مقدار باالیی از خود نشان داده بود.

 یریپذ بیشاخص آس نیخمت 

( از كرنش یا تغییر شكل زمین و سازه ها Kشاخص آسیب پذیری )مقدار 

تعریف  (Nakamura, 1997)كه توسط ،در زمان وقوع زلزله ها گرفته شده

است  یك شاخصی  (SVI). شاخص آسیب پذیری لرزه ای[24]شده است

كه نشان دهنده ی آسیب پذیری الیه ی خاك نسبت به تغییر شكل است. 

برای بررسی نواحی كه در زمان زلزله بخش های ضعیفی   (SVI)بنابراین

می توانند از   (SVI)مقادیر .[25]دارند)رسوبات تحكیم نیافته( مفید است

آسیب اندازه گیری های میكروترمور به آسانی در هر مكانی بدست آیند و 

برای زمین  K. این مقادیر [24]پذیری ساختمان ها و زمین را تخمین زنند

 jKبرای زمین، مقدار  gKو سازه های مختلف تعریف شده اند، مثل مقدار 

برای  bKسازه های اسكلتی سخت، و مقدار  sKبرای خاكریز ها، مقدار 

محاسبه خواهد شد، برای دیگر مقادیر  gKساختمان ها، در این مقاله فقط، 

K  به مقاله یNakamura (1997)  .برای زمین، كرنش مراجعه كنید

خاك سطحی مورد توجه قرار می گیرد. میانگین تغییر شكل برشی  برشی 

 خاك سطحی می تواند توسط فرمول زیر تخمین زده شود ،=Agd/H 

جابجایی  dضخامت الیه ی سطحی و  Hضریب تقویت )یا تشدید(،  gAكه 

و فاجعه ی زمین  لرزه ای الیه ی زیرین )پی سنگ(است. ارتباط بین 

كه در حوضه های زمین شناسی با  ،نشان می دهد زلزلهبدست آمده از 
6-101000  زمین سطحی شروع به نشان دادن خصوصیات غیر خطی

اتفاق فرو ریزش  تغییر شكل های بزرگ و 10> 10,000-6و می كند 

در نهایت مقدار شاخص آسیب پذیری را می توان به صورت  .[29]می افتد

g/ F2
gA gK  و تغییر شكل موثر می تواند با مضربی از  .بدست آورد

با حداكثر شتاب سنگ كف در مقیاس گال تخمین زده  gK(e)مقدار 

كه تغییر  از ساختگاه بخش هایی. این نشان می دهد كه در =)2cm/s(شود

در مناطق بدون خسارت  gKو  29بزرگتر از  gK ،شكل زمین زیاد است

تفكیك كننده ی نواحی روانگرا شده  101000=gK-6خیلی كوچك است. 

نشان داد كه نواحی كه در معرض  Nakamura (2000). [28]و نشده است

دارند  100-20بین  (SVI)خسارت جدی توسط زلزله قرار گرفته اند مقدار 

كمتر از  (SVI)در صورتی كه برای نواحی كه از خسارت در امان مانده اند 

نواحی متاثر از خسارت  نشان داد كه Daryono (2009) .[26]دارند 1

 (SVI) مقدار Yogyakarta earthquake (2006)جدی ناشی از زلزله ی 

از این رو شاخص آسیب پذیری لرزه ای برای  .[27]داشته اند 9باالتر از 

منطقه ی عسلویه با استفاده از داده های میكروترمور بدست آمد. كه نقشه 

نشان داده شده است. همان طور كه در شكل  1ی پراكندگی آن در شكل 

شاخص آسیب پذیری در دو بخش از نواحی مركزی  ،مشاهده می شود

بخش، بخشی كه در حاشیه ی ساحل حوضه مقدار زیادی دارد. از این دو 

قرار دارد به علت قرار گرفتن در مجاورت شهر عسلویه از اهمیت باالیی 

نسبتا باالست كه  Kبرخوردار است. همچنین در قسمت شمال غرب مقدار 

به صورت یك نوار باریك در حاشیه ی ساحل خود را نشان می دهد. این 

وشانی كامل دارد. باال بودن منطقه با نواحی استحصال شده از دریا همپ

شاخص آسیب پذیری، و قرار گرفتن تاسیسات پتروشیمی در این ناحیه 

در این اهمیت مطالعات روانگرایی را در این بخش دو چندان می كند. لذا 

مطالعات خود را )ارزیابی پتانسیل روانگرایی( در این دو ناحیه تحقیق 

 .كردیممتمركز 

 
 تغییرات مقدار شاخص آسیب پذیری بدست آمده در منطقه. :1شكل 

 



 

 روش های بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی 

 خاك، روانگرایی استعداد تعیین از پس بعدی گام شد، كه اشاره همانطور

 برای اصلی شیوه ی باشد. دو می مستعد خاك روانگرایی پتانسیل ارزیابی

 به توجه روش های عددی كه با. دارد وجود روانگرایی پتانسیل ارزیابی

 مطالعات در بیشتر روش این نیاز، مورد زمان و و هزینه پیچیدگی

آزمایشگاهی كه  -می گیرد. روش های تجربی قرار استفاده مورد تحقیقاتی

زیرا  دارند، گسترده تری كاربرد عددی های مدل به نسبت روش ها این

 است.  ارزان تر و تر ساده آنها از استفاده

   روش ساده شده 
 Niigataبار  فاجعه های زلزله پی در پیش دهه ی چهار حدود در

 شده ساده روش عنوان تحت دستور العملی (1964)سال در  Alaskaو

 ساده روش ،پیشنهاد شد ها خاك ای لرزه روانگرایی مقاومت ارزیابی برای

 آن از [8].پیشنهاد نمودند Seed and Idriss (1971) را اولیه شده ی

 قرار الحاق و بازبینی مورد بار چندین دستور العمل این كنون تا زمان

 .Youd et alمطالعات شاخص به می توان آنها میان از كه، است گرفته

 Seed et al. (1985) ،Seed and Idriss (1982) و  (2001 ,1997)

 كه توجهی قابل پیشرفت های وجود با .[30],[33] ,[32] ,[31]نمود اشاره

 سازوكار و لرزهای حركات مشخصات از بهتر هر چه درك راستای در

 ساده روش و جزیی بوده اصالح ها بیشتر است، گرفته صورت روانگرایی

 روش این حاضر حال است. در كرده حفظ را خودش اصلی چهار چوب شده

 كشورهای از بسیاری و كانادا درآمریكا، اجرایی استاندارد یك عنوان به

 می گیرد. قرار استفاده مورد جهان دیگر

 روانگرایی برابر در خاك مقاومت تعیین تاریخی، پیشینه ی لحاظ از

 برش ساده ی قبیل از آزمایشگاهی های آزمون از استفاده با بار نخستین

به دلیل  اماپذیرفت.  صورت تناوبی محوری سه همچنین و، تناوبی

 تراز های زیر نهشته از نخورده دست های نمونه مشكالتی نظیر اینكه اخذ

 استعداد كننده ی تعیین شاخص های از یكی عنوان زیرزمینی به آب

 كارایی با و تر ارزان تر، ساده ، روش[9]هزینه است پر بسیار روانگرایی

 محل در آزمایش های از استفاده خاك، تناوبی مقاومت ارزیابی برای بیشتر

 موج سرعت آزمایش مخروط و نفوذ آزمایش ،نفوذ استاندارد آزمایش نظیر

 ساختگاه مورد ژئوتكنیكی در مطالعات وسیعی طور به باشد. كه می برشی

 از استفاده محلی، آزمایش های میان در .[34],[33]گیرند می قرار استفاده

آزمایش  دیگر به نسبت تری وسیع ی پیشینه دارای استاندارد نفوذ آزمایش

 تخمین در استاندارد نفوذ عدد از استفاده ایده ی باشد. از اینرو می ها

 تمام وجود با .[35]شد پیشنهاد Whitman (1971)توسط  تناوبی مقاومت

 تنها دستور العمل این تنش، شده ی ساده روش در موجود ضعف های

كارگاه  كلیه ی شركت كنندگان تایید مورد تقریبا كهت اس روشی

NCEER گرفت و قرار(1997) سال درYoud et al. (2001)  مجددا نیز 

 می بنابراین .[32]نمودند پیشنهاد پتانسیل روانگرایی ارزیابی برای را آن

 معادل را به صورت زیر تعریف كرد: یكنواخت تنش تناوبی نسبت توان

𝐶𝑆𝑅𝑒𝑞 =
(𝜏ℎ𝑣)𝑒𝑞

𝛿′
= 0.65 (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
) (

𝛿𝑣0

𝛿′𝑣0

) (𝑟𝑑) 

 

 بیشینه ی 𝑎𝑚𝑎𝑥معادل؛  یكنواخت تناوبی نسبت تنش 𝐶𝑆𝑅𝑒𝑞كه در آن 

 قائم موثر تنش𝛿′𝑣0اولیه؛  قائم كل تنش𝛿𝑣0زمین؛ سطح در افقی شتاب

 كاهش ضریب .است ثقل شتاب 𝑔 عمق؛ در شتاب كاهش ضریب 𝑟𝑑  اولیه؛

 تغییرشكل پذیری گرفتن نظر در برای تقریبی اصالح یك عمق در تنش

 مفاهیم ریزی پایه و اصالحی ضریب این ارایه یمی باشد.  خاك نیمرخ

، صورت پذیرفت Seed and Idriss (1971)بار توسط  نخستین آن اولیه ی

 ضریب [8].بود همراه شده ساده روش برای آنها پیشنهادی مدل با و

 با و بوده یك با برابر زمین سطح در ،مقعنسبت به  برشی تنش كاهش

 T. F. Blakeمحاسبات،  در راحتی برای .می یابد كاهش عمق افزایش

 نمود: منحنی پیشنهاد متوسط مقدار از تقریب یك عنوان به را زیر رابطه ی

𝑟𝑑 =
(1 − 0.4113𝑧0.5 + 0.04052𝑧 + 0.001753𝑧1.5)

(1 − 0.4177𝑧0.5 + 0.05729𝑧 − 0.006205𝑧1.5 + 0.001210𝑧2)
 

 تنش، روش مبنای بر روانگرایی پتانسیل ارزیابی روند در دوم گام

 زیادی روش های .است تناوبی مقاومت نسبت همان یا ظرفیت عامل تعیین

 كه می رسد نظر به اما ،است شده ارایه SPTداده های  اساس بر

 در بیشتری محبوبیت از Seed et al. (1985)توسط شده ارایه همبستگی

 . از  [39] ,[38] ,[37] ,[36]باشد برخوردار ژئوتكنیك متخصصان بین

 نفوذ آزمایش اساس بر پتانسیل روانگرایی ارزیابی این مطالعهدر  اینرو

 .Seed et al روش شده ی اصالح كه به صورت استاندارد از روابطی

 كارگاه در شركت كنندگان .[33]استفاده می شود می باشند، (1985)

 توسط شده ارایه SPT معیار به نسبت را تغییراتی NCEER آموزشی

Seed et al. (1985)  پیشنهاد دادند. وA. F. Rauch دانشگاه در Texas 

 زد: تقریب زیر رابطه ی با را تمیز ماسه ی پایه ی منحنی

𝐶𝑅𝑅7.5 =
1

34 − (𝑁1)60
+

(𝑁1)60

135
+

50

[10 ∗ (𝑁1)60 + 45]2 −
1

200
 

 دانه خاك ≤60(N1) 39معتبر است و در  60(N1)< 03 در رابطه این

 غیر خاك بعنوان و روانگرا گردد كه است آن از تر متراكم خیلی تمیز، ای

 .[40]گردد می بندی طبقه روانگرا

 وقوع احتمال مقدار روانگرایی پتانسیل احتماالتی تحلیل نتیجه ی

 مقاومت بر تاثیرگذار پارامترهای از تابعی صورت كه به، می باشد روانگرایی

 :می شود معرفی ای لرزه بارگذاری نیز و خاك روانگرایی

𝐹𝑆 = (
CRR7.5

CSR
) ∗ 𝑀𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝛿 ∗ 𝐾𝛼     𝑀𝑆𝐹 = (

𝑀𝑤

7.5
)−3.3 

و  𝐾𝛿تصحیح  ضریب مقیاس بزرگا می باشد، و ضرایب 𝑀𝑆𝐹 كه در آن

𝐾𝛼  كه توسطSeed (1983) .ارائه شده است 



 

 

 
 9.1-9-9.1تغییرات ضریب اطمینان نسبت به عمق برای بزرگی های  :2شكل 

 ریشتر

 نتیجه گیری 

پس از برداشت داده های میكروترمور و تعیین فركانس غالب و فاكتور 

نقشه ی شاخص آسیب پذیری لرزه ای منطقه تهیه گردید. همان  ،تقویت

در این مطالعه از شاخص آسیب پذیری لرزه ای برای  ،طور كه اشاره شد

و تعیین نقاط مستعد روانگرایی استفاده شده است. بر روی این نقشه د

ناحیه با شاخص آسیب پذیری باال شناسایی شدند. از آنجایی كه این دو 

ناحیه در بخش های استراتژیكی مثل شهر عسلویه و مناطق استحصال شده 

، لذا قرار گرفته اند واقع شده اند، از دریا كه تاسیسات پتروشیمی در آنجا

مطالعات در این دو مكان متمركز شد. در ادامه برای ارزیابی پتانسیل 

ارائه  Seed and Idriss (1971)یی از روش ساده شده كه توسط روانگرا

 همان یا ظرفیت عامل تعیینشده است استفاده شد. در این روش برای 

 Seed روش شده ی اصالح كه به صورت از روابطی تناوبی مقاومت نسبت

et al. (1985) محاسبه می  استاندارد نفوذ آزمایش اساس می باشند، و بر

قابل  2. نتایج حاصل از این محاسبات در شكل شده استشود استفاده 

-9.1مشاهده است. در این مطالعه احتمال وقوع روانگرایی برای سه بزرگی 

متر مورد ارزیابی قرار گرفته است. همان طور  11ریشتر و تا عمق  9-9.1

كه در شكل مشاهده می شود ضریب اطمینان در تمام نقاط و در همه ی 

 1دارد و در اكثر نقاط مقادیر آن كمتر از  1.1كمتر از عمق ها مقداری 

با توجه به نتایج آزمایشات ژئوتكنیكی انجام شده در منطقه رسوباتی است. 

كه در ناحیه ی استحصالی قرار گرفته اند عمدتا درشت دانه و از نوع گراول 

 قرار می گیرند. GMبوده و از نظر تقسیم بندی زمین شناسی در رده ی 

ت زیاد خاك در این نواحی می تواند ارتعاش زمین را تقویت كند و ضخام

مدت زمان لرزش را طوالنی تر كند، هر دو آن ها فاكتور هایی هستند كه 

بخشی از ناحیه ی میانی در پهنه ی  به وقوع روانگرایی كمك می كنند.

ساحلی قرار دارد، رسوبات موجود در این واحد عمدتا ماسه ای بوده و در 

قرار می گیرند. این رسوبات عمدتا از تراكم نسبی كمی  SP-SMه ی رد

 و ضعیف) یكنواخت دانه بندی بابرخوردار می باشند. این رسوبات ماسه ای 

ناپیوسته( و همچنین تراكم نسبی پایین از عوامل مهم در افزایش  یا

این مطالعه نشان می دهد كه شاخص آسیب  پتانسیل روانگرایی هستند.

لرزه ای معیاری دقیق برای شناسایی نواحی دارای پتانسیل پذیری 

نشان دهنده  K>3روانگرایی می باشد. و بر اساس این تحقیق در این ناحیه 

 ی نقاط دارای پتانسیل روانگرایی است.

 تشکر و قدر دانی 

در پایان بر خود الزم می دانم كه از عواملی كهه در انجهام ایهن مطالعهه بها 

اینجانب همكاری داشتند تشكر و قدر دانی نمایم؛ از جملهه شهركت زمهین 

فیزیك پویا جهت تهیه ی دستگاه و آموزش برداشت داده ها، و همچنین از 

شهت آقایان ایوب محمودی، مصطفی میرزایی و داریوش اشكانی كه در بردا

داده ها همكاری الزم با اینجانب داشتند كمال تشكر دارم. ضمنا این مقالهه 

و همكاری پهژوهش و فنهاوری سهازمان منطقهه ویهژه  پشتیبانیبا حمایت، 

 اقتصادی انرژی پارس انجام شده است.

 مراجع
[1] Kramer, S.L., 1996 -“Geotechnical Earthquake Engineering”. 

Prentice Hall. Upper Saddle River. Liao, S. S. C. & Whitman, 

R. V., 1986-“Catalogue of Liquefaction and Non-liquefaction 

Occurrences during Earthquakes”,Research Report, 

Department of Civil Engineering, Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, Massachusetts. 
[2] Seed, H. B., Tokimatsu, K., Harder, L. F., Chung, R. M. 

(1984). "The Influence of SPT Procedures in Soil 

Liquefaction Resistance Evaluations", Earthquake 

Engineering Research Center Report No. UCB/EERC-84/15, 

University of California at Berkeley, October, 1984. 

[3] Tohno, I. and Yasuda, S. (1981). “Liquefaction of the Ground 

during the 1978 Miyagiken-Oki Earthquake”, Soils and 

Foundations, 21(3), 18- 34.

[4] Miura, S., Kawamura, S., and Yagi, K. (1995). “Liquefaction 

Damage of Sandy and Volcanic Grounds in the 1993 

Hokkaido Nansel-Oki Earthquake.” Proc. 3rd Int. Conf. on 

Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engr. and Soil 

Dynamics, St. Louis, Missouri, 1, 193-196. 
[5] Ishihara, K. and Koseki, (1989). “Discussion on The Cyclic 

Shear Strength of Fines-Containing Sands”, Earthquakes 

Geotechnical Engineering, Proceedings of the Eleventh 

International Conference on Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, Rio De Janiero, Brazil, 101-106. 
[6] Das, B.M., Puri, V.K., and Prakash, S. (1999). “Liquefaction 

of Silty Soils”, Earthquake Geotechnical Engineering, 

Balkema, Rotterdam, 619-23. 



 

[7] Pando, M., and Robertson, P. K. (1995), “Evaluation of Shear 

Stress Reversal Due to Earthquake Loading for Sloping 

Ground,” Proceeding of the 48th Canadian Geotechnical 

Conference, Vancouver, B.C., pp. 955-962. 
[8] Seed, H.B., and Idriss, I.M. (1971). “Simplified Procedure for 

Evaluating Soil Liquefaction Potential”, J. of the Soil 

Mechanics and Found. Div., ASCE, 97(SM9), 1249-1273. 

[9] Ishihara, K. (1993), “Liquefaction and Flow Failure during 

Earthquake,” Geotechnique, Vol. 43, No. 3 ,pp. 351-415. 

[10] ]   Kishida, H. (1969), “Characteristics of Liquefied Sands 

during Mino-Owari, Tohnankai, and Fukui Earthquakes,” 

Soils and Foundations Engineering, 9(1), pp. 75-92.

[11] Troncoso, J. H., and Verdugo (1985), “Silt Content and 

Dynamic Behavior of Tailings Sands,” Proceeding of the 

11th ICSMFE, San Francisco, Vol. 3, pp. 131-1314. 

[12] Wang, W. (1979), “Some Findings in Soil Liquefaction,” 

Report of the Water Conservancy and Hydroelectric Power 

Scientific Research Institute, Beijing, China, pp. 1-17. 

[13] Wang, W. (1981), “Foundation Problems in Aseismatic 

Design of Hydraulic Structures,” Proceeding of the Joint US 

– PRC Microzonation Workshop, 11-16 Sep., Harbin, PRC. 

[14] Wang, W. (1984), “Earthquake Damages to Earth Dams and 

Levees in Relation to Soil Liquefaction,” Proceeding of the 

International Conference on Case Histories in Geotechnical 

Engineering, University of Missouri – Rolla, MO., pp. 512-

522.

[15] Kanai, K., Tanaka, T., 1961. On microtremors VIII. Bulletin 

of the Earthquake Research Institute 39, 97–114. 

[16] Architectural Institute of Japan, 1993. Earthquake Motion and 

Ground Condition. AIJ, Japan. 

[17] Seo, K., 1997. Comparison of measured microtremors with 

damage distribution. JICA research and development project 

on earthquake disaster prevention, pp. 306–320. 

[18] Huang, H.C., Tseng, Y.S., 2002. Characteristics of soil 

liquefaction using H/V of microtremors in Yuan–Lin area, 

Taiwan. TAO 13 (3), 325–338. 

[19] Nakamura, Y., 1989. A method for dynamic characteristics 

estimation of subsurface using microtremor on the ground 

surface. Quarterly Report of the RailwayTechnology 

Research Institute, Japan 30 (1), 25–33. 

[20] Teves-Costa, P., Matias, L., Bard, P.Y.,1996. Seismic 

behaviour estimation of thin alluvium layers using 

microtremor recordings. Soil Dynamics and Earthquake 

Engineering15, 201–209. 

[21] Bour, M., Fouissac, D., Dominique, P., Martin, C., 1998. On 

the use of microtremor recordings in seismic microzonation. 

Soil Dynamics and Earthquake Engineering 17, 465–474. 

[22] Lermo, J., Chávez-Gracía, F.J., 1993. Site effect evaluation 

using spectral ratios with only one station. Bulletin of the 

Seismological Society of America 83 (5), 1574–1594. 

[23] ]   Lermo, J., Chávez-Gracía, F.J., 1994. Are microtremors 

useful in site response evaluation? Bulletin of the 

Seismological Society of America 84 (5), 1350–1364. 

[24] Nakamura, Y. (1997). Seismic Vulnerability Indices for 

Ground and Structures using Microtremor, World Congress 

on Railway Research in Florence, Italy. 

[25] Winoto, P., Analisis Mikrotremor Kawasan Universitas 

Brawijaya berdasarkan Metode Horizontal to Vertical 

Spectral Ratio. Universitas Brawijaya, Malang, 2010. 

[26] Nakamura, Y., E. D. Gurler, J. Saita, A. Rovelli and S. 

Donati. Vulnerability Investigation of Roman Colosseum 

using Microtremor, Proceedings of 12th WCEE, New 

Zealand, #2660, 2000. 

[27] Daryono et al., Pengkajian Local Site Effect di Graben Ban-

tul Menggunakan Indeks Kerentanan Seismik Berdasarkan 

Pengukuran Mikrotremor, Jurnal Kebencanaan Indonesia, 

Vol. 2 No. 1, Pusat Studi Bencana (PSBA) Universitas Gad-

jah Mada, Yogyakarta, 2009. 

[28] Nakamura, Y. (1997). Seismic Vulnerability Indices for 

Ground and Structures using Microtremor. Proceedings of 

World Congress on Railway Research, Florence. 

[29] Ishihara,Kenji, Introduction to Dnyamic Soil Mechanism, 

January, 1978.  

[30] Seed, H. B., and Idriss, I. M. (1982), “Ground Motion and 

Soil Liquefaction During Earthquakes,” Earthquake 

Engineering Research Institute, Oakland, CA. 

[31] Youd, T. L., Idriss, I. M., Andrus, R. D., Arango, I., Castro, 

G., Christian, J. T., Dobry, R., Finn, W. D. L., Harder, L. F. 

Jr., Hynes, M. E., Ishihara, K., Koester, J. P., Liao, S. S. C., 

Marcuson III, W. F., Martin, G. R., Mitchell, J. K., Moriwaki, 

Y., Power, M. S., Robertson, P. K., Seed, R. B., and Stokoe 

II, K. H. (1997), Summary Paper, Proceeding of the NCEER 

Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, 

NCEER-97-0022. 

[32] Youd, T. L., Idriss, I. M., Andurus, R. D., Arango, I., Castro, 

G., Christian, J. T., Dobry, R., Finn, W. D. L., Harder, L. F., 

Haymes, M. E., Ishihara, K., Koester, J. P., Liao, S. S. C., 

Marcusson, W. F., Martin, G. R., Mitchell, J. K., Moriwaki, 

Y., Power, M. C., Robertson, P. K., Seed, H. B., and Stokoe, 

K. H. (2001), “Liquefaction Resistance of Soils: Summary 

Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF 

Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of 

Soils,” Journal of Geotechnical and Geo-environmental 

Engineering, ASCE, Vol. 127, No. 10, pp. 817-833. 

[33] Seed, H. B., Tokimatsu, K., Harder, L. F., and Chung, R. M. 

(1985), “The Influence of SPT Procedures in Soil 

Liquefaction Resistance Evaluation,” Journal of Geotechnical 

Engineering, Vol. 111, No. 12, pp. 1425-1445. 

[34] Seed, H. B., Idriss, I. M., and Arango, I. (1983), “Evaluation 

of Liquefaction Potential Using Field Performance Data”, 

Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 

109, pp. 458-482. 

[35] Whitman, R. V. (1971), “Resistance of Soil to Liquefaction 

and Settlement,” Soils and Foundations, 11(4), pp. 59-68. 

[36] Kokusho, T. Yoshida, Y. and Eashi, Y. (1983), “Evaluation 

of Seismic Stability of Dense Sand Layer (Part 2) - 

Evaluation Method by Standard Penetration Test”, Electric 

Power Central Research Institute, Report No. 383026, Japan. 

[37] Tatsuoka, F. Iwasaki, T. Touida, K. Yasuda, S. Hirose, M. 

Imai, T. and Kon-no, M. (1980), “Standard Penetration Tests 

and Soil Liquefaction Potential Evaluation”, Soils and 

Foundations, 20(4), pp. 95- 111. 

[38] Tokimatsu, K. and Yoshimi, Y. (1983), “Empirical 

Correlation of Soil Liquefaction Based on SPT Nvalue and 

Fines Content”, Soils and Foundations, 23(4), pp. 56-74. 

[39] Fear, C.E. and McRoberts, E.C. (1995), “Reconsideration of 

Initiation of Liquefaction in Sandy Soils”, Journal of 

Geotechnical Engineering, ASCE, 121(3), pp. 249-261. 

[40] Marcuson, W.F., III, Hynes, M.E. and Franklin, A.G. 

“Evaluation and Use of Residual Strength in Seismic Safety 

Analysis of Embankments”, Earthquake Spectra, Vol. 6, No.3, 

pp. 529-572, 1990. 

 


