
 271-266صفحه  ،  1399آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

عمق حاصل از    – تخمین سرعت میانگین موج تراکمی با استفاده از رابطه طول موج  

 تحلیل امواج سطحی 

 2 حمید رضا سیاه کوهی  ،1ساسان قوامی  

 
 sasan.ghavami3122@ut.ac.ir، موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران ، دانشجوی کارشناسی ارشد1

 hamid@ut.ac.ir،  دانشگاه تهرانموسسه ژئوفیزيك ، استاد  2
 

 چكیده 

مدل های يك بعدی سرعت موج برشی امروزه با وارون سازی منحنی های پاشش امواج سطحی بدست می آيند. سرعت  

( حاصل از اين مدل های سرعت بطور گسترده ای در پروژه های مهندسی برای تعیین 𝑉𝑠𝑧)  z  ی تا عمقمیانگین موج برش

گیرند. از آنجا که حل مسائل وارون پارامترهای خاک، طبقه بندی خاک ها و برآورد پاسخ ساختگاه مورد استفاده قرار می

روشی بدون نیاز به وارون سازی، نه تنها    يكتا نبوده و خود فرآيند وارون هم زمان بر است، در اينجا سعی می شود با ارايه

( را نیز که در تصحیح استاتیك داده های  𝑉𝑝𝑧( بلكه سرعت میانگین موج تراکمی )𝑉𝑠𝑧سرعت میانگین موج برشی ) 

موج طولسرعت فاز  بازتابی کاربرد دارد، به طور مستقیم از منحنی های پاشش تخمین بزنیم. در اين روش با بررسی رفتار  

عمق برای منطقه    –موج  رابطه طول   های مختلف  عمقسرعت میانگین موج برشی درموج سطحی در مقابل  مختلف    های

شود. با توجه ( با استفاده از اين رابطه و منحنی پاشش امواج سطحی تخمین زده می𝑉𝑠𝑧آيد. سپس پروفیل ) بدست می

برآورد نسبت پوآسون برای منطقه مورد مطالعه پروفیل سرعت   ( به نسبت پواسون، در ادامه ضمن𝑉𝑠𝑧به وابستگی مقادير ) 

شود. تحقق اين اهداف نیازمند مدل سرعت موج  ( تخمین زده می𝑉𝑠𝑧(  از پروفیل ) 𝑉𝑝𝑧)   zمیانگین موج تراکمی تا عمق  

از داده های چاه، يك پروفیل لرزه ای شكسته مرزی يا با   توانددر منطقه مورد مطالعه است که در عمل می)مبنا( برشی 

امواج سطحی برداشت شده در منطقه بدست آيد. روش روی مجموعه   تجربی  يكی از منحنی های پاششوارون  استفاده از  

از داده های لرزه   از موفقیت روش در تخمیای  ارزيابی گردد. نتايج حاکی  ن ای مصنوعی اعمال گرديد تا کارآيی آن 
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Abstract 

One-dimensional models of shear wave velocity are nowadays obtained by inverting dispersion 

curves of surface-wave. The mean shear wave velocity to depth of z (𝑉𝑠𝑧) related to these velocity 

models is widely used in engineering projects to determine soil parameters, soil classification and 

site response estimation. Since the solution of the inversion problems is not unique and also the 

inversion processes are time-consuming, here we intend to present a method without inversion 

which not only the mean shear wave velocity (𝑉𝑠𝑧) but also the mean velocity compression wave 

(𝑉𝑝𝑧) that used in the static correction of reflection data, are directly estimated from dispersion 
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curves. In this method, by investigating the phase velocity behavior of different surface 

wavelengths versus the mean shear wave velocities at different depths, the wavelength-depth 

relationship for the region is obtained. Then the profile (𝑉𝑠𝑧) is estimated using this relation and 

the surface-wave dispersion curve. Considering the dependence of the values (𝑉𝑠𝑧) on the 

Poisson's ratio, Then, by estimating Poisson's ratio for the studied area, the mean velocity profile 

of the compressive wave to the depth of z (𝑉𝑝𝑧) is estimated from the profile (𝑉𝑠𝑧). The realization 

of these objectives requires a shear-wave velocity model (base) in the studied area that it can be 

obtained from well data, a fractured boundary seismic profile, or by using one of the experimental 

dispersion curves of surface waves in the area. The method was applied to a set of synthetic 

seismic data to evaluate its performance. The results indicate that the method is successful in 

estimating the above quantities with an error of less than 10%.  

 
Keywords: surface waves analysis; dispersion curve; shear wave velocity; average shear wave 

velocity; average compressive wave velocity 

 

 مقدمه      1

های نزديك به سطح زمین تحلیل امواج سطحی بعنوان روشی کارآمد برای تخمین مدل های سرعت موج برشی در اليه  

( 𝑉𝑠. سرعت موج برشی )(Socco et al., 2010)  است که اين مدل ها در حوزه های مختلف کاربرد های گسترده ای دارند

روانگرايی خاک و مطالعات   ارزيابی خواص دينامیكی و  برای  از جمله  پارامتر کلیدی در مسائل مختلف مهندسی  يك 

(، اغلب برای طبقه بندی لرزه  𝑉𝑠30متر )  30ین سرعت میانگین موج برشی تا عمق طراحی مهندسی زلزله است؛ همچن

وهمچنین بدست آوردن قوانین تضعیف برای  بدست آوردن ضريب بزرگنمايی ساختگاه ای ساختگاه، تعیین پريود خاک، 

 ,NEHRP)  استفاده می شود  پیش بینی پارامترهای حرکت زمین در مطالعات خطر لرزه ای و طراحی مقاوم در برابر زلزله

1994; Dobry, 2000; Kamer, 2005; Konno and Kataoka, 2000) با اين وجود در اين مطالعه از سرعت موج برشی .

 (  استفاده می شود.  𝑉𝑝برای اهداف ديگری يعنی بدست آوردن مدل سرعت موج تراکمی ) 

  f-kيل های مختلف میدان موج  نظیر شیفت فازی يا منحنی های پاشش تجربی امواج سطحی را می توان از طريق تبد

برای سرعت موج برشی های بدست آمده    مدلتهیه و سپس به منظور تخمین مدل های سرعت موج برشی وارون کرد.  

می شود. اين بدان معنی است که در صورت وجود تغییرات    نسبت داده  پروفیلبه وسط    معموالکامال يك بعدی بوده و  

  آمیخته معین بوده و   وارون امواج سطحی قوياً غیرخطی، بدوضع و   عالوه برآنوش ها مناسب نیستند و  جانبی، اين ر

به علت حساسیت ضعیف منحنی  (Socco et al., 2010)  دارد  يینايكتا  جواب آنالیز امواج سطحی اغلب  . همچنین در 

پاشش به سرعت موج تراکمی، فقط سرعت موج برشی و ضخامت اليه ها در فرايند وارون بعنوان متغیر ناشناخته در نظر 

آنالیز امواج گرفته می شود و سرعت موج تراکمی )يا نسبت پواسون( بر اساس اطالعات اولیه فرض می شود. از اين رو  

 سطحی از طريق فرايند وارون برای تخمین سرعت موج تراکمی، مناسب نیست.  

ما هم در اين مقاله با استفاده از رابطه  (  Socco et al., 2017; Socco and Comina, 2017)بدنبال کار ساکو و همكارانش  

روفیل تعیین می شود، بدون نیاز به  ای بین طول موج امواج سطحی و عمق نفوذ که برای يك مدل مرجع در طول پ 

( را به طور مستقیم از منحنی های پاشش در طول پروفیل 𝑉𝑠𝑧)   zفرايند وارون، سرعت میانگین موج برشی تا عمق  

تخمین می زنیم که در حضور تغییرات جانبی سرعت قابل اعتماد است. معموال مدل سرعت مرجع را می توان از طريق  

  - طريق لرزه نگاری شكست مرزی بدست آورد. عالوه بر اين، بخاطر وابسته بودن رابطه طول موج  داده های چاه يا از  

عمق تخمین زده شده به نسبت پواسون، در اين مطالعه از اين وابستگی استفاده کرده و از آن برای تخمین پروفیل سرعت  

 ( استفاده می کنیم. 𝑉𝑝𝑧میانگین موج تراکمی ) 
 

 تحقیق روش       2

در اين مقاله ما با يك رويكرد جديد، پروفیل سرعت میانگین موج تراکمی تا عمق مشخص را از منحنی پاشش تخمین  

عمق را از تحلیل منحنی های پاشش تجربی امواج سطحی در منطقه   – می زنیم. ولی ابتدا الزم است رابطه طول موج  
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مورد مطالعه بدست آوريم. برای اينكار نیازمند يك پروفیل سرعت موج برشی، به عنوان پروفیل مرجع، از منطقه مورد  

جود بودن  مطالعه هستیم که می تواند از تحلیل يكی از منحنی های پاشش بدست آمده تخمین زده شود يا در صورت مو

از داده های چاه و يا از طريق لرزه نگاری شكست مرزی حاصل شود. بدين منظور با شروع از يك مدل سرعت موج برشی  

( به 1( را طبق رابطه )𝑉𝑠شناخته شده )مرجع( و منحنی پاشش مربوطه اش، ابتدا پروفیل سرعت موج برشی مرجع )

 (: 1398م )شماره مرجع به مقاله اول اشاره شود )قوامی و سیاه کوهی،  ( تبديل می کنی𝑉𝑠𝑧سرعت میانگین موج برشی ) 

𝑉𝑠𝑧= 
∑ ℎ𝑖𝑛

∑
ℎ𝑖
𝑉𝑠𝑖

𝑛

                     (1                                                                                                        )  

ام است. در شكل   iنیز به ترتیب ضخامت و سرعت موج برشی اليه    𝑉𝑠𝑖  و  ℎ𝑖است و    zتعداد اليه ها تا عمق    nکه در آن  

( را نشان می دهیم ) اين مدل توسط وارون سازی منحنی پاشش نشان    𝑉𝑝و  𝑉𝑠الف مدل مصنوعی اليه ای مرجع ) 1

در نظر   0.33رابر  ب بدست آمده است( که در آن نسبت پواسون را برای همه ی اليه ها ثابت و ب1داده شده در شكل  

(  1ب پروفیل سرعت میانگین موج برشی مرجع ) منحنی سیاه رنگ(  را که با استفاده از رابطه ی )1گرفتیم. در شكل  

بدست آمده و منحنی پاشش تجربی مربوطه اش)منحنی نقطه ای سبز رنگ( ،که به صورت تابعی از طول موج است را 

(، عمق آنرا بدست آورده و  𝑉𝑠𝑧)   برای هر مقدار سرعت میانگین موج برشینشان می دهیم. حال از روی اين دومنحنی،  

( است را   𝑉𝑠𝑧)   از روی منحنی پاشش، طول موجی را که سرعت فاز منحنی پاشش آن برابر سرعت میانگین موج برشی

برابر سرعت فاز، مجموعه ای از جفت    𝑉𝑠𝑧  مقادير مختلفب دقت کنید(.  برای  1)به فلش ها در شكل    جستجو می کنیم

ج به صورت ستاره  2عمق های بدست آمده را در شكل -( را بدست می آوريم. جفت طول موجzعمق ) -( λطول موج )

( درون يابی شده  Piecewise polynomialخاکستری رنگ ترسیم کرده ايم و توسط يك برازش چندجمله ای تكه ای)

از اين رابطه چند جمله ای، اکنون می توانیم به طور مستقیم سرعت  ج  1اند )منحنی سیاه رنگ شكل   (. با استفاده 

)پروفیل خط چین قرمز رنگ در شكل   بازيابی کنیم  ، برای داده مصنوعیمیانگین موج برشی را از منحنی پاشش تجربی 

بوط به مدل فرضی ) منحنی  ب (. حال در ادامه برای تحقق هدف اين مطالعه، ما مدل سرعت میانگین موج تراکمی مر  1

ج( را بعنوان مرجع در نظر می گیريم و نشان می  1عمق بدست آمده )شكل -ب( و رابطه ای طول موج1آبی رنگ شكل 

( 𝑉𝑝𝑧دهیم که اين رابطه به نسبت پواسون حساس بوده و می توان از آن برای تخمین سرعت میانگین موج تراکمی ) 

 استفاده کرد.  

( اليه های مدل را که برای همه 𝜎مدل فرضی را حفظ می کنیم ولی مقدار نسبت پواسون)   𝑉𝑠مقدار  برای اين هدف ما  

تغییر می دهیم و منحنی های پاشش تئوری مربوط به مقادير مختلف نسبت پواسون  0.45تا    0.1اليه ها ثابت است از

ای پاشش تئوری و سرعت میانگین موج  را محاسبه می کنیم )مدل سازی پیش رو(. سپس با استفاده از اين منحنی ه

د، تمام روابط  1عمق برای مقادير مختلف نسبت پواسون را محاسبه می کنیم. در شكل  -برشی مدل، رابطه های طول موج

عمق تجربی مدل )منحنی  –عمق محاسبه شده )منحنی های خاکستری رنگ( به همراه رابطه ی طول موج  -طول موج

عمق تجربی و محاسبه شده ها، می توان برای هر  –حال با مقايسه ی رابطه ی طول موج  سیاه رنگ( را نشان می دهیم. 

(،  2عمق، نسبت پواسون را تخمین بزنیم )قبال اين مقدار برای همه اليه ها ثابت فرض شده بود(. سپس طبق رابطه ی )

( و نسبت پواسون تخمین 𝑉𝑠𝑧برشی )( را با استفاده از سرعت میانگین موج  𝑉𝑝𝑧می توان سرعت میانگین موج تراکمی)

واقعی و تخمین شده را با هم مقايسه می کنیم که نشان می دهد    𝑉𝑝𝑧ب ما مدل های 1زده شده بدست آورد. در شكل  

 ب(.  1را برآورد کرده است. ) منحنی خط چین صورتی رنگ شكل  𝑉𝑝𝑧اين روش به خوبی 

 𝑉𝑝𝑧 = 𝑉𝑠𝑧 √
2(𝜎𝑧−1)

2𝜎𝑧−1
        (2                                                                                                       )  

عمق را بتوان بدست آورد، توسط اين رابطه می توان سرعت میانگین  -تا کنون ما نشان داديم که اگر رابطه طول موج

بدست آورد و سپس باتوجه به حساس بودن اين رابطه به نسبت پواسون،    موج برشی را به طور مستقیم از منحنی پاشش

بخواهیم منطقه ای  می توان نسبت پواسون را تخمین زد و سپس سرعت میانگین موج تراکمی را نیز برآورد کرد. هرگاه

رای مدلسازی اين  با وسعت زيادی را مطالعه کنیم بدون شك ويژگی کشسانی اليه ها دارای تغییر جانبی خواهند بود. ب 

و    ، سرعت موج تراکمیاليه ها در مدل زمین مصنوعی دارای تغییرات جانبی سرعت موج برشی واقعیت فرض می کنیم  
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داده های امواج سطحی    ، که در باال آن را بررسی کرديمتك پروفیل لرزه ای  ضخامت هستند و ما عالوه بر داده های  

برشی و تراکمی اين  موج   سرعت میانگینا نیز بايد بررسی کنیم. برای تعیین  پروفیل های ديگر ردر امتداد    برداشت شده

( همه اين  𝑉𝑠𝑧)   میانگین موج برشیسرعت  ها را وارون کنیم، می توانیم  آنبرداشت ها الزم نیست که منحنی پاشش  

ادامه از روی اين رابطه، عمق برآورد شده مرجع، تخمین بزنیم و سپس در    -پروفیل ها را با استفاده از رابطه طول موج

 (  استفاده کنیم. 𝑉𝑝𝑧نسبت پواسون را تخمین بزنیم و از آن برای تخمین سرعت میانگین موج تراکمی ) 

سرعت میانگین موج برشی   .ب)منحنی پله ای سیاه رنگ و آبی رنگ(. زمین فرضی   𝑉𝑝و تراکمی   𝑉𝑠مدل سرعت موج برشی     .الف 1شكل  

𝑉𝑠𝑧   و تراکمی𝑉𝑝𝑧   منحنی سیاه رنگ و آبی رنگ(، منحنی پاششبرای زمین فرضی( داده مصنوعی DC    سرعت ،)منحنی نقطه ای سبز رنگ (

شی  برای سرعت موج بر دير محور عمودی امق شده )منحنی خط چین قرمز رنگ و صورتی رنگ(. زده میانگین موج برشی و تراکمی تخمین 

عمق )ستاره های خاکستری رنگ( و برازش چندجمله ای  -رابطه ی طول موج  ج. طول موج است. نشانگر عمق است و برای سرعت فاز نشانگر

عمق برای مدل مرجع )منحنی سیاه رنگ( و ديگر رابطه های تئوری که توسط مقادير مختلف  -رابطه طول موج .دتكه ای )منحنی سیاه رنگ(. 

 آمده است )منحنی های خاکستری که مقادير پواسون در باالی نمودار آورده شده است(.  نسبت پواسون بدست

 

با  ( متفاوت،  𝑉𝑝( و تراکمی )𝑉𝑠مدل سرعت موج برشی )   46مجموعه    وجود تعییرجانبی در اليه ها،شبیه سازی  برای  

ج    2الف و ب( ايجاد کرديم و در شكل    2سیاه و آبی رنگ شكل    ) منحنی پرنگ  مدل مرجع  ايجاد آشفتگی تصادفی در

د و  2آنها )شكل واقعی  𝑉𝑝𝑧وتراکمی  𝑉𝑠𝑧 نشان داده ايم. سرعت میانگین موج برشیرا  آنهامنحنی های پاشش مربوطه 

عمق   –طول موج با استفاده از رابطه ( ح2ه و  2)شكل شده زده را با سرعت میانگین موج برشی و تراکمی تخمین ( ز2

ط توزيع خطای تخمین بر حسب عمق را نشان داديم. از روی اين نمودار می توان  2و و  2مقايسه می کنیم. در شكل  

  قادر است% است. بنابراين روش ارايه شده  10و تراکمی کمتر از  تخمین سرعت میانگین موج برشی  فهمید که خطا در  

بكارگیری تك رابطه با  انگین موج برشی و تراکمی را با دقت قابل قبول  تغییرات جانبی خیلی زياد، سرعت میدر حضور  

 بازسازی کند.   عمق برآورد شده،-طول موج
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سرعت موج  منحنی های پاشش مربوط به تمام مدل های   .ج و تراکمی مصنوعی؛  سرعت موج برشینمايش تمام مدل های   .ب 2الف و2شكل  

 سرعت میانگین موج برشی وتراکمی واقعی تمام مدل های مصنوعی در قسمت الف و ب؛  .د و ز مصنوعی؛  برشی 

همه شكل ها  در ج.   1عمق نشان داده شده در شكل -رابطه ای طول موج با شده  زده برشی و تراکمی تخمین   سرعت میانگین موج .د و ح 

خطای نرمال شده ی تخمین سرعت های میانگین موج برشی بر   .و نشان داده شده است. سیاه رنگ و آبی رنگ  پرخط تومقادير مدل مرجع با 

 خطای نرمال شده ی تخمین سرعت های میانگین موج تراکمی بر حسب عمق.  .طحسب عمق ، 

 

 گیری نتیجه      3

در اين مقاله ما نشان داديم که سرعت میانگین موج برشی و تراکمی که برای مقاصد مهندسی و تصحیح استاتیك کاربرد 

د را می توان بدون نیاز به وارون سازی منحنی های پاشش امواج ريلی ثبت شده، به طور مستقیم از اين منحنی ها  دارن

تخمین زد. روش پیشنهادی ما مبتنی بر رابطه ای بین طول موج و عمق نفوذ امواج ريلی است. اين روش نیازمند دانستن  

س نبودن، فقط کافی است که يا از اولین رسیدهای رکورد يك مدل سرعت موج برشی مرجع است که در صورت در دستر 

تا مدل سرعت برشی مرجع بدست آيد.    يكی از پروفیل ها تعیین شود يا منحنی پاشش يكی از پروفیل ها وارون گردد

سازی    ونیازی به وارون  کرد  استفاده   مدل  اين  از  توان  می   باشد   داشته  وجود  چاه   يك  از سرعت موج برشی    اطالعات   اگر

عمق بدست آمده به نسبت پواسون حساس بوده و از اين -از آنجا که رابطه طول موج  نخواهد بود.نیز    پاششمنحنی  

رابطه برای تخمین نسبت پواسون اليه ها استفاده کرديم و در ادامه مدل های سرعت میانگین موج برشی را به مدل های  

ديم که رابطه بدست آمده می تواند بدون نیاز به وارون کردن منحنی سرعت میانگین موج تراکمی تبديل کرديم. نشان دا

های پاشش پروفیل های ديگر، برای تخمین میانگین سرعت موج برشی و تراکمی بكار رود حتی در مناطقی که دارای 
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یت کمتر از  تغییرات جانبی باشند. نتايج نشان می دهد که سرعت میانگین موج برشی و تراکمی را می توان با عدم قطع

 برای داده های مصنوعی با تغییرات جانبی بسیار زياد تخمین زد.  10%
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