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  چکیده

هاي متداول  برشی معموالً با استفاده از آزمایش هاي آبرفت، پروفیل سرعت موج اي الیه ي تحلیل لرزه در مطالعه

بر بودن، فاقد کارآیی الزم   زمان و هاي اجرایی عماق زیاد، به دلیل صعوبتاگردد که در  ي تعیین میا ژئوفیزیک لرزه

ي  هایی بر پایه هاي عمیق آبرفت، استفاده از روش تعیین سرعت موج برشی الیه روش جایگزین در .دنباش می

هاي   ــقان در سالهاي محق  ها، با بررســی هاي خردلرزه در راستاي تحلیل برداشت. باشد ها می گیري خردلرزه اندازه

ي قائم، نمودار  هاي افقی به مؤلفه  که حذف اثرات امواج الو و حجمی از نسبت طیفی مؤلفه ه استاخیر مشاهده گردید

هاي مشاهداتی   عالوه بر تخمین فرکانس غالب ساختگاه، دادهواري امواج ریلی را حاصل خواهد کرد که  بیضیمناسبی از 

با توجه به این مساله در این پژوهش با استفاده از . برشی به دست خواهد داد سرعت موجمناسبی براي تخمین پروفیل 

پروفیل هاي سرعت موج برشی  ،با پراکندگی مناسب در شهر تهران برداشت تک ایستگاهی خردلرزه ها 62داده هاي 

 .نده اگردیدشهر تهران استخراج در شرق و جنوب غربی  -جنوبی و شرقی  -در دو راستاي شمالی

  

روش   ،یبرش موجپروفیل سرعت  ،واري امواج ریلی هاي محیطی، بیضی برداشت تک ایستگاهی، نوفه :ي کلیديها  واژه

HVTFA روش کاهش تصادفی ،Ray – Dec  
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Abstract 

Tehran  is  prone  to  large  earthquakes,  because  of  its  vicinity  to  active  faults.  Therefore  the 
identification of  subsurface  soil  layers  to  their  thickness,  geometry  and  seismic  specifications 
such  as  shear  wave  velocity  profiles  and  amplification  of  seismic  waves  is  important. 
Researcher's  studies  in  recent  years  show  that,  elimination  of  loves  and  body  wave's  effects 
from the spectrum ratio of horizontal to vertical components, will results the ellipticity curve of 
Rayleigh  waves  with  amplitude  less  than  the  classic  method.  In  addition  to  estimating  the 
dominant frequency of site, observational data for estimating shear wave velocity profiles will 
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be  suitable.  The  data  used  in  this  study  performed  ambient  noise  measurements  at  62  points 
throughout the Tehran city. That used for experimental investigations on site effects in Tehran. 
The  result  of  this  study  is  extracted  velocity  structures  sections,  along  the"  north-south"  and 
"east-west" in Tehran region.  

Keywords: ambient noise, Rayleigh waves ellipticity, shear wave velocity profile, HVTFA 
method, and Ray-Dec method 

  مقدمه    1

براي ) 1393؛ فضلوي، 1389؛ شعبانی و همکاران ،2005شناس، حق(هاي قبلی صورت گرفته  ل تالشدر تکمی

نیاز تحلیل خطر واقعی زمینلرزه در این شهر هاي عمیق تهران، که پیشتعیین ساختار واقعی سرعت موج برشی آبرفت

هاي عمیق به دلیل عدم نفوذ امواج  یهسرعت موج برشی در ال ساختار تعیین. باشد، مطالعه حاضر صورت گرفته استمی

هاي منتشر شده در زمین،  به همین علت استفاده از سیگنال. ها، بسیار دشوار است منبع مولد انرژي آزمایش به آن الیه

ي  یک پدیده دادن زلزله از آنجایی که روي. شود هاي طبیعی و صنعتی، توصیه می ها و خردلرزه ناشی از انواع لرزه

بندي  لرزه در مطالعات ریزپهنه ریزي نیست، بنابراین استفاده از رکوردهاي زمین ی بوده و تکرار آن قابل برنامهاحتماالت

در نتیجه . باشد برشی متعددي دارند، پرهزینه بوده و عمال امکان پذیر نمی هاي سرعت موج اي که نیاز به پروفیل لرزه

هاي خردلرزه با منشأ طبیعی و انسانی  برشی استفاده از داده عت موجهاي سر حل براي استخراج پروفیل ترین راه مناسب

هاي بسیاري جهت بهبود این روش در  ، تالش)H/V( بنابر تحقیقات موجود و همچنین پرکاربرد بودن نسبت. باشد می

درونی و الو، تخمین ها سعی بر آن بوده است که با کاهش اثرات امواج   در اکثر این روش. گرفته است سالیان اخیر انجام 

آید زیرا در صورتیکه میدان موج انحصاراً شامل مد اصلی امواج ریلی باشد، منحنی  واري امواج به دست بهتري از بیضی

فرکانس  -تاکــنون دو روش تــحلیل زمان  .آمده داراي تطابق مناسبی با منحنی مدل خواهد بود  واري به دست  بیضی

و  2009هویژر ( و روش کاهش تصادفی ) 2010 - 2006فاه در سال (پروژه نریس در  نسبت طیف افقی به قائم

ها که بر مبناي  این روش. شده است واري امواج ریلی ارتعاشات زمینه ارائه   جهت استخراج خصوصیت بیضی) 2013

واري  بهبود تخمین بیضیتوانند باعث  حذف اثرات امواج حجمی و الو از میدان امواج ارتعاشات زمینه استوار هستند، می

  .امواج ریلی تلقی شوند

رکورد تک  62اطالعات مربوط به از  هاي سرعت موج برشی در تهران، استخراج پروفیل منظور بهدر این پژوهش 

برداشت این اطـــالعات به طور . استفاده شده است 2002ایستگاهی برداشت شده توسط حق شناس در سال 

در وارون سازي  .تانجام گرفته اس (SS-1)هاي پریود کوتاه  قه و با استفاده از گیرندهدقی 20پیــوسته و به مدت 

و  یزیکیــژئوف مختلف میدانی آزمایشات پروفیل هاي سرعت موج برشی بدست آمده از ، منحنی هاي بیضیواري

مقاطع ساختار  استخراج پژوهشحاصل این . است بوده نظر مدنیز  سیمهند  شناسی زمیندیدگاه هاي   همچنین

   .استغرب شهر تهران بوده  - جنوب و شرق  - سرعت موج برشی در دو راستاي شمال 
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  غربی -جنوبی و شرقی  –شمالی محل قرار گیري مقاطع  .1شکل

  زمان و کاهش تصادفی –روش هاي فرکانس     2

و   )HVTFA(فرکانس  - فقی به قائم بر مبناي تحلیل زمان ي ا در این پژوهش دو روش محاسبه نسبت طیفی مؤلفه

دو . هاي محیطی بکار گرفته شده است ایستگاهی نوفهبر روي برداشت هاي تک )Ray-Dec(روش کاهش تصادفی 

هاي محیطی هاي نوفهواري امواج ریلی با استفاده از داده هاي پیشگام در تعیین بیضی عنوان روش  روش یاد شده به

هاي  توان با روشهاي آبرفتی، میواري به ساختار سرعتی الیههاي بیضیاند که با توجه به وابستگی منحنیع شدهابدا

  .سازي به پروفیل سرعتی آبرفت دست یافتوارون

هدف از این کار . کــالسیک پردازش گردیدند H/Vروشتوســط  ها ي اول، داده براي تحلیل اطالعات در مرحله

 مؤلفه ي طیفی نسبت محاسبات رکوردها و پردازشبراي این منظور . فرکانس تشدید ساختگاه است به دست آوردن

ها با هدف استخراج  ي بعدي داده در مرحله. گرفته است انجام Geopsyافزار  با استفاده از نرم)  (H/Vقائم  به افقی

 Ray - Decو روش ) HVTFA(فرکانس -انواري امواج رایلی، با استفاده از روش نسبت طیفی زمهاي بیضی  منحنی

ي بعد با انتخاب یال سمت راست منحنی  در مرحله. اند و با توجه به پارامترهاي حساسیت موجود پردازش گردیده

 Right)قله از نسبت طیفی بعد  Flank) ي مشاهده شده تا اولین  مابین اولین قله(ي فرکانسی مناسب  در بازه

-رش فرکانسی در آن بازه انجام شده و منحنی به دست آمده به عنوان ورودي عملیات وارونعمل ب) افتادگی در نمودار

استفاده  کالسیک H/V هاي ي فرکانس رزونانس از منحنی قلهسازي براي تعیین پروفیل سرعت موج برشی به همراه 

  .می گردد

N-S 

E-W 
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منحنی ) یضیواري تئوري و مشاهداتی در وارون سازي ثمقایسه منحنی هاي ب) پطیف فوریه ) بمنحنی هاي بیضیواري، )الف .2شکل 

)ایستگاه نمونه( 13ایستگاه  پروفیل هاي تک بعدي سرعت موج برشی در) تو بیضیواري تئوري   

  عملیات وارون سازي   3

پارامتر . استفاده شده است GEOPSYاز مجموعه نرم افزار  DINVERبراي انجام عملیات وارون سازي از نرم افزار 

کار، باعث آزادي عمل برنامه براي  این روند. شود ي اولیه در این برنامه با سعی و خطا و اختصاص انتهاي باز انجام میها

ي  هاي استفاده شده داراي چندین الیه است که با توجه به عمق گمانه مدل. سازي مطمئن خواهد شد انجام یک وارون

الیه 3اي موجود در شهر، به طورمیانگین  گیري شده در گمانه ههاي انداز ژئوتکنیکی منطبق بر ایستگاه و سرعت

متر و با 2000و  1000 - 500 – 200 – 100 – 50الیه عمیق با حداکثر عمق به ترتیب 6متر و  30سطحی تا عمق 

 2000تا  1800چگالی الیه هاي آبرفت . متر به ثانیه در نظر گرفته شده است 3500تا  300بین (بازه سرعتی وسیع 

ي مشاهداتی،  نرم افزار به کمک این دو داده. لحاظ شده است 5/0تا  3/0کیلوگرم بر متر مکعب و ضریب پواسون نیز 

سازي کرده و در  ي یال سمت راست منحنی بیضیواري و فرکانس رزونانس، شروع به انجام عملیات وارون یعنی بازه

برشی با کنار هم  در نهایت مقاطع دو بعدي سرعت موج. دهد نهایت پروفیل تک بعدي سرعتی موج برشی را نتیجه می

  .برشی در امتدادهاي انتخاب شده، حاصل می شوند هاي تک بعدي سرعت موج قرار دادن پروفیل
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غربی-مقطع شرقی) جنوبی ب- مقطع شمالی) الف: 2شکل  

 

  گیري بحث و نتیجه    4

هاي تک ایستگاهی انجام شده است و با انجام مراحل  در این پژوهش، تحلیل بیضیواري براي تمام برداشت 

در . واري در هر ایستگاه، پروفیل تک بعدي سرعت موج برشی در آن ایستگاه تعیین می گردد سازي منحنی بیضی وارون

برشی تک بعدي، مقاطع ساختار سرعت موج برشی در دو راستاي  قدم بعد با درون یابی پروفیل هاي سرعت موج

با توجه به تعدد و پراکندگی ایستگاه هاي برداشت خردلرزه ها، . غربی استخراج گردیده اند –ی و شرقی جنوب - شمالی

جنوبی و شرقی غربی را نمایش  –مقاطع شمالی  3شکل . مقاطع ترسیمی در نواحی شرق و جنوب تهران می باشند

  .رسی قرار گرفته استداده و در ادامه با توجه به مالحظات زمین شناسی مهندسی تهران مورد بر

 
شناسی،  ي پروفیل هاي سرعت موج برشی بدست آمده در پژوهش حاضر با مقاطع زمین در بررسی و مقایسه -1

هاي آبرفت با سرعت موج برشی  توان نتیجه گرفت در مقطعی که در راستاي شمالی جنوبی قرار دارد، الیه می

هاي با سرعت کمتر از  همچنین الیه. ار دره استهز Aمتر بر ثانیه منطبق بر سازند  1900تا  1100بین 

   .هستند DوC و سازندهاي  Bهاي باالیی سازند  متر بر ثانیه عمدتاً منطبق بر الیه 1100

 الف

 ب
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دهند که در گزارش بررسی زمین شناسی  غربی را  نشان می - اي در راستاي شرقی جنوبی، دره-مقطع شمالی -2

هاي شرقی  غربی ناشی از ادامه یافتن دماغه کوه - ودالی شرقی، نیز احتمال وجود گ)1967آنگالن (تهران 

  .به سمت غرب در زیر آبرفت تهران در این بخش از شهر مطرح شده است) بی شهربانو سپاهیه و بی(تهران 

دهند  مقاطع حاصل شده در هر دو راستا آبرفت هاي عمیق و حوضه هاي رسوبی دوبعدي دره وار را نشان می -3

، مبنی بر  مشاهده  فرکانس )2005حق شناس (مطالعات تجربی اثرات ساختگاه در تهران که با  نتایج 

شناسی تهران مبنی بر هاي زمیناین نتیجه با دانسته. رزونانس و بزرگنمایی در پریودهاي باال همخوانی دارد

 .هاي مشخص شده منطبق است هاي عمیق در محدودهوجود دره

غربی از سمت شرق به سمت غرب افزایش یافته است، به این ترتیب که - عمق رسوب گذاري در مقطع شرقی -4

 .متر افزایش یافته است1300متر به  300ترین ایستگاه از  ترین ایستگاه تا غربی عمق سنگ بستر از شرقی
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