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 های میکروترمورکرمان با استفاده از برداشت ی بازار ارگمحدودهن فرکانس و بسامد طبیعی تعیی
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 چکیده :

 هام این بازار هم به لحاا  قادمت وکرمان برداشت شد.  ی بازار قدیمی و باستانی ارگمحدودههای میکروترمور در این بررسی داده

نساتت يیيای مفلياه ا بای باه ،ماودی  تک ایستگاهی برداشت و باه روش روش ه بها داده به لحا  گردشگری دارای اهمییت است.

منطباه هتات تاییاد  تکتونیکیايال،ات  اند.پردازش شده SESAMEهای گروه بر اساس استاندارد (H/V) ناکامورا روشمعروف به 

 ن منايق محاسته شده است.اند و در نتایت  رکانس و بسامد يتیعی خاک برای ایآوری شدهنتایج حاصل از تحبیق همع

 خاک يتیعی یدامنه  خاک    رکانس يتیعی ناکامورا وشر اثرساختگاه  بازار ارگ   شتر کرمانکروترمور  یم :هاكليد واژه

 
The study Microtremor data in order to determine the natural frequency and Amplitude of the soil of Arg bazaar 

Kerman 
 

 

Abstract: 
 

In this study, The Microtremor data were collected old and ancient bazaar Arg Kerman area. This collection is 

importance in terms of historically and tourism. The data was collected single station method and was processed 

H/V method according to Standards of SASAME Group. Area data tectonic have been collected order to 

confirm the results of the study and finally, amplitude and frequency of the soil for each area was achieved. 

Keywords: Microtremor, Kerman, Arg bazaar, Site effects, Nakamura method, the natural Frequency of the 

soil, the natural amplitude of the soil 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

 مقدمه :

 ها  به خاير اختالف امپدانس باالیی که با سنگ پی زیرین این نتشته و اندهای نرم واقع شدهها و نتشتهاکثر شترها بر روی آبر ت

 مطرح توانند به يور قابل توهتی دامنه و  رکانس هنتش نیروند زمین را متاثر سازند. این پدیده اغلب به ،نوان اثر ساختگاه دارند می
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 .(1989)ناکامورا  گرددمی

شوند از این رو در ایجاد خسارات ناشی از زماین لارزه  های نرم  در هنگام وقوع زلزله با،ث تبویت هنتش زمین میرسوبات و نتشته

 .(1995   یلد و همکاران 1990) یلد و همکاران نستت به الیه های سخت پتانسیل بیشتری دارند

باا بزرگای  1985ی مکزیکوسیتی اشاره کارد  ایان زلزلاه در ساا  توان به زلزلهبه ،نوان تصدیق این اد،ا می به ،نوان یک نمونه بارز

Ms=8.1  انون خود ایجاد کرد اماا ساتب کدر نزدیک ساحل پاسیيیک مکزیک اتياق ا تاد که تنتا خرابی مختصر و معمولی در محل

هاای هاای حرکات زماین در سااختگاهکزیکوسایتی گردیاد. مطالعاه رکاوردکیلومتری در شتر م 350ی های زیادی در  اصلهخرابی

،لات اصالی ایان  بنادی خااک نشاان داد.مختلف مکزیکوسیتی رابطه متم خرابی ناشی از حرکات زمین را باا شارایم محلای و الیاه

ای ناشای از زلزلاه  باا بساامد اج لارزههای آبر تی منطبه دانست. چنانچاه بساامد اماوای با نتشتهتوان تشدید امواج لرزهها را میخرابی

  (.1998و همکاران   کاردناس) يتیعی خاک آبر تی منطتق شود ستب تشدید حرکت زلزله خواهد شد.

 56دقیباه مختصاات شارقی  32درهاه و  32دقیبه تاا  24درهه و  26شتر کرمان به ،نوان مرکز استان کرمان دارای مختصات شمالی 

بار اسااس شاواهد   شاودکرمان هز منايق رسوبی محساو  مای از لحا  زمین شناسی .دقیبه است 18ه و دره 59دقیبه تا  6درهه و 

کاواترنر وهاود  ای از رساوبات میوسان تاادر محال  علای شاتر کرماان تاوالی پیوساتهی ژئاو یزیکی و حياارهاای مربوط به بررسی

 انتخا  شد. منطبهاین  دارداستانی و گردشگری ب تی که بازار به لحا موقعیت و اهمی . با توهه به(1996)کاهار دارد

◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 :روش تحقیقبحث و 

هاای و کابال GPS  آناتن  PDER  دیتااالگر  LE-3Dliteاندازه میکروترمورها به کمک تجتیزاتی از همله لرزه سنج  تحبیقدر این 

برداشات و باه  GPSقیق به صورت خودکار باا برداری موقعیت و سا،ت دزمان با دادههممرتتم سازی تجتیزات صورت گر ته است. 

توان به های این سنسور میباشد   از ویژگیهرتز می 300تا  3 دارای  یلتر میان گذر  LE-3Dlite لرزه سنجها ثتت گردید. همراه داده

هاایی کاه نیااز باه اتهای ،ملیمصرف کم انرژی الکتریکی  نویز کم  کوچک و قابل حمل بودن اشاره کرد. این سنسور برای پروژه

-هاا دارای کامای باشد که دادهبرداری به گونهبه پریود کوتاه دارند بسیار مناسب است. سعی برآن شد که داده سنسوری با حساسیت

-انجام شد که تردد وسایل نبلیه در کام برداری در سا،ات آخر شب و نزدیک صتحترین نویز محیطی باشند برای تحبق این امر داده

 نویز محیطی باشند. ترینای انتخا  شد که تا حدممکن دارای کمبرداری به گونهمکان نباط دادهن حد ممکن باشد. تری

اساتياده گردیاد. در ایان نارم  GEOPSYی ا بی به قائم از نارم ا ازار ها و برای بدست آوردن نستت يیيی موليههتت پردازش داده

 گر ته است.توسم پژوهشگران پروژه سزامی صورت  وصیه شدهها بر متنای موارد تا زار تمامی پردازش

 ها  رآیند زیر در نظر گر ته شد.برای تمامی دادهبه يوری که 

 هر داده دارای سه سیگنا  در سه هتت و یک نام مشخص است و باید دارای تعداد کا ی پنجره زمانی برای پردازش باشد.-الف 

 در نظر گر ته شد. %15و همپوشانی  ثانیه 25يو  پنجره  Timeاز سربرگ - 
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استياده گردید. اگرچه نارم  Konno & Ohmachiو هتت نرم کردن از تابع  %5به میزان  Cosine taperاز نوع  Tapering،مل  -پ

 کردن يیف  وریه الزامی نیست  اما انجام آن توسم پژوهشگران پروژه سزامی توصیه گردیده است.

 .استياده شد H/Vی يتیعی از سربرگ بنیادی و دامنه برای بدست آوردن  رکانس -ج

ی يتیعی خاک نبااط برداشات برای  رکانس و دامنه (H/V)ی ا بی به قائم ی روش نستت يیيی موليهمبادیر به دست آمده به وسیله

 شده به شرح زیر است:
 

 

 

 

 های برداشت شدهداده -1جدول

 

 
 بدست آمده ای از پيکنمونه-1شکل

 .ندآوری شدسر،ت موج برشی منطبه همع بررسیهای ژئوتکنیکی که توسم شرکت زمین پویا برداشت شده بودن هتت داده

 

 

 

 

 :های ژئوتکنیکی شهر کرمانجداول داده

Station lon Lat F0 Peak amplitude 

MO1 57.07777 30.29052 0.8645 4.739 

MO2 57.07847 30.29069 0.8294 5.984 

MO6 57.08216 30.29046 0.9010 6.607 

MO7 57.08274 30.29103 0.9010 5.987 

MO8 57.08480 30.29110 1.0639 5.480 

MO9 57.08390 30.29274 0.9390 6.933 
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 نستت

 پواسون

مدو  

 بالک
Mpa 

مدو  

 برشی
Mpa 

مدو  

 یانگ
Mpa 

 S سر،ت موج
m/sec 

 Pسر،ت موج 
m/sec 

 چگالی
gr/cm3 

 ،مق
m 

0.45 254 27 79 130.6 426.2 1.6 0-1.5 

0.43 238 33 95 143.9 419.8 1.6 1.5-3 

0.38 218 56 154 186.3 427.1 1.6 3-4.5 

0.33 198 74 197 214.7 430.1 1.6 4.5-6 

0.31 188 83 217 227.7 431.9 1.6 6-7.5 

0.38 362 95 263 240.3 544.4 1.65 7.5-9 

0.34 397 140 375 286.5 585.7 1.7 9-10.5 

0.36 474 147 400 294.4 628 1.7 10.5-12 

0.33 459 171 456 316.9 635.8 1.7 12-13.5 

0.33 521 198 527 341.2 679.3 1.7 13.5-15 

 22های ژتوتکنيکی هزار یک شب داده -2جدول

 

 

 نستت

 پواسون

مدو  

 بالک
Mpa 

مدو  

 برشی
Mpa 

مدو  

 یانگ
Mpa 

 Sسر،ت موج 

m/sec 

 P سر،ت موج

m/sec 

 چگالی

gr/cm3 

 ،مق
m 

0.45 254 27 79 130.6 426.2 1.6 0-1.5 

0.43 238 33 95 143.9 419.8 1.6 1.5-3 

0.38 218 56 154 186.3 427.1 1.6 3-4.5 

0.33 198 74 197 214.7 430.1 1.6 4.5-6 

0.31 188 83 217 227.7 431.9 1.6 6-7.5 

0.38 362 95 263 240.3 544.4 1.65 7.5-9 

0.34 397 140 375 286.5 585.7 1.7 9-10.5 

0.36 474 147 400 294.4 628 1.7 10.5-12 

0.33 459 171 456 316.9 635.8 1.7 12-13.5 

0.33 521 198 527 341.2 679.3 1.7 13.5-15 

 راه خواجوچهارهای ژتوتکنيکی داده -3جدول
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 نستت

 پواسون

مدو  

 بالک
Mpa 

مدو  

 برشی
Mpa 

 مدو 

 یانگ
Mpa 

 S سر،ت موج

m/sec 

 P سر،ت موج

m/sec 

 چگالی

gr/cm3 

 ،مق
m 

0.26 52 30 75 136 239.4 1.6 0-1.5 

0.31 109 49 127 174.2 329.2 1.6 1.5-3 

0.4 298 63 177 199 489.2 1.6 3-4.5 

0.42 579 93 266 241.5 663.2 1.6 4.5-6 

0.41 573 115 322 267.7 673.4 1.6 6-7.5 

0.43 886 133 381 284.3 802.9 1.65 7.5-9 

0.44 1202 148 426 294.9 907.2 1.7 9-10.5 

0.44 1442 169 489 315.5 990.3 1.7 10.5-12 

0.44 1444 192 553 336.4 1000.3 1.7 12-13.5 

0.44 1517 179 517 324.6 1016.2 1.7 13.5-15 

0.43 1473 222 635 361.7 1020.1 1.7 15-16.5 

0.43 1475 203 583 345.8 1013.5 1.7 16.5-18 

0.43 1462 228 650 366.1 1019.2 1.7 18-19.5 

0.43 1527 230 656 367.6 1038.5 1.7 19.5-21 

0.44 1596 208 598 349.8 1049.7 1.7 21-22.5 

0.45 1688 189 546 333.4 1068.3 1.7 22.5-24 

 ميدان كوثر های ژتوتکنيکیداده-4جدول

 

بنادی  رکاانس و هاای پتناهنبشاه ArcGISبه کمک نرم ا زار   يتیعی خاک یی  رکانسی و دامنهپس از به دست آوردن محدوده

 ی منطبه تتیه گردید.دامنه

 

 :بندی منطقههای پهنهنقشه
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 ی بازار ارگ بر اساس فركانس طبيعیبندی محدودهپهنه-2شکل
 

 ی طبيعی خاکاساس دامنهی بازار ارگ بر محدوده-2شکل
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 گیری :نتیجه
 

برای تعیین ناوع توان می Sesame 2004نتایج تحبیبات گروه بر اساس ی  رکانسی به دست آمده پیک و محدوده شکل با توهه

 ی مورد مطالعه یکی از حاالت زیر را در نظر گر تساختگاه منطبه

 . های انسانی باشندها دارای منشا  عالیته پیکاگر ساختگاه سنگی باشد این احتما  وهود دارد کالف( 

 .نرم بودن رسوبات سطحی است وها مربوط به شرایم زمین شناسی محلی اه رسوبی باشد  این پیکاگر ساختگ ( 

 توان برای نوع ساختگاه منطبه در نظر گر ت.بنابراین حالت   را می ی مورد مطالعه رسوبی استاین که منطبهبا توهه به  

زارع و  هساختگا یبندستهدهاادو  ی  رکانساای بااه دساات آمااده باار يتااق محاادودهساار،ت مااوج برشاای منطبااه و ر اساااس باا

  .ای مشابه یعنی نرم بودن خاک منطبه رسیدتوان به نتیجهنیز می( 1999کاران)زارع و همکاران هم

 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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