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  چكيده 
تواند باعث  يك اليه خاك نرم مي. پذيري مناطق در برابر زلزله است زان آسيبفركانس تشديد خاك يك عامل مهم در مي

ليل سادگي و در دسترس به د) H/V(در اين تحقيق، روش تجربي ناكامورا . برابر شود ٦تا  ١.٥اي از  ي امواج لرزهتقويت دامنه
شهر با فواصل تقريبي  ينقطه ٤١هاي مربوطه در داده. فته استرشهر زنجان، به كار در  بودن ابزار، براي بررسي اثر ساختگاه

ها وجود يك فركانس بيشينه در بيشتر ايستگاه ينشاندهندهنتايج . طراحي شده، برداشت شد ايشبكهو بر روي متر  ٥٠٠
عمق كم شود كه بيانگر وجود يك اليه در در شمال غرب و مركز شهر نيز دو بيشينه مشاهده مي. هرتز است ٤.٤٨تا  ٠.٣ميان 
بندي اثر ساختگاه به دست آمده و با هاي پهنهيابي در محيط سيستم اطالعات مكاني، نقشهدر پايان با استفاده از درون. است
ي نزديكي نتايج مقايسه نشاندهنده .هاي ژئوتكنيكي براي سرعت موج برشي مقايسه گرديدگمانهاز  به دست آمدههاي نقشه

  .هاي ژئوتكنيكي استهمقادير روش ناكامورا و داد
 زلزله، مايكروترمور، سيستم اطالعات مكانيآسيب پذيري در اثر اثر ساختگاه، : كلمات كليدي
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Abstract  
The natural frequency of soils is one of the important factors in the study of vulnerability to earthquakes. In 
areas characterized by soft sediments, the maximum amplitude of ground motion is common that lead to 
enhanced seismic hazard and risk. To map natural frequency of soil in Zanjan, microtremor horizontal-to-
vertical spectral ratio (HVSR) method has been conducted. Especially, we used Nakamura’s method on ambient 
noise records. Ambient noise was recorded in 41 sites in a pre-designed profile. At each site, the noise was 
recorded for at least one hour long. The results of this study represent there was one amplification peak in most 
stations. Considering the first peaks, the natural frequency of soil decreases from north to south in the city. The 
second peak was always more than 3 HZ. The second peak is related to a shallow thin and low-velocity 
sedimentary layer. To evaluation of results, the data for standard penetration test of boreholes were collected 
and shear wave velocity was estimated. Using the shear wave velocity obtained from the boreholes, we 
estimated the thickness of soil from the measured natural frequency of soils employing quarter wavelength law. 
In general, the results of two methods were significantly near to each other. 
Keywords: Site effect, vulnerability to earthquakes, Microtremor, Nakamora 

 مقدمه

در مطالعات خطرپذيري در مقياس  ).٢٠٠٤آنسال، ( زمين وابسته به تابع چشمه، اثر مسير و اثر ساختگاه است سطحارتعاشات 
و اثر مسير در شرايط ) سل مسبببزرگاي زلزله و فاصله از گ(كوچك، مناطق مختلف يك شهر از لحاظ پارامترهاي چشمه 

 دهنده اهميت رفتار انواع خاك در برابر امواج زلزله استيكساني قرار دارند و تفاوت رفتار زلزله در مناطق مختلف نشان
 . شوداي به نام اثر ساختگاه شناخته ميهاي سطحي خاك در برابر امواج لرزهرفتار اليه. )٢٠٠٧آرنولد، (

شوند، به دليل پايستگي اي از خاك نرم با سرعت كمتري مياي سخت با سرعت باال وارد اليهله از اليهزماني كه امواج زلز
تواند باعث تقويت  ي خاك نرم با ضخامت چند متر تا چند صد متر مييك اليه. ي بزرگتري خواهند بودانرژي، داراي دامنه
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از طرفي يك ستون خاك . )٢٠٠٧آرنولد، ( ي امواج در سنگ بستر شودهبرابر نسبت به دامن ٦تا  ١.٥اي از  ي امواج لرزهدامنه
اگر . با سرعت موج برشي و ضخامت مشخص كه بر روي سنگ بستر قرار گرفته داراي يك يا چند فركانس تشديد است

ن دامنه نوسان تريخاك، سازه نيز دچار تشديد شده و در نتيجه با بيش يفركانس سازه و خاك مشابه باشد، با تشديد اليه
به اين ترتيب ضرورت تعيين فركانس طبيعي ساختگاه و استفاده از آن در طراحي . گردد كند كه موجب تخريب آن ميمي

  . شود سازه به خوبي مشخص مي
از بعد ). ٢٠٠٠؛ سئو، ١٩٥٤كانايي و همكاران، (استفاده از مايكروترمورها براي تعيين اثر ساختگاه ابتدا در ژاپن مطرح شد 

در مكزيكو نيز به روشني ثابت شد كه اطالعات به دست آمده از امواج زلزله در توافق با اطالعاتي است كه از  ١٩٨٥وقوع زلزله 
مبني ) ١٩٩٩؛ بارد، ١٩٩٤به مانند لرمو و همكاران، (با انتشار مقاالت متعدد  ٩٠در اوايل دهه . شود مايكروترمورها حاصل مي
در تخمين اثر ساختگاه، اهميت مايكروترمورها تاييد شد و اين روش به علت هزينه كم توجه  H/Vبر توانايي نسبت طيفي 

اثر ساختگاه را ) ٢٠١٣(و همكاران  بورانتا. بسياري از محققان را به خود جلب كرد و مطالعات متعددي در اين زمينه انجام شد
ايستگاه در سطح شهر به  ١٠٠محققان بدين منظور در . كردندي نوفه بررسي يونان با استفاده از مطالعه Mytileneدر شهر 

در نهايت فركانس . هاي مايكروترمور با استفاده از تكنيك ناكامورا آناليز و پردازش شدداده. گيري مايكروترمور پرداختنداندازه
. ن در شهر به دست آمدي فركانس و گسترش مكاني آگيري شد و نقشهطبيعي خاك و فاكتور تشديد در هر نقطه اندازه

در ساحل شرقي درياي سرخ  Yanbuاز روش ناكامورا براي بررسي فركانس تشديد خاك در شهر ) ٢٠١٠(افنيس و همكاران 
در . هرتز ثبت شد ٧.٩تا  ٠.٢٥ي فركانس تشديد به دست آمده با استفاده از اين روش در محدوده. در عربستان استفاده كردند

افنيس و همكاران، (كرده است شد كه مقادير فركانس تشديد با كاهش عمق سنگ بستر افزايش پيدا  اين تحقيق نشان داده
٢٠١٠.(   

 ٤٧٥، براي دوره بازگشت )١٣٩٣(ويرايش چهارم  ٢٨٠٠نامه لرزه در ايران در آئين ندي خطر نسبي زمينبي پهنهدر نقشه
شهر زنجان داراي تنوع زيادي در نوع بافت ساخت و ساز و . است ارزيابي شده "زياد"سال، شهر زنجان در پهنه با خطر نسبي 

- ها با تراكم باال در نقاط مختلف شهر ميهاي با بافت قديمي و ساختمانشهرسازي است به طوريكه همزمان داراي ساختمان

رسي خطرپذيري در اين مطالعه هدف به دست آوردن توزيع فركانس طبيعي خاك و بر). ١٣٩٥ضرغامي و همكاران، (باشد 
ي همچنين ارزيابي ريسك زلزله. زلزله از منظر اثر ساختگاه در شهر زنجان با استفاده از روش ناكامورا براساس ثبت نوفه است

 . مناطق مختلف شهر با توجه به وضعيت كنوني از منظر نوع ساختگاه نيز از ديگر اهداف اين تحقيق است

  
  روش تحقيق    ٢

از روش ناكامورا . دنشو سطحي تقويت نمي يعمودي موج به وسيله اليه ياين فرض است كه مولفه يهپايروش ناكامورا بر 
در اين روش ابتدا براي تمامي . ي آبرفت بهره بردتوان براي به دست آوردن فركانس طبيعي ساختگاه و ضخامت اليه مي

روش انجام مراحل . شود مولفه قائم نوفه سنجيده مي ها تبديل فوريه محاسبه شده و سپس نسبت طيف مولفه افقي به مولفه
  .كاري در اين تحقيق در ذيل آورده شده است

جنوبي و عمودي -شماليغربي، -ي شرقيباند متوسط كه نوفه را در سه مولفه Guralpآوري داده از زلزله نگار به منظور جمع
نوفه در هر ايستگاه حداقل . ثبت داده استفاده شده است لپ تاپ براي ديجيتايزر جهت رقومي كردن سيگنال و كند، ثبت مي

هاي به منظور كاهش اثر نوفه. هرتز بوده است ١٠٠برداري  در هر برداشت نرخ نمونه. به مدت زمان يك ساعت برداشت شد
نگار  ظت زلزلههمچنين براي حفا. ح انجام شده استبص ٦شب تا  ١٠ها بين ساعت  گيري گذرا مانند حركت وسايط نقليه اندازه

) ٢٠٠٥بارد، ( Sesameدر مراحل برداشت داده تمامي نكات ارائه شده توسط پروژه . از باد، دستگاه توسط پوششي محصور شد
  . هاي محيطي ارائه شده، رعايت شده استكه در آن دستورالعمل برداشت نوفه

توان براي پردازش داده در بررسي مشخصات  افزار مي ماز اين نر. استفاده شده است Geopsyافزار  ها از نرم در پردازش داده
به  بندي سري زمانيتقسيم شرح ذيل است؛ صورت خالصه به ها در اين تحقيق بهمراحل پردازش داده. ساختگاه استفاده كرد

ين آالت، هاي گذرا ناشي از منابعي مانند راه رفتن انسانها، ترافيك نزديك، ماشحذف نوفههايي با طول معين،  پنجره
باند  باهاي نامطلوب  فيلترينگ سيگنال به منظور حذف فركانس، Anti-triggeringاز الگوريتم با استفاده كارخانجات و غيره 
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 نسبت طيفي ناكامورا يمحاسبه، درصد پنج پهناي با كسينوسي تيپرينگ ازبا استفاده  حذف اثر نشت طيفي، ١٥ا ت ٠.١پهن 
-ميانگيناوماچي، -و تابع كونوطيف فوريه با استفاده از  تعيين روند كلي تغييرات سيگنال، گانهبراي هر پنجره به صورت جدا

 . تعيين كرد در نقاط توان از روي نسبت طيفي به دست آمده فركانس طبيعي ساختگاه را در پايان مي. گيري از نمودارها

استفاده از الگوريتم درونيابي كريجينگ فركانس طبيعي محيط سيستم اطالعات مكاني و  يدر پايان با استفاده از آناليزها
 .خاك در كل شهر محاسبه شده است

  

  ايجنت    ٣
فركانس طبيعي از شمال شهر به سمت جنوب ، )١شكل (طبق نتايج به دست آمده براي فركانس طبيعي خاك در سطح شهر 

هاي  قسمت شمالي شهر در پايين دست كوه .شهر داراي روند كاهشي است كه حاكي از افزايش ضخامت اليه رسوب است
. اند اي نازك از رسوبات پوشيده شده هاي گرانيت و ديوريت است و با اليه اين نواحي پوشيده از سنگ. آتشفشاني طارم قرار دارد

اي آبرفتي ه اين منطقه پوشيده از نهشته. رود قرار دارد كه از غرب به شرق امتداد يافته است در جنوب شهر رودخانه زنجان
افكنه آبرفتي قديمي كواترنري و رسوبات آواري عهد حاضر قسمت مياني شهر نيز از مخروط. است) شن، سيلت، ماسه(جوان 

  .بندي متفاوت، تشكيل شده است سخت نشده با دانه
- ، بيشينه)٢٠٠٦(همكاران  وگيلير طبق مطالعات انجام شده توسط . دو بيشينه دارند H/Vهاي ها نموداردر تعدادي از ايستگاه

 يمثلث و دايرهبا ها  اين ايستگاه. ي صنعتي باشد و يا تحت اثر ساختگاه ايجاد شده باشدي دوم ممكن است در ارتباط با نوفه
ي در محدودهبه صورت همزمان ها  ي تمامي مولفهي صنعتي دامنهدر حضور نوفه. نشان داده شده اند ١سبز رنگ در شكل 

ي ايجاد شده از طرفي اغلب بيشينه. تقويت مي شوند )هرتز ٣و  ١.٥هاي حدود در اين تحقيق در فركانس(خاصيك فركانس 
 Sesame(شود  هايي كه در مجاورت يكديگر قرار دارند، در يك فركانس مشخص ديده مي ي صنعتي، در ايستگاهدر اثر نوفه

اند، يك بيشينه در هاي سبز رنگ نشان داده شدهبا دايره ١كل هايي كه در شدر اين تحقيق، در ايستگاه. ))٢٠٠٥بارد، (
اي كه در فركانس بيش از يك هرتز رخ داده فركانس كمتر از يك هرتز وجود دارد كه مربوط به اثر ساختگاه است و بيشينه

  .ي صنعتي ايجاد شده استاحتماًال به دليل شكل آن در اثر نوفه
نشان ي نتايج مقايسه. اندهاي ژئوتكنيك مقايسه شدههاي گمانهبه دست آمده از تحقيق با داده يبه منظور ارزيابي نتايج، نقشه

  .متر بااليي دارددهد تغييرات فركانس طبيعي خاك همبستگي خوبي با تغييرات سرعت خاك در سيمي
  
 

  

  )ب(                 )                                                                      الف(
. ي اولي فركانس طبيعي براي بيشينهنقشه). الف. (هاي ژئوتكنيكي فركانس طبيعي خاك و سرعت موج برشي به دست آمده از گمانهنقشه. ١شكل 

ي دوم در نقاط شينهبي. شود فركانس طبيعي خاك در شمال شهر داراي بيشترين مقدار است و با حركت به سمت جنوب شهر از مقدار آن كاسته مي
ي سرعت موج نقشه). ب. (ي زنجانرود نيز در شكل مشخص شده استمسير رودخانه. ها آمده است داراي دوبيشينه با رنگ سبز در محل اين ايستگاه

ها و اعداد درج شده بر انهنقاط زرد رنگ موقعيت گم. هاي ژئوتكنيك متر بااليي خاك در سطح شهر زنجان با استفاده از اطالعات گمانه ٣٠برشي براي 
  .دهدها را نشان ميي گمانهروي نقشه شماره
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  گيرييجهنت    ٤
-دهد اما همواره ميزان كمتري از تقويت دامنه را نشان ميروش ناكامورا تخمين قابل قبولي از اندازه فركانس طبيعي ارائه مي

سرعت موج برشي در مقايسه با ديگر نقاط شهر بيشتر است  دهد، در شمال شهر فركانس به دست آمده ونتايج نشان مي .دهد
در پايين دست اين منطقه شيب زمين به طور قابل ). حدود چند ده متر(بنابراين ضخامت اليه رسوب در اين منطقه كم است 

تواند د كه ميبر روي نمودار وجود دار بيشينهدر قسمت مياني شهر دو . شودي رسوبي ميمالحظه تغيير كرده و وارد حوضه
و اطالعات ) متر ابتدايي خاك ٣٠(با توجه به پايين بودن سرعت موج برشي . هاي خاك باشد ي دو مرز درون اليهنشان دهنده

در نهايت با توجه به عمق رسوبات به . توان گفت يك اليه كم سرعت با ضخامت كم در اين قسمت وجود دارد ها مي گمانه
اي باشد كه فركانس تشديد سازه و فركانس  عي خاك، تعداد طبقات ساختمان بايد به گونهدست آمده از به فركانس طبي
ي هزينه توان گفت اين روشهمچنين با توجه به تطبيق قابل قبول روش به كار برده شده مي .طبيعي ساختگاه مشابه نباشند

تواند مسووالن مديريت ر ساختگاه در شهرها ميدر نتيجه استفاده از آن براي بررسي اث. تر استكمتري داشته و در دسترس
 . ي بررسي خطرپذيري زلزله در نواحي مختلف شهر ياري نمايدبحران را در زمينه
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