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تحليل آرايهاي ميكروترمورها به روش ضرايب خود همبستگي مكاني به منظور
برآورد ساختار سرعتي موج برشي در جنوب خاور شهر بم
نوشته :محمدرضا قائمقاميان* ،آزاده فريدوني*****،

*پژوهشگاه بين المللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله ،تهران ،ايران
**مؤسسه ژئوفيزيك ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
***گروه لرزهزمينساخت ،سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور ،تهران ،ايران
تاريخ پذيرش1387 /02 /18 :
تاريخ دريافت1386 /11 /27 :
چكيده
هدف از مطالعه حاضر ،برآورد ساختار سرعتي موج برشي در شهر بم با استفاده از برداشتهاي آرايهاي ميكروترموراست .به اين منظور ،اندازهگيريهاي ميكروترمور در

يك آرايه دايرهاي دو گانه در ساختگاهي در جنوب خاور شهر بم انجام شد .با تحليل دادهها بر مبناي روش ضرايب خود همبستzگي مكاني ( ،)SPACمنحني پاشش
موج ريلي موجود در ميدان موج ميكروترمورها در بازه بسامدي 1/6-2/3هرتز استخراج شد .سپس با بهكارگيري الگوريتم برگشتي ژنتيك ،ساختار سرعتي موج  Sدر

ساختگاه مورد مطالعه تا ژرفاي  400متر برآورد شد .نتايج حاصل از اين مطالعه ،همبستگي خوبي با دادههاي درون چاهي موجود دارد و نشان ميدهد كه روش SPAC

با توجه به ارائه برآوردهاي قابل اعتماد از ساختار سرعتي موج  ،Sژرفاي نفوذ زياد ،سهولت برداشت  ،تحليل سريع دادهها ،صرفه اقتصادي و غير تخريبي بودن مكمل يا

جايگزين مناسبي براي روشهاي متداول تعيين نيمرخ  VSاست.

كليدواژهها  :برداشتهاي آرايهاي ميكروترمور ،روش ضرايب خود همبستگي مكاني ،ساختار سرعتي موج برشي ،تحليل برگشتي سرعت موج برشي ،شهر بم
 .1مقدمه
بيشتر شهرها و مناطق پرجمعيت ،از ديدگاه زمينشناسي بر روي رسوبات نرم واقع
شدهاند كه ميتوانند دامنه امواج لرزه اي را در بازه بسامدي خاصي تقويت يا تضعيف
كنند .دامنه حرکات زمين در اين مناطق بهشدت توسط ويژگيهاي محلي خاک
همچون هندسهخاک ،سرعتموج برشي و فشارشي ،چگالي ،ضريب تضعيف و ...

کنترل ميشود .مطالعات نظري و تجربي نشان ميدهد که ساختار سرعت موج برشي

بيشترين تأثير را بر مشخصات حرکات توانمند زمين دارد و در محيطهاي رسوبي

استفاده از الگوريتم ژنتيک ،ساختار سرعتي موج
شده است.

S

در منطقه مورد مطالعه ،ارائه

.2بررسيهاي زمينشناسي ،زلزلهشناسي و ژئوفيزيك درگستره شهر بم
رويداد زمين لرزه ويرانگري با بزرگاي گشتاوري  )NEIC( 6/5در صبحگاه روز

جمعه پنجم دي ماه  ،1382بم و روستاهاي پيرامون آن را به كلي ويران كـرد .شهر

عميق اثرات ساختگاهي ميتواند از ساختارهاي سرعتي عميق نشأت گيرد؛ لذا،

بم در جنوب خاوري ايران؛ در سامانـه گسل نايبند ـ گوك -سبزواران (شكل-1الف)

 Sدر آن منطقه است .انجام چنين مطالعات دقيقي از طريق روشهاي متداول مانند

بم در بين شهرهاي بم و بروات ،محدود ميشود .شهر بم به وسعت  6كيلومتر از

مطالعات کاهش خطرپذيري در هر منطقه مستلزم شناخت دقيق ساختار سرعتي موج
روشهاي لرزهاي ،حفر گمانهها يا شبکههاي لرزهنگاري در مناطق شهري و صنعتي
حساس و يا مناطقي با لرزهخيزي متوسط با مشکالت فراواني روبهروست.
در

سالهاي

اخير،

روشهاي

آرايهاي

ميکروترمور،

جايگزين

مناسبي براي راهکارهاي متداول تعيين سرعت موج برشي شده است

).(Kudo et al., 2002; Roberts & Asten, 2004اين روشها در کنار سهولت
برداشت ،صرفه اقتصادي و غير تخريبي بودن ،ميتوانند برآوردهاي معتبري از
نيمرخ سرعت موج برشي تا ژرفاي چند صد متر ارائه دهند .شيوههاي تحليل آرايه اي

ميکروترمورها به دو رده اصلي قابل تقسيم است :روش بسامد  -عدد موج ( )f-kو روش
ضرايب خود همبستگي مكاني (.)Spatial Autocorrelation Coefficients: SPAC

از آنجا که روش

SPAC

قادر است با تحليل سادهتر ،آرايههايي با ابعاد

کوچکتر و تعداد ايستگاههاي کمتر نتايجي مشابه روش

f-k

بهدست دهد

) ،(Okada, 2003; Kudo, 2002امروزه با مقبوليت بيشتري روبهرو شده است .

واقع است ) ،(Walker and Jackson, 2004و از سمت خاور به گسل كواترنري

شمال تا جنوب و  4كيلومتر از خاور تا باختر بر روي فرا ديواره اين گسل واقع

شده است ) .(Konagai et al., 2004مطالعات دورسنجي
و زلزلهشناسي

)(Talebian et al., 2004

)(Suzuki et al., 2004; Ghayamghamian & Hisada, 2007

انجام

گرفته ،مشخص ميكند كه عامل اصلي زمين لرزه مخرب بم ،گسل پنهاني در
باختر گسل قديمي بم است كه هيچ ويژگي بارز زمينشناسي سطحي پيش از
رخداد زمين لرزه از آن وجود نداشته است.

شكل  -1ب تصويرماهوار هاي شهر بم و گسل پيرامون آن را كه توسط

ماهواره لندست

()LANDSAT

برداشت شده ،نشان ميدهد .برونزد سنگي

آذرين در نواحي شمالي اين گستره در شكل نمايان است .در محدودة شهر بم

پوشش سطحي را نهشتههاي رسوبي كواترنري تشكيل ميدهند؛ كه اغلب منشأ

آواري داشته و در كنار گدازههاي داسيتي ،آندزيتي و ريوليتي قرار دارند .اين

رسوبات دانهبندي متفاوتي دارند و در يك نگاه كلي ،نهشتهها از جنوب به

هدف عملي از مطالعه حاضر برآورد ساختار سرعتي موج برشي در منطقه شهري

شمال دانه ريزتر ميشوند ،به گونهاي كه نواحي مركزي از رسوبات دانه ريز

دادههاي ميکروترمور به صورت آرايهاي در ساختگاهي در جنوب خاوري

و ريگ تشكيل شده است .كمترين ستبراي آبرفتها  100متر در شمال باختر

بم براي مطالعات مهندسي و شبيهسازي حرکات توانمند زمين است .به اين منظور،
بم برداشت و با بهکارگيري روش ضرايب خود همبستگي مكاني سرعت فاز

مؤلفههاي بسامدي موج ريلي تعيين شد .در نهايت با برگردان منحني پاشش با

(رس ،سيلت ،ماسه) و حاشيه دشتها از عناصر درشت مانند قلو هسنگ ،شن

شهر بم و بيشترين آن  300متر در نواحي پست و كفههاست .براساس مطالعات
ژئوالكتريك در محدودة شهر بم كه توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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انجام گرفت ،سنگ كف در نقاط شمالي محدوده اصلي شهر بم نسبت به

()2

سنگ كف پايينتر از ديگر نقاط است و در بيشتر نقاط مركزي ،سنگ كف با

()3

نقاط ديگر شهر ژرفاي كمتري دارد و در محدوده مركزي ژرفاي قرارگيري

مطالعات انجام شده قابل شناسايي نيست؛ بهطو ركلي ،ژرفاي قرارگيري سنگ

كف در محدوده شهر بم به بيش از  200متر ميرسد .استنتا جهاي به عمل

آمده از انداز هگير يهاي ژئوالكتريك به همراه مشاهدات منطقهاي ،داللت

j(r,q,w)dq

از حل انتگرال باال ،معادله  3بهدست مي آيد:

2p
0

1
)2pj(0,w

=)r(r,w

) r(r,w)=J0( wr
)c(w

که در اين رابطه  cسرعت فاز در بسامد  wو  J0تابع بسل نوع اول از مرتبه صفر است.
ضرايب  SPACرا در حوزه بسامد ميتوان از تبديل فوريه نگاشتهاي ميکروترمور
محاسبه کرد:

Re[SCX(w,r,q)]dq
)SC (w).SX(w,r,q

2p

r(r,w)= 1
2p

بر آذرين بودن سنگ كف دارد .انداز هگير يهاي مگنتوتلوريك نيز نتيجه

()4

طباطبايي و همكاران.)1384 ،

محيط دايره هستند و) SCX (w,r,qطيف همبستگي متقابل بين اين دو ايستگاه است.

مطالعات ژئوالكتريك و شناسايي سنگ كف آذرين را تأييد ميكند (هاشمي
پس از رخداد زمينلرزه بم ،پژوهشگاه بين المللي زلزلهشناسي عمليات لرزهنگاري

را در امتداد  10نيمرخ شكست مرزي در گستره شهر بم انجام داد .شكل  2تغييرات

سرعت موج برشي را در اليههاي زيرسطحي شهر بم تا ژرفاي  30متر نشان ميدهد.
بر اساس نتايج اين مطالعه ،سرعت موج برشي پس از اليه سطحي بين  220تا  900متر

برثانيه در اليه زيرسطحي تغيير ميكند و توزيع ستبراي سنگ بستر از  3متر تا بيش
از  30متر متغير است و در حركت از شمال به جنوب ،ژرفاي سنگ بستر به تدريج

افزايش مييابد).(Konagai et al., 2004; Towhata et al., 2004

شكل  -3الف موقعيت ساختگاه مطالعه حاضر را بر روي نقشه زمينشناسي شهر بم

0

كه) SX(w,r,q),SC (wطيف چگالي توان بهترتيب در ايستگاههاي واقع در مرکز و

 .4اندازهگيريهاي ميكروترمور
اندازهگيري همزمان ميكروترمورها در يك آرايه دايره اي دوگانه شامل  7لرزهسنج
سهمؤلفهاي انجام شد .لرزهسنجها ساخت

شركتGuralp

از نوع

CMG-6TD

بودندكه پاسخ بسامدي آنها در بازه  0/1-100هرتز ثابت است .اين باند بسامدي به
نسبت پهن امكان ثبت ميكروترمورها را در يك طيف بسامدي وسيع فراهم مي كند.

شكل  -3ب هندسه و ابعاد آرايه برداشت ميكروترمورها را نشان ميدهد.

آرايه كوچكتر بهمنظور استخراج ساختار سرعتي در اليههاي كم ژرفاتر و

نشان ميدهد كه بر اساس بررسيهاي صحرايي و با توجه به سطح نوفه در محدوده

به شعاع  148متر و بههمين ترتيب آرايه بزر گتر براي تعيين سرعت موج

لرزهنگاري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با  80نيمرخ لرزهشكست

ميكروترمور به مدت سه ساعت با بسامد نمونه برداري  100هرتز بهصورت

شهر بم ،در جنوب خاوري اين شهر انتخاب شده است .با انجام مطالعات گسترده

مرزي و  15نيمرخ درون چاهي كه موقعيت آنها بر روي شكل  -4الف نشان داده
شده ،اطالعات دقيقي از ساختار سرعتي موج برشي تا ژرفاي  30متر در محدودة

شهر بم بهدست آمده است .بر اساس نتايج اين مطالعات ،رسوبات در زير ساختگاه
مورد بررسي از لحاظ سرعت موج برشي به سه اليه متمايز قابل تفكيك است.

ژرفاي اليه اول و دوم به ترتيب ،بين  6تا  12متر و  14تا  20متر تغيير ميكند،
سرعت موج برشي نيز در اليه اول از  300تا  360متر بر ثانيه و در اليه دوم از 700

تا  1000متر بر ثانيه متغير است .سنگ بستر لرزهاي در ژرفاي بين  15تا  25متر واقع
و سرعت موج برشي در آن بين  1200تا  1400متر بر ثانيه است (هاشمي طباطبايي

و همكاران.)1384 ،

) Aki (1957مباني نظري روش خود همبستگي مکاني را ارائه داد .وي ضرايب خود

همبستگي مکاني ميکروترمورها را براي آرايه دايرهاي ويژهاي تعريف کرد و محققان

ديگر با رفع برخي محدوديتها آن را به يک روش اکتشافي مهم تبديل کردند که

امروزه

ناميده مي شود ) .(Apostolidis et al., 2003در تحليل داده ها بر

مبناي روش  SPACمنحني پاشش موج ريلي موجود در ميدان موج ميکروترمورها
استخراج و در برآورد ساختار سرعتي موج برشي استفاده ميشوند .در اين روش
فرض بر اين است که ميکروترمورها فرايندي کاتورهاي و مانا هستند .با اين فرض تابع
خود همبستگي مکاني در يک آرايه دايرهاي را ميتوان به صورت

()1

تعريف کرد ،که

)j(r,q,w)=U(0,0,w,t). U(r,q,w,t
)U(t

ميانگين سريهاي

ميکند .در اين رابطه،

)U(0,0,w,t

و

زماني()ensemble average

)U(r,q,w,t

را مشخص

به ترتيب مؤلفههاي عمودي

نگاشتهاي ميکروترمور در مرکز و محيط آرايه دايرهاي هستند .ميانگين آزيموتي
توابع خود همبستگي مکاني که با تابع

SPAC

در مرکز آرايه نرمال شده است،

بهعنوان ضريب خود همبستگي مکاني در بسامد زاويهاي  ، p(r,w),wتعريف مي شود:
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پيوسته ثبت شد .حجم زياد دادههاي برداشت شده اين امكان را فراهم ميكند
كه بتوان به تعداد كافي پنجرههاي فاقد نوفههاي گذرا يافت .اين نوفهها در

نتيجه فعاليتهاي انساني و يا عبور و مرور اتومبيلها در نزديكي محل آرايه
ممكن است ايجاد شود .شكل  4نمونهاي از برداشتهاي ميكروترمور انجام
شده را در ايستگا ههاي اندازهگير يآرايه كوچك به مدت  5دقيقه نشان
ميدهد.

 .5پردازش دادهها به روش ضرايب خود همبستگي مكاني
با پردازش دادههاي برداشت شده به روش  SPACمنحني پاشش امواج سطحي موجود

در ميدان انتشار امواج ميكروترمورها استخراج ميشود .از آنجا كه در اين مطالعه،

 .3روش ضرايب خود همبستگي مکاني

SPAC

برشي در ژرفاي بيشتر به شعاع  288متر طراحي شدهاند .در اين آرايه داد ههاي

هدف تعيين منحني پاشش موج ريلي بود ،لذا براي پردازش فقط مؤلفه عمودي مورد
استفاده قرار گرفت.

پس از انجام پيش پردازشهاي الزم بر روي سريهاي زماني و اعمال فيلتر مناسب

در محدوده بسامدي  0/15 -20هرتز 12 ،پنجره به طول  82ثانيه از بخشهاي ماناي
نگاشت که فاقد نوفههاي گذرا بودند ،استخراج شد و مورد پردازش قرار گرفت.

در شكل  -5الف طيف چگالي توان  12پنجره انتخابي در يكي از ايستگاههاي
آرايه كوچك و در شكل  -5ب طيف چگالي توان مربوط به اولين پنجره زماني
در چهار ايستگاه اين آرايه بهعـنـوان نمونـه نشان داده شـده است .مقايسـه تابع

هـمدوسي ( )Coherency Functionبين نگاشتهاي ثبت شده در ايستگاه مرکزي

و ايستگاههاي محيطي (شكل  - 5پ) نشان دادکه ميکروترومورهاي ثبت شده در

آرايه کوچک به شعاع  148متر ،در بازه بسامدي  2تا  4هرتز بيشترين همدوسي
را دارند؛ لذا تابع خود همبستگي مكاني را ميتوان با اطمينان بيشتر در اين بازه
محاسبه نمود .در مرحله بعد ،ضرايب

SPAC

در بازه بسامدي انتخابي ،متناظر با

ابعاد آرايه ،محاسبه شد .در شكل  -5ت توابع خود همبستگي مكاني بين جفت

ايستگاهها و ميانگين آزيموتي آنها برحسب بسامد نشان داده شده است .شكل

نوشته :محمدرضا قائمقاميان و آزاده فريدوني

 -5ث ضرايب

SPAC

را در بازه انتخابي نهايي  2-2/3،هرتز ،نمايش ميدهد.

درگام بعدي ،سرعت فاز مؤلفههاي بسامدي موج ريلي از منحنيهاي ،SPAC
مطابق معادله ( )3استخراج شد (شكل  -5ج).

ضرايب خود همبستگي مكاني در بسامدهاي پايينتر را ميتوان از پردازش

دادههاي ثبت شده درآرايه بزرگتر بهدست آورد .مقايسه تابع همدوسي بين جفت
ايستگاههاي آرايه بزرگتر به شعاع  288متر نشان داد كه ميکروترومورهاي ثبت

شده در بازه بسامدي  1تا  2هرتز بيشترين همدوسي را دارند .مراحل پردازش دادهها

بهمنظور برآورد ضرايب  SPACو سرعتهاي فاز در آرايه بزرگ در شكل  6نشان

داده شده است .همچنين ،شكل  7منحني پاشش نهايي را كه از تركيب نتايج حاصل
از پردازش دادهها در آرايه كوچك و بزرگ بهدست آمده ،نشان ميدهد.

تعيين سرعت موج برشي از منحني پاشش از طريق حل مستقيم امکانپذير نيست؛

بلکه نيازمند برآورد نيمرخ سرعت موج

( )Inversionاست.

ميدهد .اين امر مؤيد دقت نتايج تعيين سرعت موج برشي به روش ضرايب خود

همبستگي مكاني است .الزم به ذكر است تغييرات و پراكندگي سرعت موج برشي

در اليههاي سطحي به مراتب بيش از اليه هاي عمقي است  ،لذا تطابق خوب نتايج
در سطح خود مي تواند بهطور غير مستقيم نشانگر صحت سرعتهاي تعيين شده

در اليه هاي عمقي باشد.
 .8نتايج و پيشنهادها

در اين مطالعه ،با استفاده از اندازهگيريهاي آرايهاي ميکروترمور و تحليل آنها

به روش ضرايب خود همبستگي مکاني ،ساختار سرعتي موج برشي تا ژرفاي

 400متر در جنوب خاوري شهر بم بهدست آمده است .شکل  11مدل نهايي

 .6برگردان ساختار سرعتي موج برشي
S

برشي در اليههاي كم ژرفا هماهنگي خوبي با ميانگين دادههاي درون چاهي نشان

با استفاده از الگوريتمهاي برگشتي

نيمرخ سرعت بهدست آمده را ارائه ميدهد .بر اساس اين مدل ،سرعت موج

برشي در ژرفاي  320متري به مقدار سرعت  2900متر بر ثانيه جهش مييابد و

در ژرفاي  420متري به  3600متر بر ثانيه ميرسد .تعيين سرعت در آخرين
اليه مدل (محيط نيم فضا) در ژرفاي  400متري  ،غالباً بدون اطالعات دقيق

) Yamanaka & Ishida (1996روشي براي برگردان غير خطي منحني پاشش امواج

مربوط به مقادير اوليه ممكن است از قابليت اطمينان بااليي برخوردار نباشد.

ژنتيک در توليد مثل ،اين الگوريتم با استفاده از عملگرهاي انتخاب ،جا به جايي و

محدوده به شكل خطچين در شكل 11نشان داده شده است .الزم به ذكر است،

سطحي به پارامترهاي مدل زمين بر اساس الگوريتم ژنتيک ارائه دادند .مشابه مسئله
جهش بهطور همزمان با استفاده از چندين مدل به صورت محلي ( )localو عمومي

در مطالعات ) Tatar et al.(2005سرعت موج برشي متوسط در  8كيلومتر بااليي

در مطالعه اثرات

پوسته  3100متر بر ثانيه برآورد شده ،اما بر اساس مطالعه حاضر ،چنين سرعتي

موج برشي را با برگردان منحني پاشش موج ريلي به وسيله الگوريتم ژنتيک با دقت

با توجه به مقياس تفكيك اليهها كه در حد كيلومتر است با مطالعه حاضر بهطور

در مطالعه حاضر ،منحني پاشش تجربي که از تحليل دادهها به روش  SPACدر باند

درون چـاهي در شكل  10نيز ،خــود به سرعتي نزديك به مقدار تعيين شده

()global

به جستجوي حل بهينه

ميپردازدKudo et al. (2002).

با توجه به اينكه در محدوده شـهر بم چنين مطالعاتي موجود نبوده ،لذا اين

ساختگاهي زمين لرزه کوجالي روش  SPACرا بهکار بردند و سپس ساختار سرعتي
بااليي تعيين كردند.

در محدوده عمق  320تا  420متر انتظار مي رود .شايان ذكر است ،مطالعه مذكور
مستقيم قابل قياس نيست؛ اما گراديان سرعت حاصل از مطالعات لرزه نگاري

بسامدي 1/6-2/3هرتز بهدست آمده بود ،در تعيين ساختار سرعتي موج برشي با

در ژرفاي حدود  320متري داللت ميكند .اين مطلب ميتواند بيانگر حضور

پايداري نتايج ،برگردان ساختار سرعتي با استفاده از مقادير اوليه متفاوت تکرار شد

باشد كه با نتايج حاصل از مطالعات ژئوالكتريك عميق در منطقه توسط شركت

برازش را با منحني پاشش تجربي ارائه ميكند ،نشان داده شده است .نيمرخ سياه

همكاران )1384،تطابق خوبي را نشان ميدهد.

استفاده از الگوريتم برگشتي ژنتيك بهكار گرفته شد .بهمنظور حصول اطمينان از

(شكل  8و  .)9در شکل  67 ،9مدل سرعت که منحني پاشش متناظر با آنها بيشترين
رنگ که منحني پاشش مربوط به آن کمترين خطاي عدم برازش ( )misfitرا دارد،

بهعنوان مدل نهايي سرعت انتخاب شده است.

اليه سنگبستر لرزهاي(سرعت موجبرشي  3000-3500متر بر ثانيه) در اين ژرفا
آبكار ( )1355و مطالعات زمين شناسي مهندسي شهر بم (هاشمي طباطبايي و
نتايج حاضر همچنين ،بر كاربرد روش  SPACبا توجه به ژرفاي نفوذ زياد ،سهولت
برداشت ،تحليل سريع دادهها ،صرفه اقتصادي و امکان بهکارگيري آن در مناطق
شهري و صنعتي حساس به عنوان جايگزيني مناسب براي روشهاي متداول

 .7مقايسه نتايج با دادههاي موجود

تعيين نيمرخ سرعتي موج برشي تأكيد ميكند .وجود اطالعات زمينشناسي و

همانطور كه در بخش  2اشاره شد ،عمليات لرزهنگاري در محدوده شهر بم به

ژئوتکنيکي در خصوص نوع و تعداد اليه ها ميتواند بهعنوان اطالعات اوليه

اليههاي تشکيلدهنده سطحي وکم ژرفا توسط مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

چنين مطالعاتي ايفا كند .عـالوهبـر اين ،افزايش دقت برآورد سرعت موج برشي

منظور بررسي سرعت امواج طولي و برشي و ديگر ويژگيهاي ديناميکي براي

انجام شده است .در ضمن ،در اين مطالعه بهمنظور برداشت مستقيم از ساختارهاي

موجود در  3نقطه نيمرخهاي درون چاهي با ژرفاي بيش از  30متر برداشت شده

است (شكل -3الف) (هاشمي طباطبايي و همكاران .)1384 ،تغييرات سرعت موج
 Sدر دو گمانه نزديک به ساختگاه مورد مطالعه ( )BH11,BH12و چاههاي ژرف

( )W1,W2,W3بههمراه نيمرخ سرعت موج برشي بهدست آمده به روش SPAC

در

مدل ،نقش بسزايي در افزايش قابـليت اعتماد و يكتايي نتايج تحليل برگشتي در

در اليههاي كمژرفاتر با بهکارگيري آرايههايي با ابعاد كوچكتر ميسر است.
نيمرخ سرعتي موج برشي ژرفاي تعيين شده با توجه به دقت كافي و ضريب

اطمينان باال ،ميتواند در تعيين اثرات ساختگاهي و شبيهسازي جنبش نيرومند
زمين مورد استفاده قرار گيرد.

شکل  10مقايسه شده است .با توجه به اينكه در محدوده شهر بم ژرفاي تجسس با

روش لرزهنگاري درون چاهي اغلب در حد  30متر بوده است .لذا ،تنها آن قسمت
از نتايج مطالعه حاضر مورد نظر قرار گرفته که مقايسه آن با داده هاي لرزه نگاري
درون چاهي موجود ميسر بوده است .مقايسه نتايج بيانگر اين است كه سرعت موج
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الف

ب

شكل  -1الف) گسلهاي اصلي پيرامون بم (موقعيت گسلها ،طالبيان)

شكل  -2مرز اليههاي زير سطحي با سرعت موج برشي  155و  900متر/ثانيه در
گستره شهر بم)(Konagai et al., 2004

(ب) موقعيت شهر بم ،رخنمون سنگي آذرين و امتداد جنوبي گسل قديمي بم بر
روي تصوير ماهوارهاي لندست ()LANDSAT

الف

ب

شكل  -3الف) موقعيت آرايه ميكروترمور مطالعه حاضر (دايره سرخ) به همراه
محل نيمرخهاي درون چاهي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (مربع آبي)

شكل  -4نمونهاي از برداشتهاي ميكروترمور به مدت حدود  5دقيقه به همراه يكي
از پنجره هاي زماني استخراج شده

(ب) هندسه و ابعاد آرايه برداشت ميكروترمورها

الف

ب

پ

ت

ث

ج

شكل  -5روند تحليل دادهها به منظور برآورد ضرايب خود همبستگي مكاني و منحني پاشش در آرايه كوچك به شعاع  148متر (الف) طيف چگالي توان در پنجرههاي زماني
انتخابي (ب) طيف چگالي توان نگاشتهاي ميكروترمور در  4ايستگاه آرايه (پ) تابع همدوسي بين جفت ايستگاهها (ت) توابع خودهمبستگي مكاني بين جفت ايستگاهها

(خطوط رنگي) و تابع ميانگين خودهمبستگي مكاني (خط سياه) (ث) تابع ميانگين خود همبستگي مكاني در بازه بسامدي كه سرعتهاي فاز استخراج شده است (ج) منحني
پاشش بهدست آمده در آرايه كوچك
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الف

ب

پ

ت

ث

ج

شكل  -6روند تحليل دادهها بهمنظور برآورد ضرايب خود همبستگي مكاني و

شكل  - 7منحني پاشش موج ريلي .نمادهاي متفاوت متناظر با سرعتهاي فاز

منحني پاشش در آرايه بزرگ به شعاع  288متر مشابه آرايه كوچك در شكل 5

بهدست آمده در دو آرايه بهكار برده شده است.

شكل  - 8منحنيهاي پاشش موج ريلي .دايرههاي تو خالي :منحني تجربي ،خطوط

شكل  - 9نيمرخهاي سرعت موج برشي .خطوط رنگي 67 :نيمرخ با كمترين

رنگي 67 :منحني نظري باكمترين خطاي عدم برازش ،خط سياه :بهترين برازش

خطاي عدم برازش ،خط سياه :بهترين برازش

شكل  -10مقايسه مدل سرعت بهدست آمده از روش ( SPACخط سرخ) با
دادههاي درون چاهي موجود (نقاط رنگي)

شكل  - 11مدل نهايي نيمرخ سرعت موج برشي
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