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   چکیده

مطالعات انجام شده در دهه اخیر نشان داده است که یکی از بهترین روش ها جهت استخراج پروفیل سرعت موج برشی 

 و تعیین عمق کنتراست الیه هاي آبرفت با سنگ بستر لرزه اي، استفاده از خواص بیضیآبرفت در الیه هاي عمیق 

زمان نسبت  -دو روش آنالیز فرکانس ،از روش هاي نوین استحصال بیضی واري امواج ریلی. واري امواج ریلی است

محاسبه نسبت طیف روش اول بر پایه ي . طیفی  و روش کاهش تصادفی  بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرند

بر پایه ي روش و روش دوم ر مولفه هاي افقی د π/2± بعد از جابجایی فازقائم طیف مولفه افقی به مولفه هاي 

وارون سازي این منحنی  .استجهت محاسبه نسبت طیفی گیري شده  اندازه  هاي زمانی از پاسخ گیري بخش میانگین

  .ها، پروفیل تک بعدي سرعت موج برشی را نتیجه می دهد

وجود الیه ي نسبتا ضخیم آبرفتی را در  ،پروفیل هاي بدست آمده و همچنین شواهد زمین شناسی و ژئوفیزیکی موجود

شمال و شرق منطقه ي شهري اراك تایید می کند و براي مناطق جنوبی نیز سرعت هاي باالتر و عمق کم تر سنگ 

  .بستر که مطابق با زمین شناسی مناطق مرتفع جنوبی می باشد نشان می دهد

   

  سرعت موج برشی, تصادفی کاهش, HVTFAروش , بیضی واري, میکروترمور :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Research studies done in the last decade show that using ellepticity of Rayleigh waves is one 

of the best ways to extract shear wave velocity profile in a thick alluvial deposit, the 
Determination of the underground structure and detection of the engineering or geologic 
bedrock. The frequency- time analysis and random decrement method are two of the new 
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methods which are mostly used. The first method is based on computing the H/V ratio 
computing the spectral ratio from the wavelets only. In this method the H/V spectral ratio is 
calculated by phase shifting of horizontal component in ±π/2. The second method is based on 
averaging time windows of measured answers to compute H/V ratio. Inverting these curves will 
result in 1-d shear wave velocity. The obtained profiles besides geological and geophysical 
observations approve a thick alluvial deposit existence in the north and east part of urban area of 
Arak. For the southern parts, this method shows higher velocity and lower depth of bedrock in 
accordance with geology of southern high elevated areas 

 
Keywords: Microtremors, Ellipticity, HVTFA method, Random decrement method, 
S-wave velocity profile 

 

  مقدمه 1

ثبت امواج میکروترمور بدلیل کم هزینه بودن، اندازه گیري آسان و امکان انجام آزمایشات غیر مخرب در مناطق 

ن محققی .مسکونی به صورت اندازه گیري هاي تک ایستگاهی یا بصورت آرایه هاي کوچک بهینه و عملیاتی  می باشد

، قادر )1989ناکامورا ) ( H/V(متعددي نشان دادند که روش کالسیک نسبت طیفی مولفه هاي افقی به مولفه قائم 

  . است تخمین مناسبی از ویژگی هاي لرزه اي آبرفت همچون فرکانس رزونانس و بزرگنمایی ارائه کند

 90وقوع فوج زمین لرزه هاي دي ماه سال بندي  لرزه اي خطر زمین لرزه در شهر اراك که در پی  در مطالعات پهنه

 .اند بوده  هرتز 1 برابر و یا زیر يها فرکانس در مشخص يها قله آمده، داراي دست هاي طیفی به انجام گردید، نسبت

سوال  تواند یمتفاوت م شناسی ینزم وضعیت با شهر مختلف نقاط در هاي پایین فرکانس در ها قلهتفسیر وجود این 

  .یا اثرات لبه حوضه رسوبی باشدوق زیاد اعماامپدانسی قوي در  کنتراست شی از وجود نابرانگیز و 

 که قزوین و کرج تهران،ازجمله  ایران، دیگر شهر چند آبرفت و سنگ بستر لرزه اي درامپدانسی قوي  کنتراست

 .شده است بالً مشاهدهقنیز  اند شده البرز واقع هاي یهدر کوهپاو  شناسی ینزم مشابه تقریباً مناطق در همگی

   ).1394و  2005شناس حق(

در این مقاله سعی شده است با محاسبه بیضی واري امواج ریلی از داده هاي زلزله و میکروترمور در شهر اراك،  

  .جنوبی سرعت موج برشی در این شهر ارائه شده است –مقطع شمالی 

 
 

  تئوري تعیین منحنی بیضیواري  2

ي متفاوتی به منظور بررسی ماهیت نسبت طیفی مولفه ي افقی به مولفه ي قائم مورد در دهه ي اخیر تئوري ها

یکی بر مبناي مطالعه کل میدان موج بر اساس تابع جابجایی گرین و دیگري بر , مطالعه قرار گرفته است که دو تئوري

یش از دیگران در مطالعات مبناي حذف اثرات امواج الو و حجمی از نسبت طیفی مولفه هاي افقی به مولفه قائم ب

نمودار بیضی واري امواج ریلی با دامنه کمتر نسبت به روش کالسیک را  ،روش اشاره شده اخیر. تجربی موفق بوده اند

به حاصل خواهد کرد که عالوه بر تخمین فرکانس غالب ساختگاه، با توجه به وابستگی فرکانسی بیضی واري امواج ریلی 

  . ي مناسبی براي تخمین پروفیل سرعت موج برشی خواهد بودداده سختی مصالح زمین، 

شود  تعریف می الیه بر روي نیم فضا  عنوان تابعی از پارامترهاي مختلف یک واري موج ریلی در حالت کلی به بیضی

انس  ها به جابجایی عمودي  در هر فرک با توجه به برداري بودن امواج ریلی، به نسبت بدون بعد جابجایی افقی آنو 

  )2004مالیچیوسکی( .گفته می شود

در  ي بیضیواريزمان و روش کاهش تصادفی به منظور استحصال منحنی ها - دو روش آنالیز فرکانسدر مجموع 

زمان  کلدر قائم مولفه  بر ي افقی  مؤلفهنسبت طیفی  ،برخالف روش کالسیک در روش اول . عمل موفق نشان داده اند

فرکانس سیگنال قائم انتخاب گردیده و  –زمان نمودار در  ها قسمتترین  يپرانرژکه شود بل ینممحاسبه  برداشت

ي افقی متناظر با  مؤلفه
2

 امواج الو و حجمی ی نه برهمبه جهت حذف اثرات فاز در جهت مثبت یا منفی  اختالف
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یک موجک موج ریلی است که براي آن نسبت  بیشینه مربوط به سیگنالد که این گردیمفرض شود و  یمانتخاب 

واري را  یضیبنسبت طیفی امواج ریلی یا همان  ها موجکگیري روي تمام این  یانگینم. است شده محاسبهطیفی 

عنوان سیگنال اصلی  نظر داشتن سیگنال عمودي ارتعاشات زمینه به در روش دوم  با در). 2010فاه (نماید  یممشخص 

باشد که  کارائی روش در این واقعیت نهفته می. ي ثابت زمانی، بیضی واري استخراج می گرددها و تقسیم به قسمت

ها سیگنال قائم از منفی به مثبت تغییر عالمت  گیرد که در آن ي زمانی انجام می هایی از تاریخچه انتخاب بر اساس بازه

 2009هوبیگر , . (گردد ي قائم انجام می ر مؤلفهدهد که این انتخاب با فرض غالب بودن محتواي انرژي امواج ریلی د می

براي  )از اولین قله تا اولین دره(بازه فرکانسی  معتبر از منحنی هاي بیضیواري، یال سمت راست منحنی ). 2013و 

  .انجام عملیات وارون سازي انتخاب می گردد

  

  تعیین منحنی هاي بیضیواري در شهر اراك    3

این . شده استریزپهنه بندي شهر  اراك استفاده خردلرزه برداشت شده در مطالعه در این مطالعه از داده هاي 

عالوه بر . می باشد بندي شده شهر اراك ي شبکه نقطه برداشت تک ایستگاهی در محدوده 140شامل بیش از داده ها

 4در  )1391سال ماه  بهمن(زمستان  فصلدر شبکه موقت در شهر اراك هاي مربوط به دو ماه  داده خردلرزه ها،

ایستگاه هاي شبکه لرزه نگاري موقت، عالوه بر خردلرزه هاي  در این   . مورداستفاده شده اند ایستگاه نیز در این مقاله

  .در این مقاله از آن ها نیز استفاده گردیده است است کهثیت شده نیز رویداد زمین لرزه  9طوالنی مدت، 

 الذکر هاي بیضی واري توسط هر دو روش فوق منحنی ،برشی موج هاي سرعت دست آوردن پروفیل به براي 

طبقه بیضیواري محاسبه شده  یال سمت راست و فرکانس تشدید منحنی هاي  با توجه به وسعت شهر .آمدند دست به

بر  . منطبق بر هم محاسبه شده و به عنوان داده مشاهداتی آن زون لحاظ می گرددمنحنی هاي میانگین بندي شده و 

  ) 1جدول .(تقسیم گردید منطبق بر همزون با منحنی هاي تقریبا  11این اساس شهر به 

  

  نه گا 11هاي  ي فرکانسی یال سمت راست انتخابی براي زون بازه: 1جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  زون

فر

  کانس

1.2 

  2.3تا 

1.8 

  3تا 

0.7 

  2تا 

1.4 

  2.5تا 

تا  2

3.8  

3.5 

  5تا 

2 

  4تا 

0.8 

  2.2تا 

3.5 

  5.5تا 

1.2 

  1.8تا 

0.6 

  2تا 

  

تری نسبت بھ  تواند اطالعات دقیق زمان ثبت رکوردھا می شده در مدت رکوردھای زلزلھ ثبت دیگر، از طرف
 ھای محاسبھ نسبت طیفی مولفھبرای . رکوردھای میکروترمور داشتھ باشد و صحت و دقت مطالعات را باالتر ببرد 

.استفاده شده است ٢نسبت سیگنال بھ نویز باالتر از زلزلھ، از بخش دنبالھ نگاشت با نگاشت ھای قائم مولفھ افقی بھ   
باشد  هرتز می 1.3ي مشخص فرکانسی در فرکانس  داراي قله T13شده در ایستگاه  ثبتزلزله رکورد  ،طور مثال به 

مقایسه منحنی هاي بدست آمده  .به وضوح دیده نشده استبه دلیل کمبود انرژي خردلرزه ها که در رکورد میکروترمور 

بیضیواري علی از رکورد زلزله با منحنی هاي بدست آمده از ارتعاشات زمینه باعث اطمینان بیشتر از درستی نمودارهاي 

  )1شکل. (الخصوص یال سمت راست منحنی می باشد
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تعاشات زمینه در یک ایستگاه حاوي رویداد ثبت شده 

. شوند وارون سازي می ورودي عملیات 

مدل هاي اولیه ي . وندش می انجام  انتهاي باز 

متر با توجه به سرعت هاي اندازه گیري شده توسط نتایج گمانه هاي 

متر به  3500تا  300الیه با بازه سرعتی وسیع بین 

کار باعث  متر انتخاب شده است که در واقع این روند

 0.45تا  0.3کیلوگرم بر متر مکعب و ضریب پواسون 

  .ده استآورده ش

 
استخراج : کالسیک  ب H/Vهمراه منحنی 

گیري از ایستگاه هاي هم شکل مشخص  انجام عمل میانگین

منحنی : براي انجام عمل اینورژن ج) مشکی پررنگ

  )1 زون(برشی؛  پروفیل سرعت موج

                                 1395اردیبهشت  23-21-فیزیک ایرانهفدهمین کنفرانس ژئو

تعاشات زمینه در یک ایستگاه حاوي رویداد ثبت شده منحنی هاي مربوط به زلزله ها و مقایسه میانگین طیف ناشی از زلزله و ار

  )T13ایستگاه (زلزله 
  

ورودي عملیات   عتبري فرکانسی م هاي میانگین گیري شده در بازه منحنی

انتهاي باز با پارامتر دهی براي انجام عملیات وارون سازي  به روش سعی و خطا و 

متر با توجه به سرعت هاي اندازه گیري شده توسط نتایج گمانه هاي  30داراي دو الیه تا  ،مورد استفاده در این مقاله

الیه با بازه سرعتی وسیع بین  5 ،در ادامه براي الیه بندي الیه هاي عمیق تر

متر انتخاب شده است که در واقع این روند 1000و  500 ، 200 ، 50،100اق به ترتیب

کیلوگرم بر متر مکعب و ضریب پواسون  2000چگالی .  وارون سازي مطمئن خواهد شد

آورده ش 2مراحل انجام کار براي یک زون بطور کامل در شکل 

همراه منحنی  فرکانس و  کاهش تصادفی به –آمده به دو روش زمان  دست هاي به منحنی

انجام عمل میانگین: شیب و هم فرکانس براي زون بندي ت هاي هم انتخاب منحنی

مشکی پررنگ(و انتخاب یال سمت راست مناسب) منحنی مشکی(حنی میانگین 

پروفیل سرعت موج: و منحنی محاسباتی چ) مشکی(واري مشاهداتی  بیضی

  

هفدهمین کنفرانس ژئو مجموعه مقاالت

 

منحنی هاي مربوط به زلزله ها و مقایسه میانگین طیف ناشی از زلزله و ار: 1شکل

منحنی بعدي  در مرحله

پارامتر دهی براي انجام عملیات وارون سازي  به روش سعی و خطا و 

مورد استفاده در این مقاله

در ادامه براي الیه بندي الیه هاي عمیق تر .موجود بوده است

اق به ترتیباعم و تاثانیه محدود 

وارون سازي مطمئن خواهد شد در آزادي عمل 

مراحل انجام کار براي یک زون بطور کامل در شکل  .تعریف گردیده است
  

منحنی: الف :2شکل 

انتخاب منحنی: منحنی مناسب پ

حنی میانگین به همراه من, شده

بیضی
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  گیري بحث و نتیجه   4

این روش را به روشی ایده آل براي تعیین  ،الیه هاي آبرفت سرعت و  وابستگی بیضی واري موج ریلی به فرکانس 

  . پروفیل سرعت موج برشی تبدیل کرده است

جنوبی شهر اراك می  - در  راستاي شمالی  سرعت موج برشی پروفیل هاينتایج بدست آمده از این پژوهش 

با شواهد زمین  وجود الیه ي نسبتا ضخیم آبرفتی را در شمال و شرق منطقه ي شهري اراك تایید کردند که باشد که 

  .شناسی و ژئوفیزیکی موجود در این مناطق نیز سازگار است

که در محدوده ي جنوبی شهر  یمناسببیضیواري منحنی  رند و مناطق مرتفع جنوبی که ضخامت آبرفتی کمی دا

که  نسبت به مناطق شمالی شهر دارند را تصدیق کرده عمق تر  کم اتوارد پروسه وارون سازي گشتند صحت  رسوب

  .نشان از کارایی روش هاي ذکر شده دارد

عنوان  توان از آن به می مشاهده شده است وها  در این پروفیل که بصورت کمی مشاهده دیگري دیگر، از طرف

بیضی نقطه چین ( یکی از زون هاجنس رسوبات در  شده در آنومالی مشاهده ،واري نام برد تصدیقی بر مطالعات بیضی

این آنومالی در منطقه اي از آبرفت هاي عمیق که از لحاظ . باشد برشی می پروفیل سرعتی موجسط و در و ) 3در شکل 

مطالعات ژئوالکتریک دقیق و  در چنین  آنومالی هم این. زمین شناسی ویژگی یکسانی دارند مشاهده گردیده است

  . شده بود رفته بود نیز مشاهدهگ اي که در راستاي طرح پژوهشی پژوهشگاه در مطالعات شهر اراك انجام گسترده

. باشد میدر زون مسئله دار  بر پروفیل شمالی جنوبی تقریباً منطبق  کهپروفیل ژئوالکتریک این  3مطابق شکل 

مطابق با محل  ،ي ژئوالکتریک در نقشه 18و شماره  6گسل بین برداشت شماره وجود شود  طور که مشاهده می همان

آمده بر مبناي  دست همانطورکه در پروفیل به. پروفیل شمالی جنوبی می باشددر ) بیضی نقطه چین(ده زون 

در رسوبات در محل و باال آمدگی وجود آمدن یک ناپیوستگی  واري نیز مشهود است این گسل خوردگی باعث به بیضی

  . گردیده است 10و  8زون 

  

  
  

  
  

اك و  گسل خوردگی موجود در پروفیل مربوط به برداشت ژئوالکتریک راستاي پروفیل ژئوالکتریک در نقشه منطقه ي شهري ار 3شکل 

  واري هاي بیضی آمده از منحنی دست جنوبی  و مقایسه با پروفیل به –در راستاي شمالی 
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