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 چکيده

افزایش مقاومت که همواره جوامع انسانی را از لحاظ مالی و جانی تهدید می کند.  ،زمین لرزه یکی از مخرب ترین بالیای طبیعی است

وقوع خسارات زلزله بستگی به قدرت، دوره تناوب زمین و سازه ها در برابر نیروی زلزله ی احتمالی، اساس پیشگیری فاجعه ی زلزله است. 

اما شدیدا تحت تاثیر خصوصیات پاسخ لرزه ای خاک  ،زمان حرکات لرزه ای دارد. بدون شک این پارامتر ها به خود زلزله وابسته اندو مدت 

یک بخش قابل توجهی از خسارات مشاهده شده در زمین لرزه های ویرانگر در سراسر دنیا مربوط به تقویت  سطحی و سازه ها هستند.

میزان تقویت امواج لرزه ای به فاکتور هایی از قبیل، ضخامت الیه های رسوبی، میزان ات ساختگاهی محلی است. امواج لرزه ای به علت اثر

تراکم، و فاکتور سن زمین شناسی بستگی دارد. بنابراین نقاط ضعف می تواند با مطالعه ی مشخصات لرزه ای خاک سطحی و سازه ها 

ارتعاشات محیطی یکی از معمول ترین آنها می باشد، به ویژه برای مناطق  (H/V)نسبت طیفی ،از میان روش های تجربی بدست آید.

میکروترمور ساده ترین و ارزان ترین روش برای تشخیص شهری و صنعتی که امکان استفاده از روش های ژئوفیزیکی و جود ندارد. 

یز نامیده می شود. در این مطالعه اثرات این روش همچنین روش ناکامورا نخصوصیات دینامیکی خاک بدون اثرات مخرب است. 

در این راستا طی یک عملیات صحرایی داده های میکروترمور  .ساختگاهی منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس مورد بررسی قرار گرفت

نس غالب و نقشه و در نهایت نقشه ی فرکا ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (H/V)سپس با استفاده از روش نسبت طیفی ،برداشت گردید

 ی تقویت ساختگاه با استفاده از میکروترمور تهیه شد.

 كليدی هایواژه

 ، عسلویه(H/V)اثرات ساختگاه، میکروترمور، نسبت طیفی 

  مقدمه 

ایران یکی از کشور های لرزه خیز جهان است، و تا کنون شاهد زمین لرزه 

های بسیار بزرگ و مخربی که هر چند سال یکبار روی می دهد بوده ایم. از 

سوی دیگر، جمعیت رو به رشد و احداث ساختمان های مرتفع، همچنین 

پیشرفت صنعت و نیاز به گسترش ابنیه های فنی بیش از پیش نیازمند 

العات لرزه خیزی است. یکی از مسائل مهم در ارتباط با تخریب سازه ها، مط

که به  ،رفتار قشر خاک روی سنگ بستر به هنگام وقوع زمین لرزه است

 روی بر ای لرزه خسارات عموما  عنوان اثر ساختگاه شناخته می شود. 

ویژگی  .باشد می سخت سنگی های رخنمون از بزرگتر نرم آبرفتی رسوبات

مواج لرزه ای عمدتا تحت تاثیر اثرات منشا لرزه ای، مسیر انتشار های ا

از مطالعات  .[1]امواج  و شرایط زمین شناسی الیه های سطحی قرار دارند 

 ،که هر ساختگاه یک فرکانس طبیعی دارد ،نظری و عملی ثابت شده است

و همچنین هر سازه ای نیز  .که در آن حرکات زمین تشدید می شود

فرکانس طبیعی مخصوص به خود را دارد. اگر فرکانس سازه با فرکانس 

زمین یکی شود، پدیده ی تشدید اتفاق افتاده و سازه بیشترین خسارت را 

 طراحی جهت تشدید فرکانس و تشدید میزان تعیین .[2]تحمل می شودم

 بزرگنمایی و باشد. میزان می ضروری بسیار منطقه یک سازهای و ساخت
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 زمین شدت بر عالوه، افتد می اتفاق تقویت پدیده که فرکانسی محدوده نیز

 و فیزیکی های ویژگی سایر و سن ضخامت، صلبیت، ،دانسیته به لرزه

 به هر حال زمین شناسی سطحی مهم .[3]دارد خاک بستگی مکانیکی

ترین پارامتر کنترل کننده ی تغییرات پاسخ زمین در یک ساختگاه می 

 ،. توزیع خرابی های ناشی از زلزله در طول تاریخ نشان داده است[4]باشد

که اثرات ساختگاه ناشی از زمین لرزه در فواصل بسیار کم می تواند 

همچنین نهشته های رسوبی و خاک . [2]خود نشان دهدتغییرات زیادی از 

های تحکیم نیافته و خاکریز ها قادر به تقویت امواج زمین لرزه در فرکانس 

 روی بر شهری نواحی اینکه به توجه با.  [7],[6],[5]های معینی هستند

  [8].است اهمیت حائز بسیار مساله این، می گیرند قرار آبرفتی رسوبات

آزمون  انجامروش های زیادی برای انجام این مطالعات وجود دارد، اما 

 دینامیکی ویژگی های تعیین جهت شده کنترل منبع با لرزه ای های

 روش سبب بوده؛ بدین هزینه پر و شهری، دشوار محیط های در ساختگاه

 تمام روش های بین روش ترین ارزان عنوان به ایستگاهی تک ارتعاشات ریز

قرار  استفاده مورد دنیا شهرهای از بسیاری در اخیر سال های در، موجود

ارتعاشات دائمی سطح زمین میکروترمور نامیده  .[11],[10],[9]گرفته است

منشا میکروترمور از فعالیت های انسانی )کارخانه ها و  .[12]می شود

وسایل نقلیه( و پدیده های طبیعی)باد، باران، تغییرات فشار هوا و امواج 

اقیانوس( می باشد. ارتعاشات مورد نظر ما حوادث کوتاه مدت مثل زمین 

ریز ارتعاشات به دلیل هزینه ی پایین،  .[13]لرزه ها و انفجار ها نیست

ندک و سادگی محاسبات و تحلیل نتایج در مناطقی با سطح لرزه زمان ا

خیزی کم و سطح نوفه های اجتماعی باال بسیار مورد استفاده قرار می 

از میان چندین روش پیشنهاد شده برای ریز ارتعاشات . [15] ,[14] گیرد

یکی از ساده ترین و متداول ترین روش ها برای  (H/V)روش نسبت طیفی

به ویژه برای مناطق شهری و  ،تخمین فرکانس غالب نهشته های رسوبی

می  صنعتی که امکان استفاده از روش های ژئوفیزیکی و جود ندارد

 مقایسه استاندارد روش های با بارها روش این از حاصل نتایج .[16]باشد

 از استفادهی  پایه بر روش است. اینگرفته  تائید قرار مورد و شده

 1زیر  پریود دارای انسانی عمدتا منشا با محیط های شهری ریزارتعاشات

استوار می  متر میلی 10-4تا  10-2حدود  های جابجای دامنه و ثانیه

که  (H/V)روش استفاده از نسبت طیفی مولفه ی افقی به قائم .[17]باشد

 Nogoshi, and نیست اولین بارتوسط در آن نیازی به وجود ایستگاه مرجع

Igarashi (1971) ارائه شد و سپس توسط Nakamura (1989) برای

نتایج قابل قبول  .[19],[18]اثرات ساختگاه عمومیت بیشتری یافت تعیین 

که این روش می تواند به طور  ،این روش در بسیاری از پروژه ها ثابت کرد

مناسب برای تعیین پریود غالب و همچنین تعیین ضریب تقویت خاک بکار 

ارتعاشات برای شناسایی فرکانس تشدید  (H/V)استفاده از نسبت رود.

نشان داده شده اصلی و فاکتور تقویت رسوبات توسط بسیاری از محققان 

  [23],[22],[21],[20].است

 

 منطقه یزيو لرزه خ یشناس نيزم 

 شمالی ″2۲.۴4′2۲°2۲به مختصات )  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 خلیجدر حاشیه  ،استان بوشهرشرقی در جنوب شرقی(  ۴2°3۴′۴۵.۵۰″

جغرافیایی  و درگستره ،بندر بوشهرشرقی کیلومتری جنوب  3۵۵در  ،فارس

لومتر از حوزه ی گاز کی1۵۴و حدود  .قرار دارد عسلویه و کنگان شهرستان

 شمالی واقع شده )دنباله حوزه گنبد فارس خلیجمیان  که در ،جنوبی پارس

-ین خوردهاین منطقه در جنوبی ترین قسمت کمربند چ قطر( فاصله دارد.

رانده ی زاگرس قرار دارد، که دگرشکلی آن به فاز های کوهزایی آلپ پایانی 

بر می گردد. در این جبهه ی دگرشکلی رسوبات چین خورده شکل 

تاقدیس و ناودیس به خود گرفته اند. منطقه ی عسلویه نیز در این جبهه ی 

ه دشت و از شمال به تاقدیس عسلویه و از جنوب ب ،دگرشکلی قرار دارد

های ساحلی ختم می شود. سازند های موجود در منطقه عمدتا مربوط به 

جنوب شرق به  -که در چین هایی با امتداد شمال غرب ،زمان کرتاسه بوده

 [24]. صورت تاقدیس و ناودیس رخنمون دارند

سازند های زمین شناسی موجود در منطقه شامل واحد های چین 

سنگ است. قدیمی ترین سازند های خورده ی کربناته، مارنی و ماسه 

موجود در منطقه عبارتند از: سازند های هیث، فهلیان، گدوان، داریان، 

کژدمی، سروک، گورپی، پابده، آسماری، رازک، میشان، آغاجاری، بختیاری 

و رسوبات منفصل دوران چهارم. در منطقه ی مورد مطالعه رسوبات آبرفتی 

های قدیمی تر را پوشانده اند. به  که در سطح دشت رخنمون دارند واحد

دلیل فاصله ی اندک منشا رسوبات با محل رسوبگذاری آنها، رسوبات اغلب 

درشت دانه بوده و از جور شدگی پایینی برخوردار است. همچنین وجود 

قطعات بزرگ سنگی در بین نهشته های رسوبی، نشان دهنده ی تاثیر 

ی سیالبی در منطقه است. فاصله ی کم حمل رسوبات و وجود جریان ها

علی رغم جوان بودن آبرفت های درشت دانه در منطقه این رسوبات از 

نقشه ی زمین شناسی  .[24]استحکام نسبتا زیادی برخوردار می باشند

 نشان داده شده است. 1منطقه در شکل 
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نقشه ی زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه)برگرفته از نقشه ی  :1شکل

 .سازمان زمین شناسی( 1:۴۵۵۵۵

در این منطقه گسل های زیادی به موازات چین خوردگی زاگرس وجود 

دارد. از جمله پهنه های گسلی اطراف منطقه می توان به گسل های 

وزآباد، نظام برازجان، کاره بس، فیر -پیشانی کوهستان)عسلویه(، کازرون

مهمترین گسل . [25]آباد، سبز پوشان، سروستان، رازک و چارک اشاره کرد

آن گسل عسلویه است که فعالیت لرزه خیزی باالیی دارد. این گسل 

نزدیکترین گسل به منطقه ی مورد مطالعه بوده، و زلزله های مهمی را 

با بزرگی  1۲۴۵ایجاد کرده است. که از آن جمله می توان به زلزله ی سال 

 .[26]ریشتر اشاره کرد ۴.۲

 برداشت داده ها 

و  ،به منظور برداشت داده هاا ابتادا مناابع کتابخاناه ای جماع آوری شاده

مطالعات دفتری الزم برای اطالع از خصوصیات زمین شناسی، ژئوفیزیکی و 

ژئوتکنیکی منطقه انجام گرفت. از این رو منطقه به شبکه های منظم مربعی 

کیلومتر تقسیم شد، و مناسب ترین نقطه در هر مربع بارای برداشات  1×1

نقطه برداشت گردید. این برداشت ها طی  111انتخاب شده که در مجموع 

تاا تااریخ  1۰/12/2۵13روز از تااریخ  1۲یک عملیات صاحرایی باه مادت 

 تجهیازات و صبح انجاام گرفات. ابزارهاا ۴شب تا  1۵از ساعت  2/1/2۵14

 سانج لارزه دستگاه یک ،شامل میکروترمور ها برداشت جهت استفاده مورد

بودناد.  جهاانی یااب موقعیات سیستم و حمل رایانه ی قابلSL کاناله  سه

 رقومی یک دارای ایتالیا، SARAشرکت  ساخت SL07کاناله سه سنج لرزه

 ذخیاره ی قابلیات باا مرکزی پردازنده واحد یک بیتی، 24کاناله سه کننده

 و هرتز 2 سنج لرزه این طبیعی فرکانس. است GPSگیرنده  یک و رکوردها

هرتاز بارای  3۵-۵.1پهنای باند این دساتگاه  .باشد می ۵.۲طبیعی میرایی

نمونه در ثانیه در نظار  1۵۵روش ناکامورا می باشد. فرکانس نمونه برداری 

 صورت دقیقه 15 مدت به ایستگاه هر ارتعاشات در ریز برداشتگرفته شد. 

 و سار و ترافیکای عوامال تااثیر حداقل منظور به تردد پر نقاط در ،گرفت

 شد؛ گرفته نظر در الزم احتیاطی اقدامات ها، داده روی بر محیطی صدای

 از دور باه و صابح ۴ تاا شاب 12 سااعات در گیری اندازه که ای گونه به

 انجام گرفت. سنگین های ماشین و ترافیک پر خیابانهای

 داده ها ليروش تحل 

یک روش تجربی برای ارزیابی برخی ویژگی های  (H/V)نسبت طیفیروش 

نهشته های رسوبی نرم)خاک( می باشد. به علت قیمت پایین و همچنین 

بیشترین محبوبیت را در  (H/V)اندازه گیری و پردازش آسان، روش

با وجود محدودیت  (H/V)مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای دارد. روش

رین ابزارها برای ریز پهنه بندی و مطالعات پاسخ هایش، یکی از مناسب ت

 ،زمین است. این روش در تخمین فرکانس طبیعی خاک های نرم منطقه

زمانی که یک اختالف مقاومت باالیی با سنگ کف زیرین داشته باشند 

بسیار موثر است. این روش مخصوصا به علت کمبود لرزه نگارها در مقایسه 

و  ،در مناطق پست و با لرزه خیزی متوسط، با مناطق با لرزه خیزی باال

همچنین در مناطق شهری و صنعتی که امکان استفاده از روش های 

 [27].  ژئوفیزیکی مقدور نیست پیشنهاد شده است

استفاده از میکروترمور ها برای توصیف خاک های نرم تاریخچه ای 

 Kanaiدر ژاپن شروع شد، توسط Omori (1908)طوالنی دارد. از کار

inthe (1950) و سرانجام توسط ،دنبال شدNakamura (1989)  به صورت

واضح به نتیجه رسید. به طور خالصه، روش ناکامورا مطرح می کند که 

در الیه ی سطحی  ،امواج صفحه ای که به صورت قائم منتشر می شوند

 یکنواخت به دام می افتند. انعکاس متعدد این امواج بین باال و پایین الیه

باعث به وجود آوردن تشدید می شود. این نسبت به عنوان نسبت طیفی 

، و بعضی اوقات به عنوان نسبت (HVSR)افقی به عمودی شناخته می شود

این روش در چندین ناحیه در سراسر  .[19]ناکامورا از آن نام برده می شود

 Ohmachiجهان استفاده شده است. شاید مرتبط ترین کار، کاری باشد که 

et al (1991) که از روش ناکامورا برای ثبت میکروترمور در ندانجام داد ،

 د، ناحیه ای که درندبخش تفرجگاه ساحلی سان فرانسیسکو استفاده کر

  .[20]سخت خسارت دید Loma Prieta(1989) طی زلزله ی

در  GEOPSYپردازش داده ها در این مطالعه با استفاده از نرم افزار

انجام گرفت. پس از وارد کردن  to 20 Hz 0.2محدوده ی فرکانسی بین 

داده های سه مولفه ای به نرم افزار الزم است که پنجره هایی انتخاب شود. 



 

به فرآیند تفکیک داده ها بین سیگنال های لرزه ای و رویداد  ،ایجاد پنجره

بور و های موقت می گویند)مخصوصا منشا های خاصی مثل قدم زدن و ع

مرور وسایل نقلیه(. این فرآیند از پردازش حوادث گذرا در تجزیه و تحلیل 

و میانگین  (STA)جلوگیری می کند. مقایسه ی بین میانگین کوتاه مدت

روشی برای  ،و همچنین استفاده از الگوریتم ضد تحریک (LTA)بلند مدت

منه ی مقدار میانگین دا (STA)حذف سیگنال های گذرا و ناپایدار است. 

مقدار دامنه ی میانگین بلند  (LTA)و  (seconds 2.0-0.5)کوتاه مدت 

از  (STA/LTA). زمانی که نتیجه ی مقایسه ی(10seconds<)مدت است

یک آستانه ی از قبل تعیین شده تجاوز کرد، آنگاه می توان آن را به عنوان 

رای . پنجره های انتخاب شده ب[27]یک حادثه یا روی داد در نظر گرفت

 نشان داده شده است. 2یک برداشت در شکل 

 
 .برای یک برداشت GEOPSYپنجره های انتخاب شده در نرم افزار : 2شکل 

 

داده ها عالوه بر حذف این  ،پس از اینکه سیگنال های گذرا حذف شد

سیگنال ها به چندین پنجره تقسیم می شوند. طول پنجره ی استفاده شده 

فرکانس  محدوده در باتروورث فیلتر سپس ؛بودثانیه  2۴در این مطالعه 

 ها داده روی ناخواسته بر نوفه بردن بین از منظور به هرتز 1۴و  ۵.2۴

. در این مطالعه ما انتخاب پنجره به صورت اتوماتیک را تنظیم شد اعمال

، که شامل فرآیند صاف کردن (FFT)کردیم. بعد از آن تبدیل سریع فوریه

 Konno andاست اعمال شد. فرآیند صاف کردن با استفاده از الگوریتم

Omachi  باند با یک پهنای b(bandwidth b) انجام گرفت 4۵ضریب و 

برای به حداقل  cosene taperدر این عملیات ما همچنین از  .[28]

ده استفاده رساندن اثرات مرزی به علت انتخاب پنجره ی پردازش ش

که عملیات فیلترگذاری تفاوت داده ی خام و داده ای  3شکل  .[27]کردیم

 را نشان می دهد. است و صاف کردن روی آنها انجام گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 
( و بعد از باالبرای یک برداشت قبل از اعمال فیلتر) (H/V)نمودار نسبت  :3شکل 

 .(پاییناعمال فیلتر)

باید  ،طیفی بین مولفه های افقی و عمودیبرای بدست آوردن نسبت 

میانگین توان دوم دو مولفه ی  ،قبل از اینکه بر مولفه ی قائم تقسیم شود

افقی گرفته شود. این عملیات برای تمام پنجره های انتخاب شده انجام شد. 

بدست آمده از هر کدام از  (H/V)میانگین نسبت  از (H/V)نسبت طیفی

بنابراین ما  0T=1/f پنجره های انتخاب شده بدست آمد. از آنجایی که

مقدار پریود غالب در ساختگاه اندازه گیری شده را نیز خواهیم داشت. 

 (H/V)منحنی های (SESAME,2004)پروژه معیارهای اساس برسپس 

 معیار سپس و ها، منحنی بودن اعتماد قابل ابتدا مورد بررسی قرار گرفت.

 و غالب فرکانس مقادیر نهایت بررسی شد. در منحنی بودن پایدار و وضوح

 .[27]گردید استخراج ایستگاه هر برای دامنه

    طبقه بندی ساختگاه 
شامل  زمین نیرومند حرکت مهم خصوصیات کلیه بر ساختگاه محلی شرایط

 عبارتی د. بهگذار می ای مالحظه قابل اثر مدت، و فرکانسی محتوی دامنه،



 

دینامیکی  مشخصات و فیزیکی مشخصات به توجه با یک زلزله خصوصیات

شود.  تضعیف یا و تشدید مشخصی های فرکانس در تواند می ساختگاه،

سطحی،  زیر های الیه مصالح خواص هندسه، تابع تاثیرگذاری میزان

 برخی .[30],[29]باشد می ورودی حرکت خصوصیات و ساختگاه توپوگرافی
 دقت از روش این از حاصل مقادیر بزرگنمایی که اند داشته بیان محققان از

مقدار  حداقل را روش این از حاصله مقادیر بعضا  و، برخوردار نیست کافی

 بر اعتمادی قابل نتایج ناکامورا روش [31],[1].اند نموده بزرگنمایی پیشنهاد
 واقعی تقویت ارائه سطح به قادر اما، کند می ارائه تقویت پریود حسب

 عنوان به کمیت این از ناکامورا خود و[33],[32],[9],[5] نیست ساختگاه
بر این اساس منظور از تقویت در این  .[34]برد می نام نسبی تقویت تابع

به طور کلی با توجه به تغییرات مطالعه همان تقویت نسبی می باشد. 

ی مورد مطالعه را از نظر  می توان منطقه ،فرکانس و تقویت در کل ناحیه

تغییرات فرکانس و دامنه به سه ناحیه ی شمال غربی، ناحیه ی میانی و 

 ناحیه ی جنوب شرق تقسیم کرد.

رسوباتی  ،با توجه به نتایج آزمایشات ژئوتکنیکی انجام شده در منطقه

که در ناحیه ی شمال غربی قرار گرفته اند عمدتا درشت دانه و از نوع 

قرار می  GMاز نظر تقسیم بندی زمین شناسی در رده ی  و ،گراول بوده

حاصل از حفاری گمانه ها معموال بیش  (SPT)گیرند. اعداد نفوذ استاندارد

و مقدار  ،درجه 4۵-34می باشد. زاویه ی اصطکاک داخلی بین  ۴۵از 

کیلوگرم بر سانتی متر مربع برآورد شده است. مقدار  ۵.2-۵چسبندگی 

که به دلیل  ،مده در این ناحیه نسبتا پایین استفرکانس غالب بدست آ

ولی در  .ضخامت زیاد این رسوبات و زمین های استحصالی می باشد

به علت  ،باالترین بخش منطقه که یک نوار باریک با فرکانس باال وجود دارد

و با ساختگاه سنگی  ،نزدیک شدن به کوهستان ضخامت رسوبات کم شده

درشت دانه و متراکم بودن رسوبات  مواجه می شویم. همچنین به علت

 فاکتور تقویت در این ناحیه بسیار پایین می باشد.

بخشی از ناحیه ی میانی در پهنه ی ساحلی قرار دارد، رسوبات موجود 

قرار می گیرند.  SP-SMدر این واحد عمدتا ماسه ای بوده و در رده ی 

قدار درجه و حداکثر م 3۴-3۵مقدار زاویه ی اصطکاک داخلی بین 

کیلوگرم بر سانتی متر مربع نیز بدست آمده است.  ۵.4۴چسبندگی تا 

می باشد. این پهنه  ۴۵-2۵مقادیر بدست آمده از عدد نفوذ استاندارد بین 

در حد فاصل رسوبات دشت سیالبی قرار می گیرد و شامل رسوبات سد 

تم . رسوبات سد ساحلی عمدتا درشت دانه بوده و از نظر سیساستساحلی 

قرار می گیرند. این رسوبات عمدتا از  SMرده بندی متحد خاک در رده ی 

تراکم نسبی کمی برخوردار می باشند.  با دور شدن از ساحل به پهنه ی 

رسوبات این پهنه عمدتا درشت دانه و شامل شن  ؛مخروط آبرفتی می رسیم

بات و ماسه همراه با قلوه سنگ و پاره سنگ پراکنده می باشند. این رسو

قرار می گیرند. و عمدتا  GWو  GPطبق طبقه بندی متحد خاک در گروه 

در شمال عسلویه و نخل تقی از پراکندگی خوبی برخوردارند. همان طور که 

 (۴شکل )در نقشه ی پراکندگی فرکانس غالب نیز مشاهده می شود

می  11.۴تا  4فرکانس غالب خاک در این ناحیه باال بوده و مقدار آن بین 

نین فاکتور تقویت بدست آمده در این ناحیه نیز مقادیر باالیی را باشد همچ

. با توجه به درشت دانه بودن رسوبات و (4شکل )به خود اختصاص می دهد

و ضخامت کم رسوبات در   ،قلوه سنگ و پاره سنگ های موجود در منطقه

فرکانس های بدست آمده کامال قابل توجیه است و با داده های   ،این ناحیه

 منطقه سازگاری دارد. ژئوتکنیکی 

رسوبات ریز دانه و عمدتا سیلتی و  ،در قسمت جنوب شرقی منطقه

قرار می گیرند.  CL-MLرسی بوده و در رده بندی متحد خاک در رده ی 

و مقدار چسبندگی به  ،درجه 3۵مقدار زاویه ی اصطکاک داخلی کمتر از 

دتا متعلق به کیلوگرم بر سانتی متر مربع نیز می رسد. این رسوبات عم ۵.۲

و در پهنه ی دشت  ،دوره های طغیان رودخانه ی گاوبندی می باشد

. در هستندسیالبی قرار می گیرند. این رسوبات عمدتا شامل سیلت و رس 

دریاچه های نعل اسبی موجود هم رسوبات رس دار بر جای گذاشته شده 

و  CLاست. رسوبات این پهنه از نظر طبقه بندی متحد خاک در رده ی 

ML  قرار می گیرند. فرکانس غالب بدست آمده در این ناحیه کمترین

که  ،مقدار فرکانس در منطقه ی مورد مطالعه را به خود اختصاص می دهد

و میزان فاکتور تقویت در این ناحیه  ،می باشد 4تا  ۵.۴مقدار آن بین 

نسبت به نواحی اطراف متوسط می باشد. این مقدار بدست آمده با توجه به 

با داده های  ،و سیلت و رسی بودن خاک در منطقه ،ضخامت زیاد رسوبات

 ژئوتکنیکی موجود همخوانی کامل دارد.
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 در منطقه ی عسلویه. تغیرات فرکانس غالب خاک: ۴ شکل

 نتيجه گيری 

در این مطالعه پدیده ی تقویت امواج زلزله توسط خاک سطحی در منطقه 

ی عسلویه مورد بررسی قرار گرفت. پس از برداشت داده های لرزه ای 

توسط یک دستگاه ثبت ارتعاشات محیطی، این داده با استفاده از روش 

 ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت GEOPSYدر نرم افزار  (H/V)ناکامورا 

ی فرکانس غالب و فاکتور تقویت الیه های خاک سطحی تهیه  و نقشه

گردید. طبق اطالعات بدست آمده از توزیع فرکانس غالب و فاکتور تقویت 

می توان ساختگاه را به طور کلی به سه ناحیه با فرکانس و تقویت  ،خاک

باال، متوسط و پایین تقسیم بندی کرد. در ناحیه ی شمال غربی رسوبات 

به  ،هرتز می باشد 2-1دانه بوده و مقدار فرکانس غالب آن بین  غالبا درشت

که دلیل  .هرتز نیز می رسد ۲جز نوار کوچک انتهایی که مقدار فرکانس به 

آن ضخامت کم و سنگی بودن ساختگاه می باشد. مقدار فاکتور تقویت در 

که تایید کننده ی  ،می باشد 2.3-۵.۲این ناحیه بسیار پایین بوده و بین 

بات درشت دانه و متراکم است. در بخش میانی فرکانس غالب بسیار رسو

هرتز می رسد. همچنین مقدار فاکتور  11.۴-4باال بوده و مقدار آن به 

را به خود  ۲-2.3که مقداری بین  ،تقویت در این ناحیه نیز باال بوده

اختصاص می دهد. ضخامت کم این رسوبات و وجود قلوه سنگ ها و تخته 

 .مقدار فرکانس غالب را تایید می کند ،خاک های منطقه سنگ ها در

همچنین تراکم نسبی پایین مقدار فاکتور تقویت را نیز توجیه می کند. 

بخش جنوب غربی کمترین مقدار فرکانس در منطقه ی مورد مطالعه را به 

و میزان  .می باشد 4تا  ۵.۴که مقدار آن بین  ،خود اختصاص می دهد

(می  3.4-1.۰احیه نسبت به نواحی اطراف متوسط) فاکتور تقویت در این ن

 باشد.

 تشکر و قدر دانی 

در پایان بر خود الزم می دانم که از عواملی کاه در انجاام ایان مطالعاه باا 

اینجانب همکاری داشتند تشکر و قدر دانی نمایم؛ از جملاه شارکت زماین 

ین از فیزیک پویا جهت تهیه ی دستگاه و آموزش برداشت داده ها، و همچن

آقایان ایوب محمودی، مصطفی میرزایی و داریوش اشکانی که در برداشات 

داده ها همکاری الزم با اینجانب داشتند کمال تشکر دارم. ضمنا این مقالاه 

با حمایت، پشتیبانی و همکاری پاژوهش و فنااوری ساازمان منطقاه ویاژه 

 اقتصادی انرژی پارس انجام شده است.
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