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چکیده
در اين مقاله امکان به کارگیری میکروترمورها در تعیین سختی برشی اولیه يا سرعت موج برشی ( )Vsدر اليههای رسوبات آبرفتی
بررسی خواهد شد .بدين منظور مجموعهای از اندازهگیريهای میکروترمور در شهر بم صورت گرفته است .اندازهگیريهای صورت گرفته هر دو
روش اندازهگیری آرايهای و تک نقطهای را شامل میشوند .در ابتدا بر پايه خصوصیات پراکندگی 1امواج رايلی موجود در مولفه قائم
میکروترمورها و با استفاده از آنالیز فرکانس– عدد موج منحنیهای پراکندگی تجربی 2به دست آمده اند .در مرحله بعد با استفاده از تئوری
انتشار امواج در محیطهای اليهای ،منحنیهای پراکندگی تئوری محاسبه شده و با استفاده از آنالیز معکوس ،3پروفیل سرعت موج برشی در
نقاط مورد نظر محاسبه شده است .در نهايت به منظور بررسی دقت نتايج حاصله ،پروفیلهای سرعت موج برشی بدست آمده از روش
میکروترمورها ،با نتايج ساير روشها همانند روشهای درون چاهی 4و ژئوفیزيک سطحی مقايسه شدهاند .نتايج بدست آمده نشان میدهد که
پروفیلهای  Vsحاصله از روش میکروترمور از تطابق بسیار خوبی با نتايج ساير روشها برخوردار است .بنابراين از اندازهگیریهای میکروترمور
میتوان به عنوان يک روش کارا و قابل اعتماد در تخمین پروفیل  Vsاستفاده نمود .به عالوه روش میکروترمورها در تشخیص اليههای سست
سطحی نتايج بهتری به دست داده است .میکروترمورها همچنین به خوبی توانستند تا اليه سست قرار گرفته در زير يک اليه سخت را تشخیص
دهند.

واژههای کلیدی :اندازهگیریهای میکروترمور ،اثرات ساختگاهی ،سرعت موج برشی ( ،)Vsآنالیز فرکانس ،عدد موج،
منحنی پراکندگی امواج رايلی ،آنالیز معکوس

مقدمه
با نگرشی بر زلزلههای مخرب رويداده در ايران و جهان
همانند زلزله  Michoacanمکزيک ( ،)1885زلزله Loma
 Prietaکالیفرنیا ( ،)1888زلزله منجیل ايران (،)1883
زلزله  Kobeژاپن ( )1885و زلزله  Kocaeliترکیه
( ،)1888پتانسیل تأثیرگذاری زمین شناسی سطحی خاک
بر حرکت قوی زمین و خرابیهای ناشی از زلزله که
اصطالحا اثرات ساختگاهی نامیده می شود ،به خوبی
مشخص میگردد .بنابراين تعیین اثر ساختگاه به عنوان
يکی از مهمترين مراحلی است که بايد در مطالعات
ريزپهنهبندی و طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله و
همچنین پیشگیری از وقوع خسارات شديد ناشی از اثرات
ثانويه وقوع زلزله انجام گیرد.
تغییر در حرکت قوی زمین بر اثر تأثیر رسوب باعث
گرديده است که بعضی محققان در ارزيابی میزان
آسیبپذيری سازه ها در برابر زلزله ،شرايط خاک محل را
در درجه اول اهمیت قرار دهند که نمونه بارز آن را نیز
*

میتوان در زلزله سال  1883منجیل در ايران مشاهده
نمود [ .]1-2روشهای موجود در ارزيابی اثرات
ساختگاهی را میتوان به دو دسته تجربی و تئوری تقسیم
نمود .روش تجربی مبتنی بر رکوردها و اندازهگیریهای
حرکت زمین میباشد ،در حالی که روش تئوری بر پايه
اطالعات ژئوتکنیکی موجود استوار است که عمدتا با
روشهای عددی صورت می گیرد .گر چه در دهه هفتاد و
اوايل دهه هشتاد توجه خاصی به پیشبرد روشهای عددی
وجود داشت اما در سالهای اخیر اين مسئله کمی تعديل
شده است و تحقیقات بسیاری بر روی روشهای آنالیز
رکوردهای ثبت شده انجام گرفته است که همچنان نیز
ادامه دارد .سرعت موج برشی ( )Vsيکی از مهمترين
پارامترهای کنترل کننده پاسخ دينامیکی خاکها به شمار
می رود ،بنابراين برای ارزيابی اثرات ساختگاهی با استفاده
از روشهای تئوريک تحلیل پاسخ زمین و تعیین
پهنهبندی خطر زلزله بايستی پروفیل سرعت موج برشی
Email: aghaland@ut.ac.ir

رسوبات را تا سنگ بستر لرزه ای به دست آورد .پروفیل
 Vsمعموال در محل و با به کارگیری روشهای ژئوفیزيک
لرزهای متداول همانند روشهای انعکاسی ،5انکساری 6و
درون چاهی تعیین میشود .يکی ديگر از روشهای تعیین
پروفیل  Vsدر محل استفاده از روشهای ژئوتکنیکی
همانند انجام آزمايشهای  SPTيا  CPTو استفاده از روابط
تجربی بین مقادير  Vsو عدد  SPTيا  CPTمیباشد.
مالحظه میگردد که استفاده از روشهای ژئوفیزيکی
درون چاهی و يا ژئوتکنیکی برای تعیین پروفیل  Vsخاک
اکثرا نیازمند حفر گمانه است و لذا ممکن است امکان
انجام آنها در تمامی موارد فراهم نباشد ،به خصوص در
مواردی که تعیین خواص رسوبات عمیق مد نظر است و يا
منطقه وسیعی بايستی مورد مطالعه قرار گیرد همانند
مطالعات ريزپهنه بندی شهرها .هزينه حفاری گمانههای
عمیق برای روشهای ژئوفیزيکی درون چاهی بسیار باالست
و به عالوه صحت نتايج به دست آمده توسط اين روشها در
اعماق زياد بدلیل محدوديتهای عملی اغلب مورد ترديد
بوده است [.]3
به منظور غلبه بر اين مشکالت میتوان از روشهای
مبتنی بر امواج سطحی استفاده نمود .روشهای مبتنی بر
امواج سطحی اين امکان را فراهم میآورند که بتوان بدون
حفر هیچگونه گمانهای ساختار پروفیل  Vsساختگاه را به
دست آورد .در میان ساير روشهای سطحی همانند
آزمايشهای انعکاسی و انکساری ،روشهای مبتنی بر
امواج سطحی قابل اعتمادتر به نظر میرسند و حتی قادر
به شناسايی اليههای سست موجود در زير يک اليه سخت
نیز میباشند [ .]4به عالوه در آزمايشهای انعکاسی و
انکساری بايستی از منابع مصنوعی تحريک همانند انفجار
يا لرزش استفاده نمود ،در حالی که اين امر در نواحی
شهری با مشکالت فراوانی روبروست .همچنین ابعاد
آرايههای مورد نیاز در اين روشها با توجه به عمق نفوذ
مورد نظر ممکن است بزرگ باشد که به کارگیری آن را در
نواحی پرجمعیت شهری با مشکل مواجه میکند.
اخیرا ،به کارگیری امواج سطحی در میکروترمورها نیز
به جامعه مهندسی ژئوتکنیک لرزهای معرفی گرديده است
و برای تعیین ساختار موج برشی در ساختگاه و يا تعیین
اثرات محلی ساختگاه به کار میرود .هم اکنون استفاده از
اندازهگیریهای میکروترمور در ارزيابی اثرات ساختگاهی
به عنوان يکی از روشهای بسیار موثر و سريع به شمار

میرود .سهولت انجام اندازه گیريهای میکروترمور در سطح
زمین و سرعت قابل توجه آن باعث گرديده است تا
استفاده از اين روش به خصوص در مطالعات ريزپهنهبندی
لرزهای شهرها و نواحی پرجمعیت به عنوان ابزاری مناسب
در دست مهندسین زلزله قرار گیرد .از کاربردهای متداول
میکروترمورها در ارزيابی اثرات ساختگاهی که تاکنون
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است میتوان به تعیین
پريود غالب رسوب و همچنین میزان تشديد در رسوبات
اشاره نمود .در کشور ايران اندازهگیریهای میکروترمور تا
کنون توسط محققین مختلف در مطالعات ريزپهنهبندی
لرزهای به منظور تعیین پريود غالب رسوب و ضريب
تشديد به کار گرفته شده است [ .]5-6-1با اين حال در
چند سال اخیر اندازهگیریهای میکروترمور به طور
موفقیتآمیزی برای تعیین ساختار برشی ساختگاه نیز بکار
رفته است [ .]8اين مورد يکی از جنبههای جديد
کاربردهای میکروترمور در ارزيابی شرايط ساختگاهی به
شمار میرود.
در مطالعه حاضر امکان به کارگیری میکروترمورها در
تعیین پروفیل سرعت موج برشی ساختگاه بررسی خواهد
شد .بدين منظور مجموعهای از اندازهگیریهای
میکروترمور در شهر بم صورت گرفته است.
اندازهگیریهای صورت گرفته هر دو روش اندازهگیری
آرايهای و تک نقطهای را شامل میشوند .در ابتدا با
استفاده از خصوصیات پراکندگی امواج رايلی موجود در
مؤلفه قائم میکروترمورها و با استفاده از آنالیز فرکانس –
عدد موج منحنیهای پراکندگی تجربی به دست آمدهاند.
در مرحله بعد با استفاده از تئوری انتشار امواج در
محیطهای اليهای ،منحنیهای پراکندگی تئوری محاسبه
شده و با استفاده از آنالیز معکوس ،پروفیل سرعت موج
برشی در نقاط مورد نظر محاسبه شده است .در روش
آنالیز معکوس با استفاده از يک فرايند تکراری مدل
اليههای خاک به صورتی اصالح میگردد که اختالف بین
منحنیهای پراکندگی تجربی و تئوری حداقل گردد .در
نهايت به منظور بررسی دقت نتايج حاصله ،پروفیلهای
سرعت موج برشی به دست آمده از روش میکروترمورها،
با نتايج ساير روشها همانند روشهای درون چاهی و
ژئوفیزيک سطحی مقايسه شدهاند.

فرایند تعیین پروفیل سرعت موج برشی
تعیین پروفیل  Vsبا استفاده از اندازهگیری
میکروترمورها به صورت آرايهای که روش سرعت فاز نیز
نامیده میشود ،از سه مرحله اصلی تشکیل میگردد:
 -1اندازهگیری و ثبت میکروترمورها به صورت آرايهای در
سطح زمین  -2تعیین منحنی پراکندگی تجربی امواج
رايلی با استفاده از آنالیز فرکانس  -عدد موج مولفه قائم
میکروترمورها  -3تعیین پروفیل  Vsبا استفاده از آنالیز
معکوس و با استفاده از منحنی پراکندگی تئوری امواج
رايلی .در ادامه جزئیات هر يک از مراحل فوق تشريح
میگردد.

اندازهگیریهای میکروترمور
اندازهگیریهای میدانی انجام شده هر دو روش
اندازهگیری به صورت آرايهای و اندازهگیری به صورت تک
نقطهای را در بر میگیرد .داده های اندازه گیری شده در
شهر بم در تعداد  35نقطه به روش تکنقطهای و در پنج
نقطه به روش آرايهای ثبت شدهاند .با اين وجود در اينجا
تنها دادههای ثبت شده به روش آرايهای مد نظر قرار
میگیرد .در شکل ( )1نقشه نقاط اندازه گیریهای
میکروترمور ،در سطح شهر بم نشان داده شده است.
عملیات اندازهگیری در ساعات نیمه شب انجام گرفته
است تا میزان نويز وارده به دادهها اعم از ترافیک و ساير

فعالیتهای انسانی حداقل باشد.
دستگاه ثبت میکروترمور از نوع سرعت سنج ديجیتال
با فرکانس طبیعی  0.5 Hzبوده است .در شکل ( )2نمايی
از دستگاه مورد استفاده نشان داده شده است .اين دستگاه
قابلیت برداشت لرزشهای خفیف زمین با نرخ
نمونهبرداریهای متفاوت و بازههای زمانی دلخواه را دارد.
تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده در اين روش عالوه بر
تعدادی سنسور سه مؤلفهای سرعت ،از تقويت کنندهها،
فیلترهای پايین گذر ،1مبدلهای آنالوگ به ديجیتال 8و
رايانه قابل حمل تشکیل میگردد.
در شکل ( )3نیز چگونگی آرايش سنسورها در محل
نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد در
اين مورد خاص ،پنج سنسور سه مولفهای (يا تک مولفهای
قائم) بصورت دايرهای و در فواصل برابر از يکديگر بر روی
سطح زمین قرار گرفته اند .همچنین يک سنسور سه
مولفهای در مرکز دايره قرار گرفته است .يعنی بطور کلی 8
يا  18مولفه حرکتی بطور همزمان ثبت میگردد .حرکت
آنالوگ اندازه گیری شده توسط سنسورها تقويت و بصورت
پايین گذر فیلتر شده و به صورت دسته دادههای ديجیتال
 2348يا  4386نقطهای ذخیره میگردند .نرخ نمونه
برداری 8با توجه به شرايط زمینشناختی و ابعاد آرايه
میتواند از  53تا  533هرتز تغییر کند .در مطالعه حاضر از
نرخ نمونهبرداری  133هرتز استفاده شده است.

شکل  : 1موقعیت اندازهگیریهای میکروترمور در شهر بم.

معموال سرعت فاز )C( 13نامیده می شود  ،دارای رابطهای
با طول موج (  ) و فرکانس ( )fاست که بصورت زير بیان
می شود:
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شکل  : 2دستگاه ثبت میکروترمور به همراه سایر تجهیزات .
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شکل  : 3نحوه اندازهگیری میکروترمورها در روش آرایهای.

تعیین منحنی پراکندگی تجربی امواج رایلی
در يک محیط االستیک اليهای که سختی آن با
افزايش عمق افزايش می يابد ،هر چه طول موج بیشتر
باشد سرعت انتشار موج نیز بیشتر است .سرعت موج که
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ب) مولفه شمالی – جنوبی ()N-S
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به منظور اندازهگیری میکروترمورها ابتدا لرزه سنج بر
روی محل مورد نظر جاگذاری شده و سپس تراز میگردد.
بايستی توجه شود که راستای جايگذاری دستگاه درست
باشد .به طوری که فلش روی دستگاه سمت شمال را
نشان دهد .با استفاده از قطبنما دستگاه دقیقا در جهت
مورد نظر تنظیم میگردد .اين موضوع بدين دلیل است که
دستگاه حرکات خفیف زمین را در سه جهت شمال -
جنوب ( ،)N-Sشرق  -غرب ( )E-Wو قائم ( )UDرکورد
نمايد .بدين ترتیب جهتگیری تمامی آرايههای
اندازهگیری به صورت شمالی  -جنوبی بوده است .پس از
برداشت دادهها در هر نقطه مختصات آن نیز توسط
دستگاه  GPSثبت شده است.
در شکل ( )4نمونهای از میکروترمورهای ثبت شده
در ايستگاه شماره ( 1نقطه  )AR1نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میگردد دادههای ثبت شده به
صورت سه مولفهای ثبت شدهاند.
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ج) مولفه شرقی – غربی ()E-W
شکل  : 4نمونه میکروترمورهای ثبت شده در ایستگاه شماره 1
(نقطه .)AR1

بنابراين در يک محیط اليهای هر چه فرکانس کمتر
باشد سرعت فاز بیشتر می شود .رابطه ای که در آن
سرعت فاز نسبت به طول موج يا فرکانس تغییر میيابد،
خاصیت پراکندگی نامیده می شود .خاصیت پراکندگی
مختص امواج سطحی است که در سطح يک محیط اليهای
منتشر میشوند و در مورد امواج حجمی مشاهده نمی
شود .منحنی که تغییرات سرعت فاز نسبت به طول موج
يا فرکانس را نشان می دهد ،منحنی پراکندگی نام دارد.
سرعت فاز امواج رايلی را میتوان بصورت تجربی با استفاده
از آنالیز فرکانس  -عدد موج مولفه قائم میکروترمورها
بدست آورد .آنالیز فرکانس  -عدد موج برای اولین بار
توسط  Caponدر سال  1868به منظور تحلیل شبکههای
لرزه نگاری بزرگ مقیاس به کار رفته است [ .]8با فرض
وجود  Mسنسور که سنسور iام در موقعیت  X iقرار
گرفته است ،طیف فرکانس  -عدد موج ، P( f , K) ،بدين
صورت تعريف می گردد:





M M

) P( f , K )   Ai* ( f , K ) A j ( f , K )Gij ( f ) exp iK  (Xi  X j
i 1 j 1

()2
در اين رابطه  نمايانگر مزدوج مختلط f ،فرکانس و
 Kعدد موج برداری بر حسب سیکل بر متر می باشد که
بصورت زير تعريف می گردد:
) K  K exp(i

()3

در اين رابطه  عبارت است از آزيموت عدد موج برداری
که به صورت ساعتگرد نسبت به محور  xاندازه گیری
میشود (شکل  .)3در رابطه ( )2همچنین Gij  f 

بطور کامل به دست خواهد آمد.
در اين مطالعه به منظور تعیین منحنیهای پراکندگی
تجربی ،برنامهای با استفاده از نرمافزار  MATLABو بر
مبنای مبانی تئوری ذکر شده تهیه شده است .با استفاده
از اين برنامه میتوان منحنی پراکندگی تجربی امواج رايلی
را از دادههای میکروترمور ثبت شده به روش آرايهای
بدست آورد .در اولین مرحله به منظور تعیین پروفیل ،Vs
با استفاده از برنامه تهیه شده منحنیهای پراکندگی
تجربی در تمامی پنج نقطه مورد نظر بدست آورده شده
است .اين منحنیها در شکل ( )5نشان داده شده اند.

عبارتست از طیف ضربی 11بین سنسور iام و jام ،که بدين
صورت بیان میشود:
1 N

)  S ( f ) S *jn ( f
N n  1 in

()4
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 Nعبارتست از تعداد کل بازههای بدون همپوشانی و S in
نمايانگر تبديل فوريه دادههای اندازه گیری شده در
سنسور iام و بازه nام میباشد .برای روش معمولی

10

 Ai  f , K   1و برای روش با وضوح 12باال داريم:
M

)( f , K

()5
)( f , K

که

در

آن

}) {qij ( f , K

ij

ij

q

j 1
M M

 q

Ai ( f , K ) 

1

شکل  : 5منحنی پراکندگی تجربی امواج رایلی در پنج نقطه

i 1 j 1

معکوس

اندازهگیری شده به روش آرایهای.

ماتريس

}])  {exp[iK(Xi  X j )Gij ( fمیباشد .طیف  f-Kدر
فضای دو بعدی عدد موج (  ،) K x  K yبرای هر فرکانس
دلخواه ترسیم میگردد .مقدار ماکزيمم طیف
اطالعاتی را راجع به سرعت فاز و آزيموت منبع موج
بدست میدهد .در صورتیکه ماکزيمم طیف در فاصله
 K pاز مبدا و در فرکانس  fرخ دهد ،سرعت فاز و
f-K

طول موج متناظر با استفاده از روابط زير بدست میآيند:
()6

C  2f K p

()1

  2 K p

بدين ترتیب يک دسته مقادير سرعت و طول موج به
دست می آيد که همان نقاط تشکیل دهنده منحنی
پراکندگی تجربی است .با تکرار محاسبات باال برای تمامی
محدوده فرکانسی ،منحنی پراکندگی تجربی امواج رايلی،

تعیین منحنی پراکندگی تحلیلی امواج رایلی
بر خالف محیط االستیک همگن ،امواج رايلی در يک
محیط اليهای مودهای انتشار مختلفی دارند و هر مود
دارای سرعت های فاز متفاوتی است .اين خواص امواج
رايلی بوسیله  )1853( Thomsonو  )1853( Haskellدر
روش ماتريس انتقالی 13تعريف شدهاند [ .]13-11رابطه
بین سرعت فاز ( )Cmو عدد موج ( )Kmبرای مود اصلی يا
ساير مودهای باالتر امواج رايلی در يک فرکانس معین ()f
بصورت ضمنی توسط روابط زير بیان میشود:
()8

J  J12 J 42  J 32
 u 

   22

w
  m J11  J 21 J 31  J 41

FR  ( J12  J 22 )( J 31  J 41)  ( J11  J 21)( J 32  J 42 )  0

()8
در اين روابط  J ijعبارتست از عناصر ماتريس  Jکه توسط

 )1853( Haskellتعريف شده است و تابعی از  ،H

Vp،

 Vs،و  Cmيا  Kmمی باشند [.]13

 u 
 
 w  m

عددی مختلط

است و معرف نسبت دامنه سرعت افقی به قائم ذره در
سطح زمین است .بدين ترتیب با داشتن خواص اليههای
خاک شامل ضخامت ،چگالی ،سرعت موج برشی و سرعت
موج طولی و با استفاده از معادله ( )8يا ( )8میتوان
منحنی پراکندگی امواج رايلی را برای اليه بندی دلخواه
خاک به دست آورد .تعیین تئوريک منحنی پراکندگی
تئوری يکی از مراحل اصلی فرايند آنالیز معکوس به شمار
میرود.

فرآیند آنالیز معکوس در روش اندازهگیری

در اين رابطه  ، PIJماتريسی است دارای  Iسطر و
ستون که عناصر آن عبارتند از . Csi / a j

 CI1نیز ماتريسی است ستونی که عناصر آن عبارتند از
 . Cei  Csiبعد از محاسبه بردار تصحیح ،ماتريس A J 1
با ماتريس  A J 1  A J 1جايگزين میگردد.
اين محاسبات تا جايی تکرار میشود که معادله
حداقل مربعات (معادله  )13تقريبا برابر صفر گردد يا به
عبارتی اختالف بین منحنی پراکندگی تئوری و تجربی
حداقل شود .عناصر نهايی ماتريس  A J 1به عنوان
پارامترهای مجهول موجود در مدل خاک در نظر گرفته
میشوند.

آرایهای
اگر سرعتهای فاز به دست آمده از اندازهگیریهای
میکروترمور (  ،) Ceiبرای  Iفرکانس مختلف معلوم باشد،
هدف نهايی آنالیز معکوس عبارتست از يافتن مدل
اليههای خاک بصورتی که معادله حداقل مربعات به
صورت زير را ارضاء نمايد:
I

()13

S   (Cei  Csi ) 2  min
i 1

در اين رابطه  C siعبارت است از سرعت فاز تئوريک
امواج رايلی که با استفاده از معادالت ( )8يا ( )8بدست
میآيد .معادله ( )13را میتوان توسط روشهای
بهینهسازی غیر خطی حل نمود [.]12
در فرآيند آنالیز معکوس فرض میشود که مدل
اليههای خاک به صورت افقی بوده و مطابق شکل ( )6از
 Nاليه تشکیل شده است .به دلیل اثرات ناچیز چگالی و
سرعت موج  Pاليه ها بر خواص پراکندگی ،مقادير اين
پارامترها در ابتدا معین فرض شده و تنها پارامتر سرعت
موج برشی يا هر دو پارامتر سرعت موج برشی و ضخامت
اليهها مجهول فرض میشوند .بنابراين تعداد کل مجهوالت
( )Jعبارت است از  Nيا  .2N-1الگوريتم مورد استفاده در
آنالیز معکوس در شکل ( )1ارائه شده است.
برای حل معادله ( )13مقادير اولیه پارامترهای مجهول

شکل  : 6مدل الیههای خاک در فرایند آنالیز معکوس.

(  ،) a1 , a2 ,..., a jبه صورت ماتريس ستونی  A J 1نشان
داده میشوند .بنابراين بردار تصحیح برای ، A J 1

عبارتست از  A J 1که با استفاده رابطه زير محاسبه
میگردد:
()11

PIJ A J1  CI1

J

شکل  : 7الگوریتم مورد استفاده در آنالیز معکوس.

)C (m/s
400

600

)C (m/s
0

200

400

600

0

200

100
Observed Dispersion Curve

100
Observed Dispersion Curve

AR2

Computed Dispersion Curve

AR1

Computed Dispersion Curve

)Freq. (Hz

1

1
)C (m/s
400

600

)Freq. (Hz

10

10

)C (m/s
0

200

400

600

0

200

100
Observed Dispersion Curve

100
Observed Dispersion Curve

AR4

Computed Dispersion Curve

AR3

Computed Dispersion Curve

)Freq. (Hz

)Freq. (Hz

10

10

1

1
)C (m/s
600

400

0

200

100
Observed Dispersion Curve

AR5

Computed Dispersion Curve

)Freq. (Hz

10

1

شکل  : 8مقایسه منحنیهای پراکندگی تئوری و تجربی.

تعیین پروفیل  Vsدر نقاط اندازهگیری شده به
روش آرایهای
همانگونه که ذکر گرديد دادههای میکروترمور در پنج
نقطه در سطح شهر بم به روش آرايهای اندازهگیری
شدهاند .با استفاده از دادههای ثبت شده در پنج نقطه
مورد نظر پروفیل  Vsدر اين نقاط محاسبه شده است.

بدين منظور برنامهای با استفاده از نرمافزار
تهیه شده است .در ابتدا منحنی پراکندگی تجربی و
پارامترهای اولیه اليههای خاک شامل ضخامت ،چگالی،
سرعت موج برشی و سرعت موج طولی در اليهها به برنامه
معرفی و سپس در طی فرايند آنالیز معکوس ،پارامترهای
مدل انتخابی به گونهای اصالح میشوند که میزان اختالف
بین منحنی پراکندگی تجربی و تئوری حداقل گردد.
MATLAB
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مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزيکی در شهر بم عموما
نشان میدهند که تغییرات خواص اليههای خاک با عمق
در بیشتر نواحی اين شهر چندان پیچیده نیست [.]13
بصورتی که در اغلب نواحی شهر سه يا چهار اليه با خواص
مختلف قابل تشخیص است .بنابراين مدل تحلیلی خاک
در تمامی نقاط فرض شده است که از چهار اليه افقی
تشکیل شده که بر يک محیط نیم نامحدود قرار گرفتهاند.
با اين وجود در نقطه  AR5به منظور بررسی اليهها با دقت
بیشتر ،مدل خاک به صورت پنج اليهای فرض شده است.
در فرايند آنالیز معکوس هم سرعت موج برشی و هم
ضخامت اليهها مجهول فرض شدهاند .بنابراين تعداد کل
پارامترهای مجهول در نقطه  AR5برابر  8و در بقیه نقاط
برابر 1بوده است .در شکل ( )8منحنیهای پراکندگی
تئوری (بر مبنای مدل نهايی اليههای خاک) با
منحنیهای پراکندگی تجربی مقايسه شدهاند .همانطور که
مالحظه میگردد دو منحنی از تطابق خوبی برخوردارند
که نشان دهنده صحت آنالیز معکوس میباشد .نتايج به
دست آمده از آنالیز معکوس شامل پارامترهای نهايی مدل
اليههای خاک در جدول ( )1ارائه شده است .پروفیلهای
سرعت موج برشی در پنج نقطه اندازهگیری شده به روش
آرايهای نیز در شکل ( )8نشان داده شدهاند .در محاسبه
پاسخ ساختگاه اليهای با سرعت موج برشی بیشتر از
 153m/sعموماَ به عنوان سنگ بستر لرزهای در نظر گرفته
میشود .همانطور که مالحظه میشود پروفیلهای به
دست آمده در تمامی نقاط به سنگ بستر لرزهای
رسیدهاند و تا عمق حدود  53متری ادامه دارند .اين امر
نشان میدهد که با استفاده از اندازهگیریهای میکروترمور
میتوان خواص رسوبات عمیق را نیز به دست آورد .با
توجه به هزينه باالی حفاریهای ژئوتکنیکی و همچنین
اندازهگیريهای ژئوفیزيکی در اعماق زياد ،از اندازهگیريهای
میکروترمور میتوان به عنوان يک روش جايگزين اقتصادی
و عملی برای تعیین خواص رسوبات عمیق نیز استفاده
نمود.
در شکل ( )13پروفیلهای  Vsبه دست آمده از آنالیز
معکوس در چهار نقطه از محلهای اندازهگیری شده به
روش آرايهای ،با نتايج به دست آمده از ساير روشها
مقايسه شدهاند .با توجه به شکل ( )13مالحظه میشود
که پروفیلهای به دست آمده از آنالیز معکوس در تمامی
موارد سازگاری خوبی با نتايج ساير روشها دارند .در نقطه

 ،AR2پروفیل به دست آمده از آنالیز معکوس دادههای
میکروترمور ،سازگاری بیشتری را با نتايج آزمايش درون
چاهی داشته است .به طور کلی اختالفات جزئی بین نتايج
میکروترمورها و ژئوفیزيک با نتايج آزمايش درون چاهی به
اين دلیل است که آزمايش درون چاهی مقادير  Vsرا به
طور پیوسته میدهد ،در حالی که هر دو روش میکروترمور
و ژئوفیزيک سطحی مقادير متوسط  Vsرا در اليههای
خاک بدست میدهند .در واقع میتوان گفت که در بین
اين سه روش ،آزمايش درون چاهی قابل اعتمادترين روش
به شمار میرود.
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شکل  : 11مقایسه پروفیلهای  Vsبه دست آمده از آنالیز
معکوس با نتایج سایر روشهای تعیین پروفیل Vs
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جدول  : 1پارامترهای نهایی مدل الیه های خاک به دست آمده
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در مورد اليههای سطحی نیز نتايج میکروترمورها
سازگاری بیشتری را با نتايج روش درون چاهی داراست و
به خوبی اليههای سست تر سطحی را شناسايی نموده
است Towhata .و همکاران ( )2334به منظور شناخت
خصوصیات اليههای سطحی تعدادی آزمايشهای
سوئدی 14در سطح شهر بم انجام دادهاند که در دو نقطه
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ادامه شکل  : 11مقایسه پروفیلهای  Vsبه دست آمده از آنالیز
معکوس با نتایج سایر روشهای تعیین پروفیل Vs

.

در محل آرايههای میکروترمور واقع شدهاند [ .]15مقادير
حاصله از اين آزمايشات میتواند به عنوان مبنايی برای
ارزيابی نتايج بدست آمده در اليههای سطحی باشد .به
منظور مقايسه بهتر نتايج به دست آمده از روشهای
مختلف برای اليههای سطحی ،دادههای حاصله از هر يک
از روشها در نقطه  ،AR2در شکل ( )11ارائه شدهاند.
همانطور که مالحظه میگردد ،نتايج دو روش درون چاهی
و میکروترمورها به نتايج آزمايشات سوئدی نزديکتر
هستند .به طور کلی نتايج به دست آمده نشان میدهد که
پروفیلهای  Vsحاصله از روش میکروترمور از تطابق بسیار
خوبی با نتايج ساير روشها برخوردار هستند و بنابراين
میتوان از اندازهگیریهای میکروترمور به عنوان يک روش

نتايج آزمايش های سوئدی نیز وجود اين اليه نرم را به
اثبات میرساند (شکل  .)12تشخیص اليه نرم قرار گرفته
در زير اليه سخت ،يکی ديگر از قابلیتهای روش
میکروترمور به شمار میرود.

قابل اعتماد در تخمین پروفیل  Vsاستفاده نمود.
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شکل  : 11مقایسه پروفیلهای  Vsبه دست آمده از روشهای
مختلف برای الیههای سطحی در نقطه .AR2

به عالوه همانطور که در شکل ( )12مالحظه میشود،
در نقطه  AR5نتايج به دست آمده از آنالیز معکوس
میکروترمورها وجود يک اليه سست را در زير يک اليه
سختتر سطحی ،نشان میدهد .در حالی که روش
ژئوفیزيک قادر به تشخیص اين اليه سست نبوده است.
دلیل اين امر اين است که در روش ژئوفیزيک انکساری
يک اليه نرم در زير اليه سخت تر به عنوان اليهای منفرد
عمل نمی کند و بنابراين عمق اليه بزرگتر از مقدار واقعی
به دست میآيد [.]16
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شکل  : 12مقایسه پروفیلهای  Vsبه دست آمده از روشهای
مختلف برای الیههای سطحی در نقطه .AR5

تعیین پروفیل سرعت موج برشی در آبرفت يکی از
مراحل اساسی در مطالعات پهنهبندی لرزهای ،تحلیل
پاسخ ساختگاه و ارزيابی پتانسیل روانگرايی به شمار
میرود .بنابراين تعیین پروفیل  Vsنقش مهمی را در
ارزيابی و کاهش خطرات زلزله داراست.
بر طبق نتايج به دست آمده در اين مطالعه
پروفیلهای  Vsحاصله از روش میکروترمور از تطابق بسیار
خوبی با نتايج ساير روشها برخوردار است .بنابراين
میتوان از اندازهگیریهای میکروترمور به عنوان يک روش
قابل اعتماد در تخمین پروفیل  Vsاستفاده نمود .از طرفی
با توجه به هزينه باالی روشهای متداول تخمین
پروفیل  Vsنظیر روشهای ژئوتکنیکی و ژئوفیزيکی،
اندازهگیریهای میکروترمور به عنوان يک روش جايگزين
مناسب ،سريع و اقتصادی به شمار میروند.
تخمین پروفیل  Vsبا استفاده از میکروترمورها تا
اعماقی بیشتر از عمق قابل دسترسی در اکثر روشهای
معمول نظیر گمانههای ژئوتکنیکی يا ساير روشهای
ژئوفیزيکی امکانپذير است .از طرفی بايستی توجه نمود
که حفر گمانههای ژئوتکنیکی در اعماق زياد بسیار
گرانقیمت است.
روش میکروترمورها در شناخت اليههای سست
سطحی نتايج بهتری به دست داده است .اين اليهها در
ساير روشها نظیر روشهای ژئوفیزيکی به دلیل تغییرات
ناچیز ،عمدتا ناديده گرفته میشوند .اين مورد را میتوان
به عنوان يکی از مزايای روش میکروترمور برشمرد.
میکروترمورها به خوبی توانستند تا اليه سست قرار گرفته
در زير يک اليه سخت را تشخیص دهند .اين امر در
روشهای ژئوفیزيک سطحی قابل دسترسی نیست.
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واژهنامه انگلیسی به ترتیب استفاده در متن
1- Dispersion characteristics
2- Observed dispersion curve
3- Inverse analysis
4- Down-Hole
5- Reflection
6- Refraction
7- Lowpass filters
8- A/D Converter
9- Sampling rate
10- Phase velocity
11- Cross spectrum
12- Resolution
13- Transfer matrix method
14- Swedish weight sounding

