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 چكیده  

( ارتعاشات محیطی با بیضیواری موج سطحی H/Vمطالعه حاضر روشهای متداول نسبت طیفی مولفه افقی به قائم )در  

نتايج بدست آمده با مدل سازی غیرخطی مقايسه   اند، سپس  ارزيابی قرار گرفته  اثر ساختگاه مورد  ريلی برای تعیین 

گرديده اند. با توجه به بررسیهای انجام شده بر روی پنج ايستگاه لرزه نگاری موقت مستقر در منطقه دشت سیالخور از 

موجهای  سريع بررسی اثر دامنه تشديد    ه برای مطالع  علیرغم آنكه  H/Vتان لرستان می توان نتیجه گرفت که روش  توابع اس

وجود ندارد. در مقابل  توصیف آن  مناسب    تئوری  اليه های آبرفتی استفاده می شود اماساختار سرعتی    تخمینو    برشی

 H/Vطیفی  ، نسبت  محیطی  در میدان موج ارتعاشات  موجهای ريلیبا توجه به غالب بودن    روش بیضیواری موج سطحی

ای    قله  واری بیشینه واری، منحنی بیضیباشد و به دلیل وابستگی فرکانس و بیضیواری موج ريلی میمرتبط با بیضی

 .  دهدنشان می بسترسنگ های رسوبی وبین اليهسرعت با اختالف زياد   ساختگاههای  تشديد فرکانس   مجاورتواضح در 
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Abstract 

In present study, the common methods of site effect studies are investigated, then the non-

parametric inversion technique are used to evaluate the results of amplifications for five seismic 

stations deployed in Lorestatn area. In spite of, the spectral ratio of the horizontal component to 

vertical component (H/V) method is the fastest approach to derive natural frequency and 

subsurface layer thickness and velocity from ambient noise beneath a seismic station but any 

comprehensive theory for describing has not been presented, yet. The ellipsoidal behavior of the 

Rayleigh wave is strongly depend on the resonance frequency and shows a sharp peak around 

natural frequency. 
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 مقدمه      1

دو سبك بررسی پیشینه روشهای مطالعاتی اثر ساختگاه با استفاده از پردازش ارتعاشات محیطی نشان می دهد که  

براساس میدان موج کامل ارتعاشات    H/V  کلی پژوهشی در اين راستا وجود دارد. سبك اول با هدف توصیف منحنی

محیطی و سبك دوم تنها با مطالعه بیضی واری امواج ريلی موجود در ارتعاشات محیطی  ارائه شده است. روش اول تقريبا  

( و روش دوم از شروع دهه نخست قرن جاری و برپايه فرض های قديمی  1989از ابتدای ارائه اين تئوری توسط ناکامورا )

 ( آغاز گرديده است.  2001فا و همكاران )  و با مطالعات

عنوان توان به می  H/V  بعدی از نسبت طیفی بیان داشتند که در ساختارهای يك(  1994) نخست، ياماناکا و همكاران

  ( اعالم نمود که اوالا 1998واری امواج رايلی استفاده نمود. عالوه بر آن، بارد )دست آوردن بیضی  تخمینی مناسب برای به

باشد  واری موج رايلی میمرتبط با بیضی  H/V  توجه به غالب بودن امواج رايلی در میدان موج ارتعاشات محیطی، نسبتبا  

بیضی و  فرکانس  بین  وابستگی شديد  دلیل  به  ثانیاا  بیضیو  بیشینه واری، منحنی  نزديكی واری  در  را  واضحی  ی کامالا 

دهد. در همین  نشان می  بستر،سنگ  های رسوبی وزياد بین اليهبا اختالف سختی    هايیدر ساختگاه   فرکانس رزونانس 

يا داخل   ( نیز بر پايه مطالعات تجربی و عددی بیان نمود که اگر منبع چشمه در نزديكی و 2004راستا بونفوی کالودت )

را بی منحنی نسبت طیفی مؤلفهتوان قلهی رسوبی قرارگرفته باشد، میاليه واری مد ه بیضیهای افقی به مؤلفه قائم 

های افقی به قائم متأثر از  اصلی امواج ريلی نسبت داد. در ادامه تالش ها  با فرض اينكه قله )پیك( نسبت طیفی مؤلفه 

است،بیضی رايلی  امواج  روش  واری  ابداع  از بر  بهتری  تخمین  و الو،  امواج درونی  اثرات  کاهش  با  بتواند  بود که  هايی 

هايی  انجام گرفت، در پیشبرد روش   2007تا    2004های  ست دهد . مطالعاتی که در طی  سالد  واری امواج ريلی بهبیضی

زمان    -واری امواج ريلی بسیار سودمند بود. مهمترين اين نتايج ارائه روش تحلیل  فرکانس بیضی  به دست آوردن  برای

می باشد که تحولی بزرگ در   (2009توسط فا و همكاران )(  HVTFA)  بر پايه گذر تبديل موجك مورلت  H/V  نسبت

منظور تصحیح سهم انرژی امواج الو و ريلی در میدان موج دو رهیافت معرفی  محاسبه اثر ساختگاه بوجود آورد. آنها به

 کردند:  

ی مساوی با امواج عرضی هستند و  با فرض اينكه ی شعاعی دارای دامنهشود که مؤلفه فرض می  :الف( رهیافت اول 

واری موج ريلی به حذف اثرات آن نسبت بهتری از بیضی  توان بای افقی شرکت دارد میموج فقط در مؤلفه SH قسمت  

 دست آورد. اين فرض اغلب در عمل نقض می شود.  

  SHدر طول سیگنال، سعی در کاهش اثرات امواج  P_SVی هاموجك با تعريف   HVTFA  رهیافت  در  ب(رهیافت دوم: 

می شود. در اين روش بر خالف روش کالسیك   H/V  ی هادر نسبت P_SVهای متفاوت امواج یورودی نهبرهمو اثرات 

در نمايش    هاقسمتترين  یپرانرژشود، بلكه  ینممحاسبه نسبت طیفی انجام    بر روی کل سیگنال  (H/V)  نسبت طیفی

شود که  یمشود. فرض  یماختالف فاز انتخاب  π/2±      ی افقی متناظر بامؤلفه فرکانس سیگنال قائم انتخاب و    –زمان  

گیری از نسبت یانگینمشد.    خواهد  محاسبهاين بیشینه مربوط به سیگنال موجك ريلی است که برای آن نسبت طیفی  

 نمايد.  یمواری موج ريلی را مشخص  یضیب، هاموجكاين  شدهطیفی محاسبه

سرعت    سرعت، در تعیین پروفیلواری موج رايلی به فرکانس و متعاقب آن به  ی حاضر از وابستگی بیضیدر مطالعه
ايستگاه بلند مدت مربوط به    10برشی استفاده گرديده است. مطالعه بر روی ساختار سرعتی موج برشی آبرفت در    موج

نگاری موقت در حدفاصل شهرهای بروجرد تا دورود در استان لرستان انجام گرفته است. نتايج بدست آمده با  لرزه   شبكه
 مدل سازی طیفی غیر خطی مورد ارزيابی قرار گرفته است.
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 پردازش داده، بحث و بررسی      2
هش در پهنه استان لرستان گستردگی موقعیت زمین شناسی ايستگاه های لرزه نگاری موقت مورد استفاده در اين پژو 

نشان میدهد با پهنه های متفاوت زمن شناسی از ساختارهای سنگی پیچیده گرانیتی و گرانوديوريتی تا آبرفت های نرم  

 (. 1روبرو هستیم )شكل 

 
 پژوهشگاه بر روی نقشه زمین شناسی )مثلث های آبی رنگ(.موقعیت ايستگاه های شبكه لرزه نگاری موقت .   1شكل  

 

ورد نظربرای پنج ايستگاه لرزه نگاری موقت انجام گرفت که نتايج آن در ستون رهیافت م  پردازش داده با همان دو
  هرتز در هر دو رهیافت نسبت طیفی  8برای ايستگاه لرزه نگاری لنج آباد ارائه شده است. قله فرکانسی    2نخست شكل  

(H/V  )واری موج ريلیو بیضی   (HVTFA  )  ها قابل تفكیك می باشد. بر مبنای فرمولاز ساير قله  F0=Vs/4H    عمق
متر به صورت سرانگشتی تخمین زده می شود. البته در گام نهائی  به منظور انجام وارون   25-  20سنگ کف حدود  

مورد استفاده قرارگرفته است که برای انجام آن از يال سمت    2سازی، منحنی های  محاسبه شده ستون نخست شكل  
حنی بیضی واری و قله ی فرکانسی مشاهده شده در فرايند عملیات وارون سازی استفاده می شوند. معموال  راست من

شود. مدل اولیه دارای دو اليه  ( و به روش سعی و خطا انتخاب می2008پارامتر بندی مدل به روش واتلت و همكاران )
تر بر ثانیه به جهت همگرايی درنظرگرفته شده است.  م  3500تا    300اولیه و يك اليه اضافی با بازه سرعتی وسیع بین  

تعريف شده است. نتايج مدل سازی وارون در    0.45تا    0.3کیلوگرم بر متر مكعب و ضريب پواسون نیز    2000چگالی  
سرانجام نتايج بدست  تگاه لنج آباد نشان داده شده است.  سدر قالب پروفیل سرعت موج برشی برای اي  2ستون دوم شكل  

( مورد مقايسه قرار  2017برای اثر ساختگاه با مدل سازی غیرخطی طیف چشمه لرزه ای )احمدزاده و همكاران،  آمده  
 گرفته اند. 

 
 نتیجه گیری      3

های لرزه نگاری که غیرسنگی باشند قله فرکانسی قوی در روش نسبت نتايج اين مطالعه نشان می دهد ساختگاه ايستگاه 

نسبت طیفی بیضیوارموج ريلی ارائه می دهند. اين نتیجه درمدل سازی غیرخطی هم مورد تائید  تراز  (ضعیفH/Vطیفی )

متر و    25واری موج ريلی، عمق سنگ کف حدود  قرار می گیرد. در اين مطالعه براساس مدل سازی وارون طیف بیضی

 متربرثانیه درساختگاه  ايستگاه لنج آباد بدست آمد.  600سرعت موج برشی 
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در ايستگاه لرزه نگاری    HVTFAمنحنی  (پايین و H/Vمنحنی  ستون اول : پردازش ارتعاشات محیطی  برای محاسبه باال( .   2شكل  

 .برای ايستگاه غیرسنگی لنج آباد0.2موج برشی با مقدار خطای کمتر از  پروفیل سرعت لنج آباد؛ ستون دوم: 
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