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ارزیابی اثر ساختگاه با استفاده از تفسیر دادههای
میکروترمور (مطالعۀ موردی :شهر بابل)

تاریخ :دریافت 39/77/71

پذیرش 39/74/71

چکیده
یكی از مهمترین مباحث ژئوتكنیک لرزهای ،بررسی اثر ساختگاه بر مشخصات امواج
زمینلرزه است .این پدیده در محلهایی که دارای خاک نرم و الیهای هستند ،باعث تغییر
مشخصات امواج لرزهای شده و منجر به تقویت ارتعاشات و افزایش خسارات مالی و جانی
میشود .امروزه روشهای متنوعی برای ارزیابی اثر ساختگاه وجود دارد که در میان آنها
اندازهگیری میكروترمورها بهدلیل سادگی ،هزینۀ اندک و عملیات اجرایی آسان بیش از سایر
روشهای دیگر استفاده میشود .در این پژوهش بهمنظور تخمین فرکانس اساسی و ضریب
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صادق رضائی ،عسکر جانعلیزاده*؛
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکدۀ مهندسی عمران

تقویت ارتعاش در شهر بابل ،اندازهگیری میكروترمور در  97ایستگاه انجام گرفت .نگاشتهای
میكروترمور بهکمک روش ناکامورا (نسبت طیفی  )H/Vو با استفاده از نرمافزار Geopsy

پردازش شد و نتایج با معیارهای  SESAMEصحتسنجی شدند .نتایج نشان میدهند که

دارای فرکانس اساسی کمتر از  7هرتز است ،همچنین مقدار بیشینه و کمینۀ ضریب تقویت
ارتعاش بهترتیب  9/17و  7/73ارزیابی شده است .در ادامه برای بررسی توانمندی و دقت این
روش ،نتایج پردازش میكروترمور با دادههای ژئوتكنیكی ،تحلیل عددی و اطالعات دستگاه
شتابنگار موجود در منطقه مقایسه شدند .این مقایسه نحوۀ تغییرات فرکانس اساسی در ناحیۀ
بررسی شده را تأیید و اندازه گیری میكروترمور را روشی مناسب معرفی کرده است .در انتها با
بررسی جنبههای مختلف میتوان اندازهگیری میكروترمور را روشی کارآمد و ایدهآل برای
ارزیابی اثر ساختگاه شهر بابل در نظر گرفت.
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فرکانس اساسی بین  7/99الی  77/4هرتز تغییر کرده و بخش وسیعی از ناحیۀ بررسی شده

واژههای کلیدی :اثر ساختگاه ،نسبت طیفی  ،H/Vمیكروترمور ،فرکانس اساسی ،ضریب تقویت ارتعاش
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مقدمه
زمینلرزه یكی از مهمترین مخاطرات طبیعی است که بشر از بدو تولد همواره با آن مواجه
است .هر ساله بیش از یک میلیون زمینلرزه کره زمین را تحت تأثیر قرار میدهد ،بنابراین
شناخت تمامی زوایای آن برای جوامع امروزی امری مهم تلقی میشود .یكی از مهمترین ابعاد
پژوهشهای زمینلرزه ،بررسی تأثیر شرایط ژئوتكنیكی بر مشخصات زمینلرزه در سطح زمین
زیرسطحی ژئوتكنیكی است .در خالل یک زمینلرزه ،آبرفتها با ساختار متفاوت ،دارای
پاسخهای متفاوتی هستند ،همچنین ساختار یک آبرفت نیز در زمینلرزههای مختلف ،پاسخهای
یکسانی را به نمایش میگذارد ،به این پدیده اثر ساختگاه میگویند .این پدیده در محلهایی
که دارای خاک نرم یا توپوگرافی غیریكنواخت هستند ،انرژی لرزهای را ذخیره کرده و منجر به
تقویت ارتعاشات و در نتیجه افزایش خسارات وارد بر سازهها میشود .در زمینلرزههای 7391
کاراکاس 7319 ،مكزیكوسیتی 7319 ،کاالماتا 7313 ،لوماپریتا7337 ،رودبار 3779 ،بم3779 ،
کشمیر 3771 ،سیچوان 3777 ،هائیتی و ...این پدیده بهوضوح مشاهده شده و خسارات ناشی
از آن در برخی از نواحی بسیار زیاد و جبران ناپذیر بوده است .بنابراین شناسایی و ارزیابی اثر
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است .لرزش زمین و خسارات ناشی از آن تابع منبع لرزش ،مسیر حرکت امواج و شرایط

ساختگاه امری بسیار حیاتی تلقی میشود [.]3[ ،]7
روشهای متنوعی برای ارزیابی اثر ساختگاه وجود دارند ،در میان این روشها از
میكروترمورها بهدلیل سرعت زیاد فرآیند برداشت دادهها ،هزینۀ اندک ،عملیات اجرایی آسان و
فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش را محاسبه کرد .این دو پارامتر بهعنوان مهمترین
ویژگیهای لرزهای الیههای خاک شناخته میشوند [.]9[ ،]3
در این پژوهش برای ارزیابی اثر ساختگاه شهر بابل در  97ایستگاه ،برداشت میكروترمور
انجام میشود و بهکمک تحلیل آنها ،فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش محاسبه
میشود .برای صحتسنجی ،نتایج با اطالعات ژئوتكنیكی ،تحلیل عددی و همچنین نسبت
طیفی زمینلرزه مقایسه میشوند .در انتها بهکمک مقادیر استخراج شده از برداشت میكروترمورها،
نقشههای ریزپهنهبندی ارائه میشوند که در برنامهریزی و توسعۀ شهری کاربرد وسیعی دارند.
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دقت نسبی نتایج خروجی ،استفاده زیادی میشود .بهکمک اندازهگیری میكروترمور میتوان
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اثر ساختگاه
اثر ساختگاه به تغییر ماهیت امواج زمینلرزه که به تقویت حرکات ورودی از سنگ بستر و
در نتیجه تشدید خرابیها منجر شده ،اطالق میشود .بررسی بسیاری از زمینلرزههای گذشته
مشخص ساخته است که شرایط ژئوتكنیک محلی تأثیر زیادی بر توزیع خرابیها در مناطق
مسكونی و شریانهای حیاتی دارد .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که رسوبات و نهشتههای
ایجاد میکنند [ .]4هنگام وقوع زمینلرزه خاک مشابه یک فیلتر عمل کرده و سبب تغییر
مشخصات حرکتی زمین در طی زمینلرزه میشود [ .]9شدت جنبش نیرومند زمین تابع
عواملی مانند بزرگی زمینلرزه ،فاصله تا سطح زمین ،ویژگیهای منشأ لرزهای ،الیهبندی خاک،
توپوگرافی سطحی و شرایط محلی خاک است .در بین این موارد ،ژئوتكنیک محلی و
الیهبندی خاک مهمترین عواملی هستند که تغییرات پاسخ ساختگاه را در هر محل بهخصوص
تعیین میکنند [ .]9محققان علم ژئوتكنیک ،بهطورکلی اثر ساختگاه را متأثر از دو عامل اصلی
شرایط توپوگرافی و ژئوتكنیک محلی میدانند که در نظرگیری آنها در ارزیابی ساختگاه امری
ضروری است [.]1
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نرم ،جنبش زمین را تقویت کرده و همچنین خرابیهای بیشتری نسبت به الیههای سخت

خصوصیات و مبانی نظری امواج میکروترمور
سطح زمین حتی بدون وقوع زمینلرزه همواره در حال جنبش است ،این ارتعاشات با دامنه
میكروترمورها جز در موارد استثنایی همواره خیلی کوچک است .دامنه ارتعاش این امواج بین
 7/7تا  7میكرون و بازۀ سرعت آنها نیز بین  7/777الی  7/77سانتیمتر بر ثانیه است که بسیار
پایینتر از آستانه احساس انسان است و فقط با لرزهنگارها با حساسیت باال ثبت میشوند [.]3
منابع مولد امواج میكروترمور را میتوان به دو دسته کلی طبیعی (مانند باد ،برخورد امواج دریا
و اقیانوسها با ساحل) و مصنوعی (مانند فعالیتهای انسانی ،ترافیک و ارتعاش ماشینهای
صنعتی) تقسیم کرد [.]77
بررسی و مشاهدات فراوان در مورد ماهیت میكروترمورها نشان میدهد که این امواج
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کوتاه و ضعیف که در سطح زمین ثبت میشوند ،میكروترمور نامیده میشوند [ .]1دامنۀ

متشكل از امواج حجمی و سطحی هستند ولی تا کنون تئوری مستحكمی در این زمینه وجود
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نداشته است .از مجموع بررسیها میتوان استنباط کرد که امواج میكروترمور در فرکانسهای
کمتر از  Hz 7از امواج رایلی تشكیل شدهاند ،در حالی که اجماع کامل و محكمی برای
فرکانسهای بیشتر از  Hz 7وجود ندارد [.]77[ ،]77
نگاشت میكروترمور ،مانند نگاشت زمینلرزه ،اطالعات خام است و برای دستیابی به
نتایج مطلوب برای ارزیابی اثر ساختگاه باید روی آنها تحلیلهایی صورت گیرد .پرکاربردترین
نسبت طیفی  H/Vاست .این روش را ناکامورا در سال  7313ارائه کرده است .روش H/V

شامل ثبت میكروترمورها و سپس محاسبه نسبت طیفی مؤلفههای افقی به عمودی
میكروترمورهای ضبط شده است [ .]73[ ،]77فرض اساسی در استفاده از میكروترمور برای
تخمین اثر ساختگاه این است که امواج برخوردی با الیههای زمین ،به هنگام ثبت در گیرندههای
سطحی ،حاوی مشخصات الیههای خاکی هستند که از آنها عبور کردهاند [ .]79ناکامورا
روش خود را در سال  7313بر مبنای فرضیات زیر بنا کرد:
 .1میكروترمورها شامل چندین موج هستند ،اما اغلب از امواج حجمی تشكیل شدهاند و
در الیۀ سطحی نرم بر الیۀ سخت حرکت میکنند (پژوهشهای بعد از وی نشان دادهاند
که میكروترمورها اغلب از امواج رایلی تشكیل شدهاند و این فرض ناکامورا صحیح
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و قابل قبولترین روش برای ارزیابی اثر ساختگاه بهوسیلۀ میكروترموها روش ناکامورا یا

نیست).
 .2چهار دامنۀ طیف فوریه میكروترمورها بهترتیبب شبامل مؤلفبههبای افقبی و عمبودی
VB

HB

VS

HS

 .3میكروترمورها از منابع سطحی منشأ میگیرند (مانند باد ،امواج دریا و.)...
 .4برای محبدودۀ فرکانسبی وسبیع نسببت دامنبه طیفبی مؤلفبههبای افقبی ببه عمبودی
در انتهای الیه )  ، (S / Sنزدیک به یک است.
VB

HB

 .5اثر امواج رایلی برای مؤلفههای افقی و قائم یکسان است.
 .6اثر امواج رایلی در طیف قائم سطح وجود دارد ،اما در بستر موجود نیست.
بر اساس فرضیات مذکور ،ناکامورا تابع انتقال جدیدی ارائه کرد تا تقویت مؤلفۀ افقی
الیههای سطحی را نشان دهد .تابع انتقالی الیه سطحی )  (Sبرای حرکت افقی برابر است با:
T

()7

S T  S HS / S HB
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جنبش در سطح و بستر الیه )  (S ,S ,S ,Sاست.
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که در این رابطه  Sمؤلفه افقی طیف لرزه در سطح زمین و  Sمؤلفۀ افقی طیف لرزه در
HS

HB

سنگ بستر است S .تحت تأثیر امواج سطحی است و از آنجاکه امواج میكروترمور عمدتاً
HS

بهعنوان امواج رایلی منتشر میشوند ،از اینرو S ،تحت تأثیر امواج رایلی قرار دارد .امواج
HS

رایلی در طیف قائم سطح وجود دارند اما در بستر موجود نیستند .با فرض اینکه مؤلفۀ قائم
میكروترمور با الیههای سطحی تقویت نمیشود ،مقدار  ، Eتأثیر امواج رایلی را بر مؤلفۀ قائم
S

E S  S VS / S VB

() 3
S

 Eمشارکت امواج رایلی را در جنبش قائم لرزه نشان میدهد .با فرض اینکه تأثیر امواج

رایلی بر مؤلفههای قائم و افقی یکسان است ،آنگاه میتوان رابطۀ  S / Eرا برای تعریف
S

T

تابع انتقال حرکت افقی بهکار برد ،هدف از این کار حذف اثر امواج رایلی است:
S TT  S T / E S  (S HS / S HB ).(SVB / S VS )  R S / R B

()9
که در رابطۀ ()9

VS

 R  S / Sو  R  S / Sاست R .از تقسیم طیف مؤلفۀ افقی بر
HS

S

VB

HB

S

B

مؤلفۀ قائم که هر دو در سطح زمین اندازه گرفته شدهاند بهدست میآید .طبق فرضیات ناکامورا
 ، R  7بنابراین:
B

() 4
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نشان میدهد:

S TT  R S  S HS / S VS

این رابطه نشان میدهد که تابع انتقال الیه سطحی را میتوان از اندازهگیری در سطح زمین و
ارتعاش افقی در الیه زیرین را همراه با خود دارد .ناکامورا برای اثبات این نظریه تابع انتقال
 S Tرا در ناحیۀ بررسی شده خود از مشاهدات لرزهای بهدست آورد و با نتایج تابع انتقال S TT

که ناشی از اندازهگیری میكروترمور است ،مقایسه کرد .نتایج نشان میدهد که  Sاز نظر
TT

فرکانس اوج ،ضریب بزرگنمایی و شكل منحنی ،شبیه  Sاست .وی نتیجه گرفت که مقدار
T

حداکثر ضریب بزرگنمایی را میتوان از مكان اوج منحنی نسبت طیفی  Sبهدست آورد
TT

[.]71[ ،]79[ ،]79[ ،]74[ ،]77
این روش از زمان معرفی آن در سال  7313تا کنون بهطور مكرر در نقاط مختلف دنیا بهکار
گرفته شد و تحقیقات گستردهای روی جوانب مختلف آن بهخصوص در مورد نتایج آن (پاسخ
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فقط با استفاده از یک دستگاه بهدست آورد .بهعبارت دیگر ارتعاش قائم در سطح ،ویژگیهای
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ساختگاه) انجام گرفت و با نتایج حاصل از سایر روشهای متداول مقایسه شد .امروزه پتانسیل
استفاده از میكروترمورها با استفاده از روش ناکامورا برای تعیین ویژگی ساختگاه بهدلیل ساده
و اقتصادی بودن نسبی این روش ،بسیار زیاد است [.]73[ ،]71
از آنجاکه امروزه پژوهشگران بر این باورند که میكروترمورها غالباً از امواج سطحی
(امواج رایلی) تشكیل شدهاند ،بنابراین میزان تقویت ارتعاش بهدست آمده از این روش
آمده از تحلیل میكروترمورها را باید بهعنوان حداقل ضریب تقویت ارتعاش واقعی ساختگاه
در نظر گرفت [.[33[ ،]37[ ،]37

زمینشناسی و لرزهخیزی ناحیۀ بررسی شده
ناحیۀ بررسی شده این پژوهش شهر بابل در استان مازندران است .شهر بابل در دشت
نسبتاً مسطحی واقع گشته که تغییرات توپوگرافی در این محدوده اندک است .از نظر زمینشناسی،
شهر بابل در پهنۀ البرز مرکزی قرار دارد و با انباشتههای کواترنر پوشیده شده است .این
انباشتهها شامل رسوبات دریایی ،رودخانهای ،دلتایی و کرانهای و در بخشهایی باتالقی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

برخالف ایده ناکامورا مقدار دقیقی نیست .برخی از پژوهشگران معتقدند که تقویت بهدست

هستند .بهطورکلی بافت و ضخامت نهشتههای رسوبی در بابل متأثر از عملكرد رودخانهها
بهخصوص رودخانۀ بابلرود و فرآیندهای ساحلی دریای مازندران است .شهر بابل روی خاک
آبرفتی ناشی از نهشتههای مخروط افكنهای رودخانه بابلرود قرار دارد .فرونشست دائمی
در این قسمت شده که این موضوع میتواند سبب تقویت ارتعاش زمین در هنگام زمینلرزه
شود .با توجه به اطالعات گمانههای ژئوتكنیكی موجود در ناحیۀ بررسی شده ( 99گمانه
ژئوتكنیكی بهعمق  97متر) ،تفسیر عكسهای هوایی و همچنین ارزیابی روند رسوبگذاری
در دشت میتوان شرایط زیرسطحی و بافت خاک شهر بابل را تعیین کرد .از این اطالعات
برای صحتسنجی نتایج حاصل از اندازهگیری میكروترمور استفاده میشود.
برای ارزیابی وضعیت لرزهخیزی ناحیۀ بررسی شده ،در این پژوهش گسلهایی که در
شعاع  797کیلومتری شهر بابل وجود دارند بهکمک نقشههای زمینشناسی شرکت نفت،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

دشت خزر نیز سبب تجمع زیاد رسوبات و ضخیم شدن نهشتههای دامنهای و مخروط افكنهای

نقشههای سازمان زمینشناسی ،تصاویر ماهوارهای نرمافزار گوگل ارث و نقشههای توپوگرافی
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بررسی شده و در شكل  7نشان داده شدهاند .محدودۀ  797کیلومتری پیرامون شهر بابل در دو
ناحیۀ زمینساختی رشت-گرگان و البرز مرکزی قرار دارد و از خصوصیات لرزهخیزی این دو
ناحیه پیروی میکند .در حال حاضر گسل البرز مرکزی بهشدت فعال است و بسیاری از
زمینلرزههای گیالن و مازندران در نتیجه فعالیت این گسل رخ میدهند.
با بررسی وضعیت زمینشناسی و لرزهخیزی در محدودۀ بررسی شده مشخص میشود که
امری ضروری تلقی میشود.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

این ناحیه پتانسیل زیادی برای خرابی لرزهای دارد و در نظرگیری اثر ساختگاه در شهر بابل

شکل  .6موقعیت گسلها و فعالیت لرزهای در شعاع  656کیلومتری شهر بابل

برای اندازهگیری میكروترمور در شهر بابل ،این ناحیه به  97شبكه منظم مربع شكل به ابعاد
 177متر تقسیمبندی شد و در داخل هر شبكه یک ایستگاه برای اندازهگیری مشخص شد .از
آنجاکه بهدلیل مشكالت میدانی امكان اندازهگیری دقیقاً روی مختصات اولیه وجود نداشت،
در نهایت اندازهگیری میكروترمور با نظم نسبی بهصورتی که در شكل  3نمایش داده شده
است ،انجام گرفت .شكل  3نقشه شبكهبندی ،موقعیت مقطع و گمانههای ژئوتكنیكی ،ایستگاههای
میكروترمور و شتابنگار را نشان میدهد ،جدول  7نیز مختصات ایستگاههای برداشت میكروترمور
را ارائه میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

اندازهگیری و تحلیل میکروترمور در سطح شهر بابل

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.659
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در زمان اندازهگیری دادهها ،همۀ توصیه و معیارهای ارائه شده برای برداشت دادههای مناسب
بهوسیلۀ مراجع مختلف بهویژه معیارهای توصیهنامه  SESAMEمورد توجه قرار گرفت .مدت
زمان ثبت میكروترمور ،تابعی از حداقل پریود تشدید مورد انتظار است .در این پژوهش مدت
زمان برداشت  79دقیقهای برای ثبت میكروترمور مناسب تشخیص داده شد.
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

در این پژوهش با توجه به شرایط محدودۀ بررسی شده ،تراکم بافت شهری و ترافیک،
عمده برداشتها در ساعاتی انجام شد ( 33الی  9بامداد) که نوفههای مزاحم گذرا و ممتد به
کمترین مقدار خود در طی  34ساعت رسیدهاند .برداشت در این زمان از شبانهروز بهعلت به
حداقل رسیدن عوامل مزاحم اندازهگیری (ترافیک ،کارخانهها ،مردم و غیره) بیشترین بازدهی را
هم از برای سرعت در برداشت و هم در صحت دادههای اندازهگیری شده دارد .برای اطمینان

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

شکل  .6نقشۀ شبکهبندی ،مقطع و گمانههای ژئوتکنیکی ،ایستگاههای میکروترمور و شتابنگار
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از پایداری امواج ،الزم است چند دقیقه قبل از برداشت دستگاه باید روشن باشد ،در این
پژوهش بر اساس دفترچه راهنمای دستگاه استفاده شده ،این زمان  9دقیقه بوده است .در زمان
اندازهگیری ،نباید منشأ تولید امواج (منشأ گذرا) در نزدیكی دستگاه وجود داشته باشد .عبور
خودروها ،افراد پیاده و فعالیت هر نوع کارگاه و کارخانه میتواند نتایج را تحت تأثیر قرار داده
و بیشینۀ مصنوعی در منحنی نسبت طیفی ایجاد کند .در زمان برداشت دادهها ،این شرایط در
در پژوهش حاضر اندازهگیریها تا حد امكان بر سطح خاک انجام گرفت ،تنها در چند
ایستگاه در نواحی مرکزی شهر که بهعلت تراکم زیاد ساختمانی هیچگونه بیرونزدگی خاک در
آن نواحی وجود نداشت ،اندازهگیری روی سطح آسفالت انجام شد .ابزارهای استفاده شده
برای اندازهگیری میكروترمور شامل لرزهسنج سه کاناله  ،SL07رایانه قابلحمل ،قطبنما و
سیستم موقعیتیاب جهانی است .لرزهسنج استفاده شده در این پژوهش ،از لرزهسنج سه
مؤلفهای هوستن ،ساخت آمریكا که شرکت ایتالیایی سارا با نام لرزهسنج  ،SL07آن را عرضه
کرده است ،استفاده شد .این لرزهسنج دارای یک رقومی کننده سهکاناله  34بیتی ،یک گیرندۀ
موقعیتیاب جهانی و یک واحد پردازنده مرکزی با قابلیت ذخیره اندازهگیری است .زمانبندی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

حد ممكن رعایت شده است.

و ثبت تاریخ برداشت بهوسیلۀ گیرندۀ موقعیتیاب جهانی پشتیبانی میشود .با بررسی تمامی
جوانب ،برداشت با فرکانس نمونهبرداری  777هرتز انجام شد.
بهمنظور پردازش دادههای میكروترمور شهر بابل ،از نرمافزار  Geopsyاستفاده شد.
است .در حقیقت این نرمافزار در مدت تحقیقات گروه  SESAMEو برای پردازش
دادههای میكروترمور بهمنظور ارزیابی ساختگاه تهیه شده است .در حال حاضر این نرمافزار
قدرتمندترین و پرکاربردترین نرمافزار موجود برای تحلیل دادههای میكروترمور محسوب
میشود .روند تحلیل گام به گام دادههای میكروترمور بدینشرح است (برای آشنایی بیشتر با
موارد زیر میتوان به [ ]39[ ،]73[ ،]7مراجعه کرد):
-

تقسیم دادهها به پنجرههای زمانی مناسب

-

حذف پنجرههای زمانی نامناسب و اعمال فیلتر

-

محاسبۀ طیف دامنۀ فوریه برای پنجرههای هر یک از مؤلفههای شمالی ،شرقی و عمودی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

 ،Geopsyنرمافزاری است که از سال  3779تاکنون برای تحقیقات ژئوفیزیكی در حال توسعه
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نام

مختصات

ایستگاه

Easting

Northing

B1
B2

997197

4743397

997177

4743977

B3

997377

4743977

B4
B5

943997

4743397

941997

4743977

B6

941177

4743977

B7

993397

4741997

B8
B9
B 10

997797

4741977

997977

4741977

943477

4741477

B 11
B 12

941177

4741977

941177

B 13

نام ایستگاه

مختصات
Easting

Northing

B 31
B 32
B 33
B 34
B 35
B 36
B 37
B 38
B 39
B 40

997177

4749977

997377

4749497

997977

4749977

943477

4749177

941977

4749977

941177

4749477

997197

4744997

997797

4744977

997997

4744977

943977

4744977

941177

4744997

4741977

B 41
B 42

941777

4744177

997397

4741777

B 43

993777

4749977

B 14

997197

4741797

B 44

997777

4749197

B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20

943997

4741777

997997

4749977

943377

4741777

943997

4744777

941197

4741177

941977

4749197

941777

4741377

941177

4749197

997377

4741777

993777

4949777

997797

4741777

997997

4743197

B 21
B 22

997997

4741377

997377

4743977

943197

4741777

943997

4749997

B 23

941197

4741377

941997

4749777

B 24

941777

4741777

B 45
B 46
B 47
B 48
B 49
B 50
B 51
B 52
B 53
B 54

941177

4749377

B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30

993777

4749977

B 55

993397

4743377

997977

4749397

B 56

997377

4743397

997477

4749997

B 57

997977

4743377

943997

4749177

4743977

941977

4749997

941977

4743997

941377

4749977

B 58
B 59
B 60

943997
941777

4743477
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محاسبه میانگین طیف افقی با ترکیب این مؤلفهها با رابطۀ (:)9
)( N ( f )  E ( f ) / 2
2

()9
-

2

H avg 

نرم کردن میانگین مؤلفۀ افقی و مؤلفۀ عمودی

-

محاسبۀ نسبت طیفی افقی به عمودی نهایی با میانگینگیری این نسبت همۀ پنجرهها

-

ترسیم نمودار نسبت طیفی مؤلفۀ افقی به عمودی

-

ارزیابی صحت نتایج بهکمک معیارهای SESAME

تفسیر نتایج میکروترمور و نقشههای ریزپهنهبندی
بهکمک روش توصیف شده در بخش قبلی ،دادههای میكروترمور شهر بابل پردازش شدند
و در انتها نسبت طیفی  ،H/Vفرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش بهعنوان خروجی و
نتایج اندازهگیریها ارائه شده است .شكل  9نتایج تحلیلها را در چند ایستگاه اندازهگیری
میكروترمور نشان میدهد .بهکمک مختصات نقاط و مقادیر فرکانس و ضریب تقویت ارتعاش
محاسبه شده ،نقشه ریزپهنهبندی بر اساس فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش ساختگاه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

-

محاسبۀ نسبت طیفی افقی به عمودی ( )H/Vبرای هر پنجره

تهیه شده است .شكل  4نقشه ریزپهنهبندی بر اساس فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش
را نشان میدهد.
 Hz 7است .تنها در بخشهایی از شمال غربی و جنوب شهر فرکانس اساسی بیش از Hz 7

وجود دارد.
مقدار بیشینه و کمینۀ فرکانس اساسی در این پژوهش بهترتیب  77/4و  7/99هرتز است.
همچنین مقدار بیشینه و کمینۀ ضریب تقویت ارتعاش بهترتیب  9/17و  7/73محاسبه شده است.
شكل  9نمودار درصد فراوانی برای دادههای فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش را نشان
میدهد.
نكته قابل توجه دیگر حضور چند ایستگاه با فرکانس اساسی بسیار باال در نواحی شمال
غربی و جنوب است .در هنگام مواجه با این پدیده ،برداشت میكروترمور و تحلیل دادهها

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

چنانکه از شكل  4مشخص است ،بخش وسیعی از شهر دارای فرکانس اساسی کمتر از
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دوباره انجام شد ،اما نتایجی مشابه با نتایج اندازهگیری نوبت اول بهدست آمد .با بررسی
موقعیت این ایستگاهها مشاهده میشود که تمامی آنها در نزدیكی رودخانه بابلرود قرار
دارند .با توجه به نبودن اطالعات ژئوتكنیكی کافی ،باید بهکمک سایر روشها این پدیده
بررسی شود .برای این منظور از اطالعات آزمایش ژئوالكتریک انجام شده در سطح شهر بابل
استفاده شده است.
ریزپهنهبندی خطر زمینلرزه و مدیریت بحران شهر بابل موجود است ،اما از ارائه نتایج آن
بهدلیل محدودیت حجم مقاله خودداری شده است) ،مشاهده میشود که در مناطق محدودی
واقع در شمال غربی ،جنوب و جنوب شرقی تودههای سخت حضور دارند .انحراف بابلرود
در قسمت جنوب و برگشت آن در شمال به وضعیت سابق (شكل  ،)3احتماالً بهعلت وجود
همین تودههای نسبتاً سخت است .وجود این تودههای سخت ،فرکانس اساسی باال را توجیه
میکند .با مقایسه نتایج این دو آزمایش مشاهده میشود که برداشت ژئوالكتریک ،نتایج حاصل
از تحلیل دادههای میكروترمور را تأیید میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

شکل  .6نسبت طیفی  H/Vدر چند ایستگاه اندازهگیری میکروترمور
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با بررسی نتایج آزمایشهای ژئوالكتریک (نتایج آن در جلد دوم گزارش پروژه
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صحتسنجی نتایج اندازهگیری میکروترمور
نتایج تحلیل دادههای میكروترمور میتوانند با روشهای علمی و معتبر دیگری مقایسه و
صحتسنجی شوند .برای این هدف میتوان از نسبت طیفی امواج زمینلرزه ،روشهای عددی
(معادل خطی و غیرخطی) و ارزیابی بافت و مشخصات ژئوتكنیكی استفاده کرد .معتبرترین
روش ،مقایسهی نتایج میكروترمور با نسبت طیفی زمینلرزه است [ ،]39[ ،]39[ ،]34برای این
منظور به دادههای شبكه لرزهنگاری در ساختگاه نیاز است که متأسفانه در شهر بابل شبكه
لرزهنگاری وجود ندارد .در فرمانداری این شهر یک دستگاه شتابنگار وجود دارد که با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

شکل  .5توزیع فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .6نقشه ریزپهنهبندی بر اساس فرکانس اساسی و ضریب تقویت ارتعاش
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استفاده از نگاشتهای ثبت شده با این دستگاه میتوان به ارزیابی نتایج یک ایستگاه میكروترمور
که در نزدیكی آن وجود دارد پرداخت .برای تحلیل معادل خطی و غیرخطی ساختگاه نیز ،احتیاج
به شناسایی الیههای خاک ،سرعت موج برشی تا سطح سنگ بستر و همچنین عمق سنگ بستر
در ساختگاه است ،چنین دادههایی در الگ گمانههای ژئوتكنیكی موجودند .همچنین میتوان
برای مقایسه نتایج ،از ارزیابی بافت خاک و مشخصات ژئوتكنیكی استفاده کرد .پژوهشهای
میكروترمور با شرایط ژئوتكنیكی و زمینشناسی ناحیه مقایسه شده است .با استفاده از این
روش میتوان بهصورت کیفی به ارزیابی نتایج میكروترمور پرداخت ،بهعبارتی دیگر شرایط
ژئوتكنیكی نحوه تغییرات فرکانس اساسی را تأیید میکند.

صحتسنجی بهکمک مدلسازی مشخصات ژئوتکنیکی خاک
برای دستیابی به توزیع بافت خاک محدودۀ بررسی شده از نرمافزار RockWorks

استفاده شده است .در این پژوهش ورودی نرمافزار الیههای خاک و سرعت موج برشی بوده
است که در نهایت نحوۀ تغییرات آن بهصورت جامع در نتایج مشاهده میشود.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

متعددی از این روش بهره بردهاند [ .]33[ ،]31[ ،]31در تمامی این پژوهشها ،نتایج اندازهگیری

بهمنظور مدلسازی الیههای خاک ،ابتدا ابعاد پروژه مشخص شد و سپس حجم عظیم
اطالعات ژئوتكنیكی وارد پایگاه دادهی نرمافزار میشود .در این پژوهش از اطالعات  99گمانه
ژئوتكنیكی که برای پروژه ریزپهنهبندی لرزهای شهر بابل حفر شدهاند ،استفاده شده است.
میدهد .اطالعات ورودی به نرمافزار شامل سطح آب زیرزمینی ،الیهبندی خاک ،عمق و جنس
هر الیه ،درصد ریزدانه ،چسبندگی ،مقاومت برشی ،حد خمیری ،حد روانی و عدد نفوذ استاندارد
اصالح شده است .اطالعات تكمیلی دیگر از جمله سرعت موج برشی که بهکمک آزمایش
درون گمانهای بهدست آمده و نتایج آزمایش ژئوالكتریک نیز برای ناحیۀ بررسی شده وجود
دارد .با توجه به سطح وسیع ناحیۀ بررسی شده 1 ،مقطع در نواحی مختلف ترسیم شده است.
در هنگام ترسیم مقاطع سعی بر آن بوده است که نواحی مختلف و مشكوک تحت پوشش قرار
گیرند .شكل  3موقعیت مقاطع را نشان میدهد .با توجه به محدودیت حجم مقاله نتیجه 9

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

شكل  ،9الگ  99گمانه ژئوتكنیكی بههمراه موقعیت آنها در ناحیۀ بررسی شده را نشان

مقطع برای نمونه ارائه میشود.
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مقطع عرضی `A-A
این مقطع عرضی بهطول  7977متر ،در غرب ناحیۀ بررسی شده قرار دارد و دارای راستای
غربی-شرقی است .با بررسی شكل  1مشاهده میشود که قسمت عمده این مقطع از رس و
الی با خاصیت خمیری کم تشكیل شده و در برخی نواحی در ابتدا و انتهای مسیر شن و ماسه
الی دار وجود دارد .بررسی نتایج آزمایش درون گمانهای و روابط تخمینی با استفاده از عدد

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .9الگ و موقعیت گمانههای ژئوتکنیکی

نفوذ استاندارد ،نشان میدهد که مقادیر سرعت موج برشی در ابتدای مسیر زیاد بوده است و
بهسمت میانه مقطع از سرعت کاسته میشود .در ادامۀ مسیر از میانه بهسمت انتها ،میزان
نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی انتظار میرود که فرکانس از ابتدای مقطع بهسمت میانه آن
کاهش و در ادامه بهسمت انتها افزایش یابد .این مقطع از  9ایستگاه اندازهگیری سی و شش،
سی و پنج و سی و چهار عبور میکند .این ایستگاهها بهترتیب دارای مقادیر فرکانس ،7/19
 7/13و  7/39هرتز است .مشاهده میشود که شرایط ژئوتكنیكی ،نحوۀ تغییرات فرکانس
اندازهگیری شده با میكروترمور را تأیید میکند.
این مقطع عرضی بهطول  9777متر ،طوالنیترین مقطع ترسیم شده است و در جنوب
غربی ناحیۀ بررسی شده قرار داشته و در راستای غربی-شرقی قرار دارد .با بررسی شكل 1
مشاهده میشبود که این مقطع نسبت به مقاطبع دیبگر ،دارای تغییرات بافت و الیبههای خاک

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

سرعت موج برشی بهصورت محسوسی افزایش مییابد .با توجه به توزیع الیههای خاک ،عدد
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مقطع عرضی `C-C
بیشتری است .در این مقطع رس و الی با خاصیت خمیری کم ،شن و ماسه الیدار و شن
رسدار مشاهده میشوند .بررسی نتایج آزمایش درون گمانهای و روابط تخمینی با استفاده از

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل ( )6مقطع عرضی `A-A

عدد نفوذ استاندارد ،نشان میدهد که مقادیر سرعت موج برشی در ابتدای مسیر کم است،
سپس در مسافت طوالنی سرعت دارای تغییرات ناچیزی است ،ولی نسبت به ابتدای مقطع
بهدست آمده از الگ گمانه ژئوتكنیكی نیز ،تقریباً روندی مشابه با تغییرات سرعت موج برشی
دارد .با توجه به توزیع الیههای خاک ،عدد نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی انتظار میرود
که فرکانس در ابتدای مسیر دارای کمترین مقدار باشد ،سپس در ادامه مسیر میزان آن افزایش
یافته و در انتها با افزایش جزئی همراه شود .این مقطع از  9ایستگاه اندازهگیری پنجاه و چهار،
پنجاه و سه ،پنجاه و دو ،چهل و پنج و چهل و چهار عبور میکند .این ایستگاهها بهترتیب
دارای مقادیر فرکانس  7/37 ،7/33 ،7/37 ،7/11و  7/37هرتز هستند .چنانکه پیشبینی شد،
ابتدای مسیر دارای کمترین مقدار فرکانس است و همچنین در مسیری طوالنی الیههای خاک
و سرعت موج برشی تغییرات ناچیزی دارند و همین شرایط ،یکسان بودن میزان فرکانس را

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

بیشتر است .در انتهای مسیر ،میزان سرعت تا حدی افزایش مییابد .عدد نفوذ استاندارد
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تأیید میکند .در انتهای مسیر انتظار افزایش فرکانس وجود دارد که در نتایج میكروترمور چنین
موردی مشاهده نمیشود .دالیل گوناگونی برای همخوان نبودن نتایج وجود دارد که از
مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .1با توجه به اینکه دادههای ژئوتكنیكی تا عمق  97متری موجود هستند ،احتمال دارد که
الیه تأثیرگذاری در پایینتر از این عمق وجود داشته باشد.
را با خطا همراه کرده باشد.

مقطع عرضی `D-D
این مقطع عرضی به طول  397متر ،کوتاهترین مقطع ترسیم شده است که در میانه ناحیۀ
بررسی شده قرار داشته و دارای راستای غربی-شرقی است .با بررسی شكل  3مشاهده
میشود که تقریباً تمام مقطع از رس با خاصیت خمیری کم تشكیل شده و در انتهای مقطع الی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

شکل  .6مقطع عرضی `C-C

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

 .2شرایط زیرسطحی پیچیدهای در این ناحیه رخ داده که احتمال دارد اندازهگیری میكروترمور

با خاصیت خمیری کم و ماسه الیدار وجود دارد .با توجه به الیههای خاک ،عدد نفوذ
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استاندارد و سرعت موج برشی انتظار میرود که فرکانس این مقطع به خصوص در ابتدای آن
بسیار پایین باشد .در بخش انتهایی آن با توجه به وجود ماسه ،افزایش سرعت موج برشی و
همچنین افزایش محسوس عدد نفوذ استاندارد ،انتظار افزایش فرکانس اساسی میرود .این
مقطع از  3ایستگاه اندازهگیری بیست و نه و بیست و هشت عبور میکند .این ایستگاهها
بهترتیب دارای مقادیر فرکانس  7/17و  7/19هرتز هستند .مشاهده میشود که شرایط

توجه دیگر تأثیر چشمگیر سرعت موج برشی و یا در واقع میزان سختی خاک است .با توجه
اینکه نوع خاک در انتها تغییرات قابل مالحظهای نداشته ،اما بهدلیل افزایش سرعت موج برشی
(سختی) ،فرکانس خاک با افزایش روبرو شده است.

صحتسنجی بهکمک روش معادل خطی
برای مقایسه دقیقتر نتایج حاصل از اندازهگیری میكروترمور ،تحلیل معادل خطی انجام

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

شکل  .6مقطع عرضی `D-D

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

ژئوتكنیكی ،نحوۀ تغییرات فرکانس اندازهگیری شده با میكروترمور را تأیید میکند .نكته قابل

شد .از اطالعات گمانهها و سرعت موج برشی و همچنین زمینلرزههای رخ داده در شهر بابل،
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برای انجام این تحلیل استفاده شد .تحلیلها با استفاده از نرمافزار  SHAKE2000صورت
پذیرفت .این نوع مقایسه تنها در ایستگاههایی که تمامی اطالعات الزم را داشته باشند ،انجام
میگیرد .از آنجاکه  99گمانه در ناحیۀ بررسی شده موجود است ،بنابراین برای  99ایستگاه
اندازهگیری که در نزدیكی گمانهها واقع شدهاند ،تحلیل معادل خطی صورت پذیرفت .در این
تحلیل ،پارامترهای دانسیته  ، مدول برشی  Gو نسبت میرایی  Dاز پارامترهای اساسی به

بهصورت خودکار مدول برشی را محاسبه میکند .همچنین با انتخاب نمودار مناسب تغییرات
ضریب میرایی در مقابل کرنش برشی ،رفتار مناسب خاکهای مختلف شبیهسازی میشود.
جدول  3به مقایسۀ نتایج حاصل از تحلیل معادل خطی و اندازهگیری میكروترمور
میپردازد .این جدول نشان میدهد که دو روش تطابق قابل قبولی دارند .همچنین با بررسی
دقیقتر مشخص میشود که تقریباً در بیشتر ایستگاهها ،مقادیر فرکانس اساسی حاصل از تحلیل
معادل خطی کمتر از اندازهگیری میكروترمور است .رفتار غیرخطی خاک سبب رخداد چنین
شرایطی است .خاک در هنگام زمینلرزه رفتار خطی خود را از دست داده و رفتار غیرخطی
میگیرد و همین موضوع سبب کاهش فرکانس اساسی میشود .چنین شرایطی مشابه تحقیقات

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شمار میروند .با توجه بهاینکه سرعت موج برشی در دسترس است ،از این رو ،نرمافزار

بور و همكاران ( )7331و قلندرزاده و همكاران ( )7913است [.]39

صحتسنجی بهکمک اطالعات زمینلرزه
دادههای زمینلرزه است ،اما بهدلیل محدود بودن تعداد ایستگاههای شتابنگاری و اطالعات
الزم ،این نوع مقایسه کمتر استفاده میشود .برای انجام چنین مقایسهای در محدودۀ بررسی
شده از دادههای دستگاه شتابنگار موجود در فرمانداری شهر بابل استفاده شده است .دو
زمینلرزه با این دستگاه شتابنگار ثبت شده و اطالعات آن در دسترس است ،جدول 9
مشخصات این زمینلرزهها را نشان میدهد.
برای محاسبۀ نسبت طیفی  H/Vزمینلرزه در محدودۀ تحقیقاتی ،طیف فوریه نگاشت
زمینلرزه در سه راستا محاسبه شده است و از دو طیف افقی میانگینگیری شده و در نهایت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

چنانکه پیشتر مطرح شد ،معتبرترین روش برای مقایسۀ نتایج میكروترمور ،استفاده از
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با تقسیم میانگین طیفهای افقی بر طیف عمودی نسبت طیفی  H/Vزمینلرزه بهدست میآید.
شكل  77نسبت طیفی  H/Vزمینلرزههای سال  3774و  3773را نشان میدهند .چنانکه در
جدول  .6مقایسۀ نتایج حاصل از تحلیل معادل خطی و اندازهگیری میکروترمور
فرکانس اساسی ()Hz

نام ایستگاه

فرکانس اساسی ()Hz

نام

7/19

7/34

7/37

7/79

7/13

7/19

B1
B2
B4

7/39

7/31

7/34

7/37

B5
B7

1/79

B 11
B 12

7/31

7/33

7/77

7/13

7/19

7/13

7/19

7/19

7/17

7/19

7/31

7/79

B 31
B 32
B 35
B 36
B 37
B 39

9/93

7/13

7/17

B 42

7/17

7/99

7/39

7/31

B 43

7/19

7/11

7/37

7/37

B 44

9/19

1/97

7/19

7/33

7/77

7/77

7/33

7/77

7/11

7/33

7/13

7/19

7/39

7/37

7/19

7/37

B 21
B 22

7/19

7/11

7/13

7/19

7/13

7/19

7/31

7/33

1/11

1/99

7/13

7/39

1/99

1/11

B 45
B 50
B 52
B 53
B 54
B 56
B 57
B 58

9/34

1/99

B 15
B 16
B 18
B 19

7/14

7/39

7/17

7/19

B 23
B 25
B 26
B 27
B 28

جدول  .6مشخصات زمینلرزههای ثبت شده در شهر بابل
بزرگی

فاصله رومرکزی

ژرفای کانونی

ساعت

تاریخ

عرض

طول

نام

(ریشتر)

(کیلومتر)

(کیلومتر)

وقوع
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شكل  3مشاهده میشود ،دستگاه شتابنگار تقریباً در نزدیكی ایستگاه  B39نصب شده است.
فرکانس اساسی در این ایستگاه  7/79هرتز است و از طرفی فرکانس اساسی در زمینلرزههای
سال  3774و  3773بهترتیب  7/37و  7/39هرتز است .از این رو ،مشاهده میشود که مقدار
فرکانس اندازهگیری شده با میكروترمور بسیار نزدیک به مقادیر بهدست آمده با دادههای
شتابنگار است .اندازهگیریهای میكروترمور مربوط به رفتار خطی خاک هستند و هنگام
اثرات غیرخطی سبب کاهش مختصر در فرکانس اساسی به طرف فرکانسهای پایینتر
میشوند .در نتیجه کمتر بودن میزان فرکانس اساسی در زمینلرزهها نسبت به مقدار اندازهگیری
شده با میكروترمور کامالً منطقی است .تنها در سطح دامنهی ارزیابی شده دو روش تفاوت
وجود دارد ،که این تفاوت با توجه به بحثهای گذشته (عدم اعتبار زیاد ضریب تقویت
ارتعاش محاسبه شده با میكروترمور) قابل پیشبینی بوده است.

بحث و بررسی
در این بخش ،نتایج حاصل از این پژوهش با آییننامه  3177مقایسه میشود .یكی از
مواردی که در آییننامه  3177بسیار حائز اهمیت است ،ضریب شكل طیف طرح )  ( B 1است.
ضریب شكل طیف طرح ،بزرگنمایی خاک در پریودهای مختلف را نشان میدهد .شهر بابل
طبق دستهبندی آییننامه  3177در پهنه با خطر زمینلرزه زیاد قرار دارد و بخش وسیعی از
خاک آن ،نوع ( IVخاک متوسط تا نرم) است [ .]97با بررسی و مقایسه ضریب تقویت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

شکل  .66نسبت طیفی  H/Vزمینلرزههای سال  6666و 6666
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رخداد زمینلرزه خاک رفتار خطی خود را از دست داده و رفتار غیرخطی میگیرد ،بنابراین
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ارتعاش حاصل از اندازهگیری میكروترمور و ضریب شكل طیف طرح ،دقت و کارایی آییننامه
 3177ارزیابی میشود .چنانکه پیشتر ذکر شد ،مقدار ضریب تقویت ارتعاش بهدست آمده از
میكروترمور چندان قابل اعتماد نیست و برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند ،این مقدار باید
بهعنوان حداقل ضریب تقویت ارتعاش در نظر گرفته شود .شكل  77مقدار ضریب تقویت
ارتعاش بهدست آمده از اندازهگیری میكروترمور را در برابر ضریب شكل طیف طرح ارائه شده
شكل مشخص میشود که در برخی از ایستگاههای اندازهگیری ،مقدار تقویت بیش از مقدار
پیشبینی شده در آییننامه  3177است و این موضوع لزوم انجام تحقیقات ژئوتكنیكی و تعیین
نوع خاک بهطور دقیقتر را روشن میسازد.
با مقایسۀ فرکانس اساسی بهدست آمده از این پژوهش و فرکانس طبیعی سازههای مختلف
در نواحی گوناگون شهر ،میتوان سازههایی که در خطر تشدید و آسیب جدی قرار دارند را
شناسایی کرد .از آنجاکه فرکانس اساسی در بیشتر نواحی کمتر از  7هرتز است ،بنابراین
سازههای  77طبقه و بلندتر در معرض خطر بیشتری قرار دارند و چنین موضوعی باید در
طراحی سازههای جدید و نقشۀ توسعه شهری مد نظر قرار گیرد.
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در آییننامه  3177برای شهری با خطر زمینلرزه زیاد و خاک نوع  IVنشان میدهد .با بررسی

با بررسی نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهشهای پیشین مانند ارزیابی اثر ساختگاه با
استفاده از اندازهگیری میكروترمور در شهرهای شیراز ،بم ،ارومیه و ...مشخص میشود که این
تقویت ارتعاش بهدست آمده در این پژوهش ،نسبت به پژوهشهای پیشین کمتر است .با
توجه به دادههای ژئوتكنیكی مشخص است که خاک ناحیۀ بررسی شده آبرفتی و نسبتاً
یکنواخت است و امپدانس لرزهای قوی در زیر سطح زمین رخ نمیدهد ،بنابراین مقادیر اندک
ضریب تقویت ارتعاش نسبت به شهرهای دیگر منطقی است .تغییرات فرکانس اساسی نیز در
این پژوهش کمتر از سایر پژوهشها است ،که این موضوع نیز با یکنواختی شرایط ژئوتكنیكی
و زمینشناسی ناحیۀ بررسی شده توجیه میشود .مقادیر فرکانس اساسی نیز نسبت به سایر
پژوهشها کمتر است .این شبرایط ناشی از وجود امپدانس لبرزهای در اعماق زیاد است ،زیبرا
در سایر پژوهشها سنگ بستر و یا خاک سخت در اعماق سطحی وجود دارد و این موضوع
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روش در نواحی با شرایط ژئوتكنیكی و زمینشناسی مختلف کاربرد دارد .مقادیر ضریب
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سبب افزایش فرکانس اساسی در آن مناطق میشود .الزم به ذکر است که بررسی پژوهشهای
پیشین نشان میدهد که مقادیر فرکانس اساسی بهدست آمده از روش معادل خطی معموالً کمتر
از مقادیر حاصل از اندازهگیری خردلرزه است که چنین شرایطی در این پژوهش نیز رخ داد.
بهطورکلی جوابهای بهدست آمده از این پژوهش در تطابق خوبی با نتایج پژوهشهای پیشین
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شکل  .66مقایسۀ ضریب تقویت ارتعاش و ضریب شکل طیف طرح
آییننامه 6666

قرار دارد [.]99[ ،]94[ ،]99[ ،]93

نتیجهگیری
شهر بابل ،اندازهگیری میكروترمور در  97ایستگاه انجام گرفت .دادهها بر اساس روش ناکامورا
پردازش شدند و بهکمک این روش فرکانس اساسی ،ضریب تقویت ارتعاش و نسبت طیفی
 H/Vدر ناحیۀ بررسی شده محاسبه و نقشههای ریزپهنهبندی ارائه شد .در ادامه ،برای ارزیابی
دقت و کارایی این روش ،نتایج با دادههای ژئوتكنیكی موجود در ناحیۀ تحقیقاتی ،روش
عددی (معادل خطی) و اطالعات شتابنگار نصب شده در فرمانداری شهر بابل مقایسه
گردیدند .خالصۀ نتایج بهدست آمده بدین شرح است:
 .1مقدار بیشینه و کمینۀ فرکانس اساسی در این پژوهش بهترتیب  77/4و  7/99هرتز است.
همچنین مقدار بیشینه و کمینۀ ضریب تقویت ارتعاش بهترتیب  9/17و  7/73محاسبه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

در این پژوهش برای ارزیابی اثر ساختگاه و تخمین خصوصیات جنبش نیرومند زمین در
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شده است .عالوه بر این ،با بررسی نتایج مشاهده میشود که بخش عمدهای از خاک
شهر بابل دارای فرکانس اساسی کمتر از  7هرتز است که این موضوع با شرایط
ژئوتكنیكی همخوانی دارد.
 .2با توجه به ارزیابی نتایج  1مقطع عرضی ترسیم شده میتوان نتیجه گرفت که تغییرات
فرکانسهای اندازهگیری شده با میكروترمور تطابق قابل قبولی با شرایط ژئوتكنیكی
ارزیابی خصوصیات جنبش نیرومند زمین و اثر ساختگاه در شهر بابل مناسب است.
همچنین مشاهده شده که بیش از نوع خاک ،سختی خاک عاملی تأثیرگذار در تغییرات
فرکانس است.
 .3نتایج روش اندازهگیری میكروترمور و معادل خطی تطابق قابل قبولی دارند .تقریباً در
بیشتر ایستگاهها ،مقادیر فرکانس اساسی حاصل از تحلیل معادل خطی کمتر از
اندازهگیری میكروترمور است .رفتار غیرخطی خاک سبب رخداد چنین شرایطی است.
خاک در هنگام زمینلرزه رفتار خطی خود را از دست داده و رفتار غیرخطی میگیرد و
همین موضوع سبب کاهش فرکانس اساسی میشود.
 .4با استفاده از دادههای ثبت شده با شتابنگار موجود در فرمانداری شهر بابل ،نسبت
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ناحیۀ تحقیقاتی دارد (در مقاله نتایج  9پروفیل ارائه شد) .بهعبارت دیگر ،این روش برای

طیفی  H/Vدو زمینلرزه محاسبه و نتایج آن با نزدیکترین ایستگاه اندازهگیری
میكروترمور مقایسه شد .با بررسی نسبتهای طیفی مشاهده شده است که مقدار
فرکانس اندازهگیری شده با میكروترمور ( 7/79هرتز) بسیار نزدیک به مقادیر بهدست
معتبر و قابل قبول نسبت طیفی زمینلرزه ،نتیجۀ اندازهگیری میكروترمور در ایستگاه
نزدیک به دستگاه شتابنگار را تأیید میکند.
 .5با مقایسۀ ضریب تقویت بهدست آمده از تحلیل میكروترمور و ضریب شكل طیف طرح
آییننامه  3177مشخص میشود که در برخی از ایستگاههای اندازهگیری ،مقدار تقویت
بیش از مقدار پیشبینی شده در آییننامه  3177است و این موضوع لزوم انجام تحقیقات
ژئوتكنیكی و تعیین نوع خاک بهطور دقیقتر را روشن میسازد .همچنین از آنجاکه
فرکانس اساسی در بیشتر نواحی کمتر از  7هرتز است ،بنابراین سازههای  77طبقه و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.4.5.5

آمده بهوسیلۀ دادههای شتابنگار است ( 7/39و  7/37هرتز) .بهعبارت دیگر ،روش

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.4.659

966

) شهر بابل:ارزیابی اثر ساختگاه با استفاده از تفسیر دادههای میكروترمور (مطالعه موردی

بلندتر در معرض خطر بیشتری قرار دارند و چنین موضوعی باید در طراحی سازههای
.جدید و نقشۀ توسعۀ شهری مد نظر قرار گیرد
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