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چکیده
در دو دههی گذشته ،استفاده از دادههای تک ایستگاهی خردلرزههای محیطی
بر پایهی تکنیک  ،H/Vکاربرد گستردهای در بررسی اثرر سراختگاه برر جنرش

پهنهبندی سرعت موج برشی در

لرزهای زمین داشته است .همچنین در سالهای اخیر این برداشتهرا در برررورد
ساختار سرعت موجبرشی رسوبات ربرفتی نیز استفاده شده است .در این مقاله با

شهر اراک با استفاده از بیضیواری

استفاده از روشهای نوین استخراج بیضیواری امواج رایلی (روش فرکران

امواج رایلی استخراج شده از

زمان و روش کاه

اندازهگیریهای خردلرزههای محیطی

–

تصادفی) ،پروفیلهای تکبعدی سررعت مروجبرشری برر

مشنای وارونسازی منحنیهرای بیضریواری بررای تمرا ایسرتگاههرای برداشرت
خردلرزه ارائهشده اسرت .بررای دسرتهبنردی شریس سرمت راسرت منحنریهرای
بیضرریواری در منررا م مررورد بررسرری از دو روش مشرراهدهای و رمرراری بررا

سعید سلطانی (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

تکنیکهای خوشهبندی مشتنی بر افراز دادهها استفاده شده است که پی از ایرن

s.soltani@iiees. ac.ir

در مطالعات پهنهبندی روشهای نسشت یفی موفم عمل کرده بود .با مطالعرهی

ابراهیم حقشناس

این پروفیلها و شواهد زمینشناسی مهندسی منطقه و رزمونهای ژئوالکتریک،

استادیار ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

روند فراز و نشیس پروفیلهای دو بعدی سرعت موجبرشی بهدسترمده وجرود

محسن فضلوی

الیهی کموبی

استادیار ،دانشگاه بینالمللی امامخمینی قزوین (ره)

ضخیم ربرفتی را در شمال و شرق منطقهی شهری اراک تأییرد

میکنند و برای منا م جنوبی نیز سرعتهای باالتر و عمم کمتر سنگ بستر که
مطابم با زمینشناسی منا م مرتفع جنوبی میباشد را نشان میدهند.
واژگان کلیدی :بیضیواری ،سرعت موجبرشی ،خوشهبندی ،نسرشت یفری
مؤلفهی افقی به قائم.

 -1مقدمه
روش محاسشهی نسشت یفی مؤلفههای افقری بره مؤلفره قرائم

روش نسشت یفی مؤلفه های افقی به مؤلفرهی قرائم وجرود دارد.

( )H/Vیکی از پر رفدارترین روشهای تجربری جهرت بررسری

یکری بر مشنای مطالعررهی کرل میرردان انتشرار امرواج کرره بره دو

ویژگرریهررای ژئرروتکنیکی لرررزهای رسرروبات ربرفترری اسررت.

روش چشررمههررای سررطحی توزیررعشررده  1و روش میرردانهررای

به ورکلی ثشت ارتعاشات محیطی برهصرورت انردازهگیرریهرای

منتشرشده  2انجا می شود و دیگری استخراج بیضی واری امرواج

تک ایستگاهی ،به دلیل کمهزینه بودن ،اندازهگیری رسان و غیرر

رایلی  3بر مشنای کاه

مخرب بودن در منا م مسکونی در سالهای اخیر بسریار مترداول

انرژی امواج است [.]5

گشته است [ .]3-1بااینحال پ

اثرات امرواج حجمری و الو از محتروای

از گذشت حردود سری سرال از

در ایررن مطالعرره از روش دو (بررسرری بیضرریواری امررواج

اولین مطالعات توسط ناکامورا ،روش  H/Vعلیرغم کاربردهای

رایلی) بهمنظور ریرز پهنره بنردی لررزه ای و بررسری ویژگریهرای

تجربی فراوان و متنوع رنکه از رفتار دینرامیکی سرازههرا ترا ریرز

ژئوتکنیک لرزهای منطقرهی شرهری اراک اسرتفاده شرده اسرت.

در

مطالعه ی قشلی انجا شده در شرهر اراک کره در پری وقروع فروج

پهنهبندی شهرها را شامل مریشرود ،توسرط محققران مختلر
حال پیشرفت و تکامل است [.]4

در حال حاضر ،دو دیدگاه اصلی در بررسی اثر سراختگاه بره

زم رینلرررزههررای دیمرراه سررال  1331انجررا شررد ،نشرران داد کرره
نسشتهررای یفرری برهدسترمررده ،دارای قلرههررای واضررح در
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سعید سلطانی ،ابراهیم حقشناس و محسن فضلوی

فرکان های کمتر از  1هرتز بودهاند [ .]6تفسیر وجود این قلههرا
در فرکان های پایین در نقاط مختلر

شرهر برا در نظرر گررفتن

گرفت ،در پیششرد روشهایی برای به دسرت روردن بیضریواری
امواج رایلی بسیار سودمند بود [.]14

وضعیت زمین شناسی و ژئروتکنیکی متفراوت مریتوانرد ناشری از

در مطالعهی حاضر نیز از وابستگی بیضیواری موج رایلی بره

وجود تشاین قوی و عمیم مابین الیرههرای رسروبی و سرنگبسرتر

فرکان

و متعاقس رن به سرعت ،در تعیین پروفیل سررعت مروج

زمینشناسی و یا اثرات لشهی حوضهی رسروبی باشرد .کنتراسرت

برشی استفاده شده است .نتایج امیدوارکنندهی بهدسرترمرده در

قروی ربرفت و سنگبستررر لررزهای در چنررد شهر دیگرر ایرران،

این مطالعه نشان میدهد که با توسعهی روابرط توروری اسرتخراج

از جمله تهرران ،کررج و قزوین مشاهررده شرده اسرت [ ]3-7کره

بیضی واری امواج رایلی از این رهیافت تک ایستگاهی که بسریار

الشته همگی در ساختار تقریشاً مشابه زمینشناسی در کوهپایههرای

کمهزینه ،قابلدسترسی و مقرونبهصرفه میباشد میتوان بهعنوان

الشرز واقع شدهاند.

جایگزینی برای روش های پرخررج ژئروتکنیکی و یرا روشهرای

در سالهای اخیر تالشهای بسیاری جهت بهشرود روشهرای
تک ایستگاهی انجا گرفتره اسرت [ .]11ایرن ترالشهرا برا فرر
اینکه قله نسشت یفی مؤلفههای افقی به قائم متأثر از بیضریواری
امواج رایلی است ،بر ابداع روش هایی که بتواند با کاه

ررایهای بزرگمقیا

استفاده نمود.

برررای اسررتخراج منحنرریهررای بیضرریواری از نتررایج دو روش
پیشگا یعنی تحلیل فرکان

– زمان نسشت یفی و روش کاه

اثرات

تصادفی جهت تعیین بهترین منحنی بیضیواری اسرتفاده گردیرده

امواج درونی و الو ،تخمین بهتری از بیضیواری امواج رایلی بره

است .با توجه به نشودن ا العرات محدودکننردهی مناسرس ماننرد

یراد شرده بررای

گمانه های عمیم در منطقه بهتررین ترالش بررای داشرتن نتیجرهی

اولین بار یاماناکا و همکاران در سال  ]11[ 1334بیان داشرتند کره

مناسس را میتروان در بره دسرت روردن منحنریهرای برا ضرریس

در ساختارهای یکبعدی از نسشت یفی مؤلفههای افقی به مؤلفه

ا مینان باال دانست ،درنتیجه در مطالعهی حاضر تحلیل حساسیت

قائم میتروان برهعنروان تخمینری مناسرس بررای بره دسرت روردن

تا حد امکان انجرا گرفتره اسرت ترا

دست دهد متمرکز بودهاند .در خصرو

فرر

بیضی واری امواج رایلی استفاده نمود .بر همین اسرا

دادههای منحنی های مختل

برارد []12

منحنیهای ارائهشده بررای وارونسرازی کمتررین خطرا را داشرته

نیز بر این عقیده بود که اوالً با توجه به غالس بودن امرواج رایلری

باشد .پ

از این مطالعات و به دسرت روردن بهتررین منحنریهرا

در میرردان مرروج ارتعاشررات محیطرری ،نسررشت  H/Vمرررتشط بررا

پهنهبندی منطقه به کمک روشهای مشاهده و رمراری در منطقره

بیضیواری موج رایلی میباشد و ثانیاً به دلیل وابستگی شدید بین

انتخرراب و برررای هررر زون انتخررابی یررک منحنرری میررانگین برررای

و بیضرریواری ،منحنرری بیضرریواری بیشررینهی کررامالً

عملیات ورودی وارونسازی به دسرت رمرده و در نهایرت عمرل

در سراختگاههرایی برا

وارونسازی توسط یال راست منحنیها و فرکران هرای تشردید

فرکرران

واضحی را در نزدیکی فرکان

رزونران

اختالف سختی زیاد بین الیرههرای رسروبی و سرنگبسرتر ،نشران

بهدسترمده برای زونهای مختل

انجا گردیده است.

می دهد .در همین راستا بونفوی کالودت نیز در سرال  2114بیران
نمود که اگر منشع چشمه در نزدیکی و یرا داخرل الیرهی رسروبی

 -2بیضیواری امواج رایلی

قرارگرفته باشد ،می توان قله ی منحنری نسرشت یفری مؤلفرههرای

بیضیواری امواج رایلی با توجه به برداری بودن رنها تابعی از

افقی به مؤلفه قائم را به بیضی واری مد اصلی امواج رایلی نسرشت

پارامترهای مختل

لرزهای یک الیه ربرفتی بر روی نیم فضاست

داد [ .]13عالوه بر این مطالعاتی که در خرالل پرروژهی اروپرایی

بدینگونه که به نسشت بدون بعد جابهجایی افقی امواج رایلی بره

نری
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 )NERIES( 4در فاصلهی سالهرای  2114ترا  2117انجرا

جابررهجررایی عمررودی رنهررا (توابررع ویررژه رنهررا) در هررر فرکرران
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پهنهبندی سرعت موج برشی در شهر اراک با استفاده از بیضیواری امواج رایلی استخراج شده از اندازهگیریهای خردلرزههای محیطی

بیضیواری میگویند [.]15
()1

)   (rs ,rd , 1 , 2 ,f

که در رن  rs=β1/β2نسشت سررعت مروجبرشری الیره ربرفتری

( )β1برهسررعت مروجبرشری سرنگبسرتر ( rd =ρ1/ρ2 ،)β2نسرشت
چگالی الیه ربرفتی ( )ρ1به چگالی سنگبسرتر ( υ1 ،)ρ2و  υ2بره
ترتیس ضریس پواسون در الیه ربرفتی و سرنگبسرتر و f =λp1/d

فرکان

میشود .فر

موجک رایلی است که بررای رن نسرشت یفری محاسرشه خواهرد
شد .میانگین گیری از نسشت یفی محاسرشهشرده ایرن موجرکهرا
بیضیواری امواج رایلی را مشخص مینماید.
 -2-2روش کاهش تصادفی

بدون بعد که در رن  dضرخامت الیره و  λp1رول مروج

برشی در الیه است.

می شود که ایرن بیشرینه مربروط بره سریگنال یرک

روش کاه

تصادفی ،در اصل یک فررینرد حروزهی زمران

است کره شرامل میرانگینگیرری برازه هرای زمرانی از پاسر هرای

روش تحلیل فرکان  -زمران برر پایره گرذر تشردیل موجرک

اندازه گیری شده ،با شرایط رغازین معمولی می باشرد .هروبیگر و

تصررادفی ) (Ray-Decاز

همکاران [ ]17در سال  2113از مفاهیم این روش برای اسرتخراج

روشهرای اصلری بررای تعییررن منحنریهرای بیضریواری امرواج

بیضی واری امواج رایلی استفاده نمودنرد .رنهرا سریگنال عمرودی

مورلررت  )HVTFA( 5و روش کرراه
رایلی میباشند.

ارتعاشات محیطی را سیگنال اصلی فرر

نمروده و برا تقسریم بره

قسمت های ثابت زمانی ،بره ایرن ترابع دسرت یافتنرد .انتخراب برر
 -1-2روش فرکانس -زمان

اسا

زمانهایی از تاریخچهی زمانی انجا میگیرد کره در رنهرا

روش  HVTFAاولین بار توسط فاه و همکاران ارائه گردیرد

سیگنال قائم از منفری بره متشرت ترییرر عالمرت مریدهرد کره ایرن

[ .]16رنها بهمنظور تصحیح سهم انرژی امواج الو و رایلی در میدان

غالرس برودن محتروای انررژی امرواج رایلری در

موج دو رهیافت معرفی کردند .در رهیافرت اول فرر

مریشرود

که مؤلفهی شعاعی دارای دامنهی مساوی با امواج عرضی هستند.
با فر

انتخاب با فرر

مؤلفهی قائم انجا می شود .در هر زمان که شررط ترییرر عالمرت
احراز شود ،پنجره ای از سیگنال به ول  Δذخیره میگردد .پر

اینکه قسمت  SHمروج فقرط در مؤلفرهی افقری شررکت

از انتخاب به علت اخرتالففراز شیعری برین مؤلفرهی عمرودی و

دارد میتوان با حذف اثرات رن نسشت بهتری از بیضیواری موج

مؤلفهی افقری در امواج رایلی ،سیگنالهای ذخیررهشدهی افقی با

رایلی به دست رورد که این فر

موجرررکهرررای  P_SVدر رررول

فاکتور همشستگی 6میان مؤلفرهی افقری و عمرودی ،نسرشت یفری

اثررات امرواج  SHو اثررات بررهمنهری

محاسررشه مریشررود .کررارایی ایررن روش در اسررتخراج بیضریواری

در روش دو برررا تعریر ر
سیگنال ،سعی در کاه

اغلس صحیح نیست.

 ±π/2اختالففاز در نظر گرفته میشود و سپ

با در نظر گرفتن

ورودیهررای متفرراوت امررواج  P_SVدر نسررشتهررای  H/Vشررده

امواج رایلی در دو واقعیت نهفته اسرت .نخسرت اینکره برا فرر

است .معموالً بیضیواری را در محدودهی فرکانسی قله تا کمینره

محیط همگن و همسانگرد ،عد همشستگی امواج الو موجرود در

اول در منحنیهای نسشت یفی ،یعنری فاصرلهی برین محرو شردن

سیگنال افقی با سیگنال عمودی اتفاق میافتد و در نتیجره اثررات

مؤلفررهی قررائم تررا محررو شرردن مؤلفررهی افقرری بررهعنرروان بخرر
قابلا مینان منحنی بیضیواری تعری

امواج الو کاه

مییابد .الشته نمیتوان از اثررات همشسرتگی رن

مینمایند .در این روش بر

دسته از امواج الو که تصادفاً ازنظر زمانی همزمان با امواج رایلی

خالف روش کالسیک نسشت یفی ) (H/Vبر روی کل سیگنال

به لرزهنگار رسیدند ،چشمپوشی کرد؛ اگرچه تکرار این عمل در

محاسشه نسشت یفی انجا نمیشود ،بلکه پرانرژیترین قسمتهرا

ول سیگنال و ذخیرره و میرانگینگیرری پنجررههرای همشسرتگی

سیگنال قائم انتخاب و مؤلفهی افقری

م ریدهررد .تررأخیر زمررانی

در نمای

زمان – فرکان

متناظر با  ±π/2اختالف به جهت حذف اثرات برهمنهی انتخراب
سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان 6931

سرریگنال اثرررات امررواج الو را کرراه

دادهشده در مؤلفهی امواج رایلی ،باعث یک اختالف زمانی برین
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اثرات امواج رایلری و امرواج درونری مریشرود کره در نهایرت برا

زم رینشناسرری مهندسرری کرره عشارتنررد از :واحررد سررنگی ،واحررد

اثرات

درشتدانه شنی ،واحد رسوبات مخروط افکنههای جوان و واحد

میانگینگیری از تعداد باالی پنجرههای ذخیرهشده کاه

ریزدانه رسی -سیلتی در نظر گرفت.

امواج درونی رخ خواهد داد.

در بخ های جنوبی و غربی شهر اراک ،واحدهای سنگی
 -3دادههای مورد استفاده

کره عمومراً از تنراوب اسرلیت و رهرک بلرورین تشرکیلشرده،

دادههای مورد اسرتفاده در ایرن مطالعره نگاشرت هرای ترک-

برونزد داشترره و ارتفراعرات را میسازد .رسوبات ریزدانرره در

از  141نقطه از شرهر اراک

محدودهی شهر اراک عموماً در بخ هرای دورتر از ارتفاعات

برداشت شده به منظور ریز پهنره بنردی لررزه ای ایرن شرهر توسرط

و در منا م شمالی ،سطح زمین را پوشاندهانرد و برهجرز قسرمت

پژوهشررگاه بررینالمللرری زلزلررهشناسرری و مهندسرری زلزلرره هسررتند.

ربرفتی جنوب غربی سایر منا م با واحدهای درشتدانهی شرنی

لرزهنگارهای مورد استفاده در این اندازهگیریها ،دسرتگاههرای

پوشیده شده است .با توجه بره ایرن نقشره مریتروان حرد

زد برا

سهمؤلفهای از نوع  Guralp CMG-6TDدارای پاس فرکانسری

فاصله گرفتن از ارتفاعات جنوبی و نیز ریزدانهتر شدن در شمال

در حدود  1/133تا  51هرتز بوده اسرت .روش برداشرت در هرر

ضخامت نهشتههای رسروبی در شرمال و شررق منطقرهی شرهری

ایستگاه شامل ثشت  31دقیقه ارتعاشات محیطی به رور پیوسرته و

اراک بیشتر از منا م دیگر باشد (شکل .)1

ایستگاهی ارتعاشات محیطی در بی

با فرکان

نمونهبرداری  111نمونره در ثانیره بروده اسرت .زمران

انرردازهگیررری ایررن رکوردهررا در تابسررتان  1331برروده اسررت و
اندازهگیریها در ول روز انجرا شرده اسرت .ایرن مردتزمران
رکوردگیری امکان بررسی فرکان های تشدید احتمرالی بسریار
پایین را فراهم سراخته و از ررف دیگرر امکران انتخراب تعرداد
کافی پنجرههای مانای مناسس بررای پرردازش دادههرا و حرذف
خردلرزههای گذرای احتمالی را فراهم میسازد.
عالوه بر برداشتهای فوق ،دادههرای یرکماهره مربروط بره
برداشت یرک ایسرتگاه در حروالی نقطره  H07شرشکه و همچنرین
داده های مربوط به دو ماه رکورد ارتعاشات محیطی در  6ایستگاه
در برداشت های زمستانی (بهمنماه سال  )1331وجود داشتند که
عالوه بر رکوردهای والنیمردت ارتعاشرات محیطری در فصرل
زمستان 3 ،رویداد زمینلرزه نیز در رنها ثشتشده اسرت و در ایرن
مطالعه از رنها نیز استفاده گردیده است.
 -4زمینشناسی مهندسی منطقه اراک

 -5بررسی حساسیت پردازش دادهها
 -1-5بررسییی حساسیییت نس ی ت بییه پارامت ییرهای تحلی ی
فرکانس  -زمان

در پررردازش دادههررا برره روش  HVTFAانتخرراب دو پررارامتر
موجک مورلرت ( )mو تعیرین تعرداد بیشرینههرا در واحرد دقیقره
( )nppmبسریار حرائز اهمیرت اسرت و برر روی نترایج تأثیرگرذار
می باشد .این پارامترها یکی مربوط به شرکل موجرک و دیگرری
مربوط به چگونگی انتخراب بیشرینه هرای انررژی بررای تشرخیص
امواج رایلی است .پارامتر موجک مورلت میزان عد قطعیرت در
فرکان

را مشخص میکند .انتخراب پرارامتر موجرک کوچرک

کرره برره بررزرگ شرردن مقیررا

موجررک در فضررای فرکانسرری و

بهاصطالح کشیده شدن مقیا

منجر می شرود و انتخراب پرارامتر

موجررک بررزرگ باعررث بررزرگ شرردن مقیررا

در فضررای زمرران

میشود .همچنین پارامتر دیگرر تعرداد بیشرینههرا در واحرد دقیقره
میباشرد کره انتخراب ایرن پرارامتر تجربری و بره عهردهی کراربر

با ا العرات جمرع روری شرده از گرزارشهرای ژئروتکنیکی،

میباشد ولی نتیجه را تحت تأثیر قرار میدهند .به ور متال وجود

نقشه های زمین شناسی و نیز بازدیدهای صحرایی صورت گرفتره،

میدهرد

میتوان زمینشناسی مهندسی شهر اراک را متشکل از چند واحد
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امواج  SHدر میدان موج دامنهی نسشت یفی را افزای
و وجود امواج  SVاین دامنه را کاه

میدهد؛ درنتیجه انتخاب
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پهنهبندی سرعت موج برشی در شهر اراک با استفاده از بیضیواری امواج رایلی استخراج شده از اندازهگیریهای خردلرزههای محیطی

شک ( :)1نقشهی زمینشناسی سطحی محدودهی شهری اراک (برگرفته از مطالعیا
طوالنیمد

ارتعاشا

ریی پهنیهبنیدی لیرزهای شیهر اراک) و ایسیتااههیای برداشیت

زمینه.

تعررداد زیادی بیشینره در دقیقره ممکن اسرت باعرث حضرور

ایستگاههای ششکهی دو ماهه با توجره بره وضرعیت زمرینشناسری

این امواج در میدان موج ارتعاشرات زمینره شرود ،درصرورتیکره

سررطحی منطقرره اراک توزیررع شررده بودنررد .برررای نمونرره تعیررین

انتخاب تعداد کمتری بیشینه ممکن اسرت باعرث از دسرت رفرتن

پارامترهررای حساسرریت برررای ایسررتگاه  I05بررا زمرران برداشررت

ا العات صحیح و ناهموار شدن منحنی شود .در اولین مرحله از

بلنردمدت مشخص گرردیده است که درنتیجرهی رن پارامترهرای

پردازش دادهها در روش  ،HVTFAجستجو برای یرافتن بهتررین

 Mبرابررر  1و  nppmبرابررر  5برررای اسررتفاده در روش HVTFA

پارامتر موجک مورلت و همچنیرن بهتررین پارامترر تعرداد بیشینره

انتخاب شدند .همان گونره کره در شرکل ( )2مشراهده مریشرود،

قرر له در واحد دقیقره انجرا شرد .مقرادیر پیشرنهادی برا توجره بره

مقرردار  nppmبرابررر  5بررزرگترررین مقررداری اسررت کرره رونررد

پیشنهاد اولیره گزارشهرای پروژه ( )NERIESپرنج مقرردار ،1/5

nppmهای کوچکتر را پیموده است و مقادیر بزرگتر جابهجرا

 4 ،2 ،1و  8برای  mو چهار مقردار  5 ،2 ،1و  11برای  nانتخاب

شدهاند .همچنین در شکل ( )3مشاهده میشود که  mبرابر یرک،

شدهانرد [.]18

کوچررکترررین مقررداری اسررت کرره رونررد نمودارهررای بررا مقررادیر

با توجه به تعدّد ایستگاهها در شهر اراک ( 21حالت مختلر
برای  148برداشت میکروترمور) تصمیم گرفتره شرد پارامترهرای
حساسررریت در محرررل برداشرررتهرررای دو ماهررره در زمسرررتان و
ایستگاههای تک ایستگاهی ا راف رنها سنجیده شوند.
سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان 6931

بزرگتر از خود را تشعیت کرده و نمودارهای کوچرکترر از رن
جابهجایی نشان میدهند.
الز برره ذکررر اسررت کرره انتخرراب پارامترهررای حساسرریت در
مطالعات مختل

میبایست بهصورت تجربی انجا گیرد.
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شک ( :)2نحوهی مقایسه پارامترهای  nppmبرای یک ایستااه نمونه (.)I05

شک ( :)3نحوهی مقایسه پارامترهای  mبرای یک ایستااه مرجع (.)I05

 -2-5تعیین زمان ،مد

و نحوه برداشت خردلرزهها

در قد بعدی ،بررسی حساسیت نمودارهرای بیضری واری بره

رایلی برای هرکدا جداگانه محاسرشه شرده اسرت .در شرکل ()4
ترییرررات منحنرریهررا در هررر ایسررتگاه مشرراهده مرریشررود .وجررود

مدت زمان برداشت ،فصل برداشت و همچنرین نحروهی برداشرت

مشکالت دستگاهی و عد پایرداری برداشرتهرا باعرث افرزای

دادهها در ول شرشانهروز انجرا شرده اسرت .یکری از مهرمتررین

نسشت یفی مؤلفه های افقی به مؤلفره قرائم در دقرایم ابتردایی در

فاکتورها در انتخراب و پرردازش خردلررزههرا ،پایرداری رنهرا در

برخی از ایستگاه ها شده است .بررسی انجا شرده نشران مریدهرد

زمرران مرریباشررد .برررای کنترررل و بررسرری مرردتزمرران الز برررای

که دادهها در تما ایستگاه ها تحت شرایط مختل

در بازه زمانی

مشاهدهی پایداری خردلرزهها ،یک ساعت ابتدای برداشت تمرا

ده دقیقررهی سررو برره بعررد برره پایررداری رسرریدهانررد؛ بنررابراین در

رکوردهای ششکهی لرزهنگاری موقت نصسشده در زمستان سال

رکوردهایی با مدتزمان سی دقیقه با انتخراب ده دقیقرهی سرو ،

 1331را به بازههای دهدقیقهای جدا نمروده و بیضریواری امرواج

نتایج قابلاعتماد خواهد بود.
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پهنهبندی سرعت موج برشی در شهر اراک با استفاده از بیضیواری امواج رایلی استخراج شده از اندازهگیریهای خردلرزههای محیطی

شک ( :)4منحنیهای  HVTFAبرای بازههای زمانی  11دقیقهای از شروع برداشت از ده دقیقهی اول تیا ده دقیقیهی ششی بیرای مشیاهدهی زمیان
رسیدن به پایداری.

از رف دیگر ،بررسی تأثیر زمان برداشت خردلرزههرا در دو
فصل تابستان و زمستان ،با تحلیل نسشت یفی دو ایستگاه در یک

انجا شده در فصل تابستان ،روندی غیرمعمول در منحنی نسرشت
یفی ایجاد کرده است.

مکان مشخص که یکری از رنهرا در فصرل تابسرتان و دیگرری در

در تحلیل بیضی واری ،شیس سمت راست بعد از قله 7نمرودار

زمستان برداشت داده داشتهاند ،میسر شده اسرت .همران رور کره

بررهعنررروان داده مشررراهداتی مررورد اسرررتفاده قرارگرفتررره اسرررت.

نترایج نسرشت یفری در ایسررتگاههرای مسرتقر در دو نقطرره  T13و

ازرنجاییکه برداشت های تک ایستگاهی انشروه اسرتفاده شرده در

 ،G10در شکل ( )5مشاهده میشود ،دادههای مربوط به زمسرتان

این مقاله ،در فصل تابستان انجا شده است ،با مقایسهی نمودارها

و تابستان ،منحنی نسشت یفی مشابهی را در فرکان هرای براالتر

در چنرد نقطره ،مشراهده گردیرد کره رونرد شریس سرمت راسررت

نتیجه میدهند؛ درحالیکه در فرکران هرای

منحنیها در هر دو برداشت در تابستان و زمستان ،مشابه بوده و از

از قلههای رزونان

کمتر ،کمشود انرژی در مؤلفهی قائم نگاشتها در برداشرتهرای

دقت کافی برخوردار میباشند.

شک ( :)5مقایسهی میان برداشتهای تابستانی و زمستانی .در فرکانس های پایین ،کم ود انرژی در مؤلفه قائ نااشتها در برداشتهای انجامشیده در
فص تابستان مشاهده میشود.
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بررسری دیگرر ،مطالعررهی کیفیرت نگاشرتهررا در زمرانهررای

بازههای زمانی اشاره شده (شکل  ،)6میتروان گفرت یرال سرمت

شرشانهروز و بررسری

راست منحنی که بهعنوان دادهی مشاهداتی از اهمیرت برخروردار

تأثیر خردلرزههای گذرای حاصل از فعالیت های انسانی در زمران

است ،تحت تأثیر ترییر محتوای خردلرزه در ول شرشانهروز قررار

برداشررت مرریباشررد .برررای ایررن منظررور ،چهررار بررازه زمررانی در

نگرفته است.

برداشت خردلرزهها در ساعتهرای مختلر

ساعتهای  6،13 ،1و  18در ول ششانهروز در نظر گرفته شد .برا

عررالوه بررر مرروارد فرروق ،نگاشررتهررای زلزلرره ثشررتشررده در

توجه به مقایسه منحنیهرای تحلیرل نسرشت یفری در هرر یرک از

مدتزمان استقرار ششکهی لرزهنگاری موقت  2ماهره در زمسرتان

شک ( :)6مطالعهی منحنیهای بیضیواری در ساعتهای مختلف ش انهروز بهمنظور بررسی تأثیرا
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خردلرزه محیطی بر دادهها.
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پهنهبندی سرعت موج برشی در شهر اراک با استفاده از بیضیواری امواج رایلی استخراج شده از اندازهگیریهای خردلرزههای محیطی

 1331دارای سطح انرژی باالتری نسشت به رکوردهای ارتعاشات

همچنین بیضی واری امواج رایلی انجا شده اسرت کره در شرکل

محیطی در همان محل است و میتواند صرحت و دقرت نترایج را

( )8نمونهای از رن بهعنروانمترال ارائره شرده اسرت .هرچنرد کره

باالتر بشرد .در این مطالعه ،برای محاسشهی نسشت یفی مؤلفههای

هرکرردا از منحنرریهررا بررهتنهررایی قابلیررت اسررتفاده در عملیررات

دنشاله نگاشت با

وارونسررازی را دارد ولرری تفسرریر و تطشیررم  147پروفیررل سرررعت

افقی به مؤلفهی قائم نگاشتهای زلزله ،از بخ

نسشت سیگنال به خردلرزه باالتر از  2استفاده شده است.
به ور متال ،رکورد زلزله ثشتشرده در ایسرتگاه  T13دارای
قله ی مشخص فرکانسی در فرکان

 1/3هرتز مریباشرد .هرچنرد

که این قله در منحنی بیضیواری مربوط بره رکرورد خردلررزه در

موج برشی مشکل و عمالً غیرممکن خواهد برود .بره همرین دلیرل
فرکان

تشدید و شیس سمت راست بعد از قله تشدید حاصل از

هر یک از ایرن منحنری هرا ،بره دو روش رمراری و مشراهداتی در
قالس  11خوشه دستهبندی شدهاند.

برداشت های تابستانی به دلیل کمشود سطح انرژی در مؤلفره قرائم
بهوضوح دیده نشده است ،ولی مقایسهی منحنیهای بهدسترمده
از رکورد زلزله با منحنی های بهدسترمده از ارتعاشرات محیطری
نشان می دهد که شیس سمت راست منحنی ها از تشابه قابل قشولی
برخرروردار اسررت و ایررن امررر باعررث ا مینرران بیشررتر از درسررتی
نمودارهای بیضریواری خردلررزههرا برهویرژه یرال سرمت راسرت
منحنیها میباشد (شکل .)7
 -6دستهبندی منحنیهای بیضیواری
برای تما  147ایستگاه برداشرت ترک ایسرتگاهی خردلررزه،
تحلیل نسشت یفری کالسیک مؤلفرههرای افقری به مؤلفره قرائم و

شک ( :)8مقایسهی نس تهای طیفی مؤلفههای افقی بیه مؤلفیه قیائ بیه
روش کالسیک با منحنی بیضیواری در ایستااه .T13

شک ( :)7منحنیهای مربوط به زل لهها و مقایسه ی میاناین نس ت طیفی ناشی از زل له و ارتعاشا

زمینه در یک ایستااه حاوی رویداد ث تشیده زل لیه

(ایستااه .)T13
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 -1-6روش آماری در دستهبندی اولیهی منحنیهای
بیضیواری

برای دسرتهبنردی منحنریهرای بیضریواری ،از روش رمراری
موسو به خوشهبندی استفاده شد .تقسیم بندی تعداد دادهی نسشتاً
زیاد در مطالعات رماری با تکنیکهای خوشهبندی 8مشتنی بر افراز
دادهها انجا میشود .در تکنیکهای خوشهبندی ،با فر

وجود

 nنمونه و  kخوشه نهرایی ،تمرا نمونرههرا در  kخوشره گنجانرده

بررهمنظررور پهنررهبنرردی شررهر مودیکررا در کشررور ایتالیررا بررر اسررا
خوشه بندی مقادیر نسشت یفی کالسیک مؤلفهای افقی به مؤلفه
قررائم اسررتفاده نمودنررد .رنهررا از روش خوشررهبنرردی مرکررز محررور
استفاده کردنرد کره یکری از روشهرای مشتنری برر افرراز دادههرا،
به وریکه فاصله اقلیدسی از رابطه ( )2پیروی کند ،است:
()2

مریشروند .در ایررن روش از معیراری جهرت ارزیررابی تشرابه میرران
نمونه های یک خوشه و عد تشابه میان خوشهها برای شکلدهی
رنها در حالت بهینره برا الگروریتمهرایی ماننرد  k-Meansاسرتفاده
می شود .در این روش ،در ابتدا تعداد  kنمونه اتفاقی از میان تما
نمونه ها انتخاب و در هر خوشه گنجانده میشود که این نمونههرا
به عنوان نماینده هر خوشه شناخته خواهنرد شرد و بره رنهرا مرکرز
خوشه گفته می شود .سپ

در ادامه بره کمرک معیارهرایی ماننرد

) D  a (dx2 )  (dy2 )  b (dF2 )  c (dA2 )  d (dL2

در این معادله  xو  yمختصرات محرل برداشرت F ،فرکران
تشرردید A ،دامنررهی تشرردید و  Lفرراکتور زمررینشناسرری مهندسرری
منطقه هستند .برای منظور کردن فاکتور زمینشناسی بره هرکردا
از انواع زمین در نقشهی زمین شناسی مهندسی یک مقدار عددی
نسشت داده شد که هر مقدار نشاندهندهی یک نوع جرن

زمرین

بود .ضرایس وزندهی نیز بهصورت انتخابی و بر مشنای جررافیای

فاصلهی اقلیدسی ،3تشابه هر یک از نمونرههرای باقیمانرده را برا k

منطقرره و ا العررات پیشررین محاسررشه مرریشررود .در صررورت نشررود

نماینده بررسی شده و درصورتیکه نمونهی موردنظر به هر یرک

می توان ضرایس را برابر با یک در نظرر گرفرت.

نزدیکتر بود به عضویت رن خوشه درمیرید [.]13
کاپیتزی و همکاران [ ]21در سال  2114از این مفهو رماری

ا العات خا
با فر

مقدار  k =11برای خوشهبندی شرهر اراک ،دسرتهبنردی

منحنی منا م مختل

شهر بهصورت شکل ( )3خواهد بود.

شک ( :)9نقشهی خوشهبندی به روش آماری منحنیهای نس ت طیفی بهدست آمده از تحلی خردلرزههای محیطی در شهر اراک.
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 -2-6روش مشاهدهای در دستهبندی اولیهی منحنیهای

 -7وارونسازی منحنیهای بیضی واری بیرای تعییین

بیضیواری

پروفی تکبعدی سرعت موجبرشی

با توجره بره تعرداد زیراد منحنریهرای بیضریواری ،شرشاهت

شرررکل ( )11تمرررا مراحرررل وارونسرررازی را از محاسرررشه،

ظاهری شیس یال سمت راست (از اولرین بیشرینه ترا اولرین دره) و

دسته بندی و انتخاب منحنی بیضری واری ترا ترسریم پروفیرلهرای

تشردید منحنریهرای بیضریواری برهدسرترمرده ،معیرار

سرعت موجبرشی ،برای یک دسته نمونه از  11دسته منحنیهرای

دستهبندی منحنی هرا بروده و از منحنریهرای هرمشرکل برا تطرابم

بیضیواری (دسته  )1نشان میدهرد .در ایرن مرحلره ،یرال سرمت

مناسس یال سمت راست میانگینگیری شده اسرت .در نهایرت برر

راسررت منحنرری بیضرریواری و قلررهی فرکانسرری بررهعنرروان داده

مشنای مشاهرده و تطابم ظاهری و دقت به مجراورت منحنریها بره

مشاهداتی جهت تعیین پروفیل سرعتی مروجبرشری وارد عملیرات

یکدیگ ررر ،منحنرریهررای بیضرریواری در  11دسررته تقسرریم شرردند

وارونسازی شود.

فرکان

(شکل  .)11همان ور که دیرده مریشرود در نقشرهی زون بنردی

جهت انجا تحلیل های برگشتی (وارونسازی) ،حالتهرای

مطالعهی رماری (شکل  )3نیز بهوضوح میتروان

بی شماری از مدل زمین با پارامتری کردن ساختار زمرین رزمروده

زونهرای شررمالی ،شررمال شرررقی ،شرررقی ،زون اصررلی مرکررزی و

می شود .در این بخر

بره بررسری نحروهی پرارامتردهی سراختار

همچنررین منررا م مرتفررع جنرروبی و غربرری را مالحظرره نمررود و بررا

زمررین و شناسررایی مجهرروالت فیزیکرری در عملیررات وارونسررازی

دستهبندی مشاهداتی تطشیم کرد.

پرداخترره میشود .ساخترار پیشنهادی الیرههرای زمیرن و منحنرری

شهری بر اسا

شک ( :)11نقشهی خوشهبندی به روش مشاهدهای منحنیهای نس ت طیفی بهدست آمده از تحلی خردلرزههای محیطی در شهر اراک.
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شک ( :)11مراح وارونسازی در یک نااه .جمعآوری منحنیهای ه شک بر اساس روشهای مشاهدهای و آمیاری ،مییاناینگییری از منحنییهیا،
انتخاب بازهی مناسب برای وارونسازی ،انجام عملیا

وارونسازی و به دست آوردن پروفی سرعتی موج برشی برای یک دستهی نمونه (دستهی .)1

میانگینگیری شده ی هرر پهنره برا محردودیتهرای تعریر شرده

چگالی و ضریس پواسون بر روی ناهمگونی منحنری بیضریواری

بررهعنرروان ورودی برره نررر افررزار وارونسررازی  DINVERاعمررال

در مقایسه با سایر پارامترها نراچیز مریباشرد و بره همرین دلیرل در

مرریشررود [ .]21ایررن نررر افررزار از الگرروریتم همسررایگی بررهمنظررور

وارونسازی چگالی برابر  2111کیلوگر بر متر مکعس و ضریس

عملیات وارونسازی بهره میبرد .روش الگوریتم همسایگی یک

پواسون مابین  1/3تا  1/45در نظر گرفته میشود.

روش جستجوی مسرتقیم تصرادفی بررای یرافتن مردلهرای دارای

در نهایت توسرط الگروریتم همسرایگی بررای هرر مجموعره

انطشاق قابلقشول بر داده در فضای پارامتری می باشد .این روش با

پارامترر ایجراد شده ،مقردار خطرا در الگوریتررم مسرتقیم محاسرشه

تولید نمونههای ششه تصادفی و محاسشهی منحنریهرای پاشرندگی

میشود ،حتی اگر پارامترهای مذکور شرایط فیزیکی و مقردماتی

برای این مدلهرا مسروله را حرل مریکنرد .در ایرن روش چگرالی

را بررورده نکند .از مدلهای اشتشاه با برگشت یک خطای باال در

احتمال اولیه یکنواخت فرر

مریشرود .ویژگری ایرن الگروریتم

الگوریتم همسایگی صرفنظر میشود.

استفاده از نمونههای قشلی برای هدایت جستجو در یافتن مدلهای

در این مطالعه ،پارامتردهی اولیه بره روش سرعی و خطرا 11و

بهینه میباشد .زمانی که تابع عد تطابم داده برای نمونههای قشلی

عد تعری

قیدهای سختگیرانه برای مقادیر سرعت موجبرشی

معلو شود این الگوریتم با استفاده از هندسرهی ورونروئی توزیرع

و عمررم الیررههررا انجررا شررده اسررت .وارونسررازی بررا محرردودهی

غیرمتعارف نقاط را درونیابی میکند .برای هر الیه از مدلهرای

پارامترررهرای وسیرع شروع شده و در محرردودهای کره کمترررین

زمین پارامترهای ضخامت ،سرعتهای مروجبرشری و فشراری ،و

ناهمگونی مابین منحنی های مشاهداتی و محاسشاتی مشاهده شود،

چگالی و نسشت پواسون در نظر گرفته مریشروند .ترأثیر ترییررات

میشود که نتایرج حاصل
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شده حاوی ا العات خوبی از ساختار زیرسطحی اسرت .پیرروی

با توجه به سرعتهای ارائه شرده بررای سرنگبسرتر در مطالعرات

از ایررن رونررد ،باعررث رزادی عمررل برنامررهی وارونسررازی برررای

گذشته ،سرعت الیه ی رخر بیشتر از  1111متر بر ثانیه منطشرم برر

استخراج پروفیل های سرعت موجبرشی قابل اعتماد خواهرد شرد.

سرعت موجبرشی ساختارهای رهکی در نظر گرفته شده است.

توسرط الگروریتم همسرایگی بررای هرر مجموعره از منحنریهرای
مشاهداتی و پارامترهای مربو ره ،مقردار نراهمگونی منحنریهرای

 -8ترسی مقاطع دو بعدی سرعت موج برشی

مشاهداتی و محاسشاتی به روش حداقل مربعات محاسشه مریشرود

پروفیل های سرعت موج برشی و منحنری بیضری واری متنراظر

[ .]22مدلهای اولیهی سرعت موجبرشری مرورد اسرتفاده در ایرن

برای دسته  1و  6در شررق و جنروب شرهر اراک در شرکل ()12

مطالعه در جدول ( )1ارائه شده است.

نشان داده شده است .با توجه به تشاینهای سرعتی مشراهده شرده
در پروفیلهای سرعت موج برشری ،در اکترر نقراط شرهر دو الیره
سرعتی با سرعتهای  411و  811متر بر ثانیه بهدست رمده اسرت

جدول ( :)1مدل ورودی مورد استفاده.

عمق
انتهای
الیه )(m

ضخامت
()m

سرعت
موجبرشی
()m/s

سرعت
موج
فشاری

نس ت

که با درونیابی از پروفیلهای حاصرلشرده ،دو مقطرع دو بعردی
چاالی

پواسون ()kg/m3

شکل ( )13ارائه شده است.

()m/s

الیه 1

11

بنا بر رزمای های درون

الیه 2
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گمانهای موجود

الیه 3

111

311-3511

511-5111

الیه 4

211

311-3511

511-5111

الیه 5

511

311-3511

511-5111

الیه 6

1111

2111-5111 1111-3511

سرعت موجبرشی در راستای شمال -جنروب و شررق -غررب در
در ترسیم مقا ع دو بعدی سرعت موجبرشی دقت شده است

 1/3تا
1/45

2111

که اوالً دو پروفیل انتخاب شده تقریشاً از تمامی دسرتههرای مرورد
مطالعرره عشررور کنررد و از رررف دیگررر رونررد ترییرررات سرررعت
موجبرشی با توجه به ارتفاعات موجود در نیمهی جنوبی و نیمهی
غربی شهر قابل تعمیم و قضاوت باشد.

شک ( :)12پروفی سرعتی و منحنی بیضیواری برای دو زون شمالی (باال) و جنوبی (پایین) شهر.

سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان 6931
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سعید سلطانی ،ابراهیم حقشناس و محسن فضلوی

شک ( :)13پروفی های مقاطع شمالی– جنوبی و شرقی -غربی.

 -9نتیجهگیری

عد اعمال محدودیت در محدوده ی سرعت مروجبرشری و
امرواج رایلری

عمم الیههای مدل های اولیه ،استفاده از ا العات رزمرای هرای

بزرگنمایی دامنه ی امواج سطحی بهخصرو

و

درون گمانررهای برررای اعمرراق سررطحی و همچنررین تکرارپررذیری

سرعت موجبرشی این الیهها میباشد .بیضریواری امرواج رایلری

عملیات وارونسازی سشس شده اسرت کره پروفیرلهرای سررعت

نیز تحت شرایط تشدید ربرفرت قرارگرفتره و توسرط روشهرای

موجبرشی مطمون حاصل شود.

تحت اثر عشور از الیه های ربرفت وابسته به فرکان

فرکان  -زمران و کراه
وارونسازی بخ

رزونران

تصرادفی قابرل محاسرشه مریباشرد .برا

مقا ع دو بعدی سرعت موجبرشی (شرکل  )13برا مطالعرات

منتخس منحنیهرای بیضریواری (یرال سرمت

گذشرتهی منطقره از جملره مقطرع  6ژئوالکتریرک (گرزارش ریرز

راست بعد از قله) پروفیل سرعت موجبرشی تعیین میشود.

پهنه بنردی لررزهای شرهر اراک) هرمخروانی بسریار مناسرشی دارد.

دقررت منحنرریهررای بیضرریواری کرره از برداشررتهررای تررک

باالرمدگی کنتراست سررعت مروجبرشری مرابین زون  8و  11در

ایسررتگاهی حاصررلشرردهانررد ،بررا کنررار هررم گذاشررتن نمودارهررای

مقطع راستای شمال  -جنوب همخروان برا گسرل معرفریشرده در

بیضیواری در ایسرتگاه هرای مجراور و بررسری رونرد ترییررات و

گزارش ژئوالکتریک میباشد [ .]23همچنین ایرن مقرا ع الیرهی

دسررتهبنرردی رنهررا بررسرریشررده و برررای عملیررات وارونسررازی

نسشتاً ضخیم ربرفتی را در شرمال و شررق منطقرهی شرهری اراک

منحنیهای قابلاتکا در هر دسته استفاده شده است.

نشان می دهد که الشته با شواهد زمین شناسی مهندسری منطقره نیرز
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Extended Abstracts
Shear Wave Velocity Zonation in City of Arak, Using Rayleigh-Wave Ellipticity,
Extracted from Ambient Noise Recordings
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Horizontal to vertical spectral ratio technique on single station ambient noise data, is a well-known technique in
study of site effect. Recently, this technique is introduced as a tool for identification of shear wave velocity profile of
soil beside its normal usage.
Many studies in recent years showed that the ellipticity of the fundamental mode of Rayleigh waves can be
obtained by reducing the Love and Body waves effects from the H/V spectral ratio. Based on the relation of the H/V
curves and the ellipticity of Rayleigh waves and dependency of ellipticity to the shear-wave, this method can retrieve
the S-velocity structure in a thick alluvial deposit.
In this paper, HVTFA and RayDEC methods are used to retrieve the ellipticity curves for more than 140 singlestation ambient noise measurements. The HVTFA technique based on time-frequency analysis with Continuous
Wavelet Transform tries to reduce the SH-wave influence that is possible by identifying P-SV wavelets along the
signal and computing the spectral ratio from these wavelets. It is assumed that the energetic points in time-frequency
representation of the vertical signal is related to a single Rayleigh wave wavelet. The average over all wavelets defines
as ellipticity.
Based on random decrement technique, the Ray DEC method uses the vertical component as a master trigger and
stacks a large number of horizontal and vertical signals from three-component records of seismic noise to obtain
ellipticity curves.
The right flank of ellipticity curves (from the first peak of curves to the next trough) were used in inversion,
because numerical studies show that the right flank is the most reliable part of ellipticity, and the energy of the
Rayleigh-wave fundamental mode strongly dominates in these frequency ranges.
In the following, ellipticity curves were classified based on the f0 peaks and the right flanks in two ways; visual
observation of similarities and k-means clustering statistical approach.
Inversions process performed using the Neighborhood Algorithm based on the partition of the parameter space into
Voronoi cells. The Voronoi decomposition of the parameter space is the base of an approximation of the misfit
function, which is progressively refined during the inversion. The method uses prior information (initial
parameterizations) and try to optimize the computation at the different stages of inversion.
The results of inversion show the existence of the thick alluvial deposits in the northern and eastern parts of the city.
For the southern parts, the method shows higher velocity and lower depth of bedrock. These results are in agreement
with geological situation of the region, existence of mountainous area at the southern and western parts, and extensive
alluvial plains at northern and eastern parts.
Keywords: Ellipticity, S-Wave Velocity Profile, Clustering, HVSR Method.
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