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 چكیده  

های  و فروريزش  هابه خاطر احتمال بروز نشست و...  تونل    ،های زيرسطحی همچون حفره، فروچالهناهنجاریشناسايی  

های  جديدی همچون روش  های گیری از روشهره. بژئوتكنیك و ژئوفیزيك بوده است  مهندسانتوجه    همواره مورداحتمالی  

ناهنجاریمی  امواج سطحی اين  تلقی شودتواند در جهت شناسايی  اين روش.  ها گام مناسبی  بكارگیری مناسب    ،هابا 

خاک بر    ناهمگنی بنابراين در اين تحقیق، تاثیر  .  شودحاصل می از ساختار زيرسطح    یتر و با وضوح بیشتر تفسیر دقیق

 نتايج  آزمايش چند کاناله امواج سطحی در شناسايی حفرات کم عمق مورد ارزيابی قرار گرفته است.  های تصنعیداده

 کند. درصد تغییرات خاک وضوح نتايج کاهش يافته و شناسايی حفرات را دشوار مینشان دادند که با افزايش    بدست آمده
 

 ناهمگنی خاک ، موج رايلی، حفرهای، بار لرزه ،مواج سطحیجزای محدود، ااهای کلیدی:  واژه 
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Abstract 

Identification of subsurface anomalies such as cavities, sinkholes, tunnels, etc. has always been 

of interest to geotechnical and geophysical engineers due to the possibility of subsidence and 

possible collapses. Utilizing new methods such as surface wave methods can be considered as a 

suitable step to identify these anomalies. With the proper use of these methods, a more accurate 

and clear interpretation of the subsurface structure is obtained. Therefore, in this study, the effect 

of the heterogeneity of soil is examined in a multi-channel surface wave synthetic data to evaluate 

of the resolution of the identification of shallow cavities. The results showed that with increasing 

the percentage of soil heterogeneity, the clarity of the results decreases and it becomes difficult 

to identify the cavities. 
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 مقدمه      1

 ابعاد دارای همیشه ها  ناهنجاریاين    .خاک از جمله مسائل مهم در مهندسی ژئوتكنیك است  یهاشناسايی ناهنجاری

 قديمی، هایقنات مانند  کوچك ابعاد در است ممكن نیستند بلكه آب انتقال بزرگ هایتونل  يا و مترو مقطع مانند  بزرگ

تواند مخاطرات ها میشوند. عدم برآورد دقیق مكان اين ناهنجاری ايجاد نیزو ....   کارستی هایحفره يا  و  فاضالب هایچاه

 هایتنش ايجاد سببها که  وان به تاثیر بر ظرفیت باربری پیتنمايد از جمله اين موارد میو مشكالت متعددی ايجاد  

تر هر چه دقیق شناسايی برای  بنابراين  .شود اشاره کردها میدر ساختمان ... و نامتقارن نشست سازه، اجزای در اضافی

 مختلف معرفی شده است.های ژئوفیزيكی مختلفی توسط محققان  روش ها ناهنجاری اينمكان 

از مدل  (2004)  لپاروو    نیگرانج استفاده  بر روی امواج طولی و عرضی،  به بررسی    تفاضل محدود  هایبا  تاثیر حفرات 

تر چهارگوش  هاآنشوند و هرچه ابعاد  می  شكست و کاهیدگی   دچار  اين امواج در برخورد با حفراتپرداختند و دريافتند که  
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 د. ندهرا بیشتر تحت تاثیر قرار میثبت شده های  د، دادهنتر باشنزديكو به سطح زمین 

زمان رسیدن موج به قله و يك    ، ( با استفاده از معادله حرکت شبه هزلولی موج رايلی منكسر شده2007) همكارانو    ایش

ای که در قسمت باالی قله  از گیرنده  فاصله افقی حفره  دريافتند که  بدست آوردند وقطه ديگر از معاله شبه هزلولی را  ن

 رايلی قابل محاسبه است. موج حرکت یمعادله از استفاده با نیز حفره آيد و عمقشبه هزلولوی وجود دارد بدست می

نشان دادند که با رسیدن موج    ،( با ارائه روشی تحت عنوان تحلیل کاهیدگی موج رايلی2007ناصری مقدم و همكاران )

فاصله   از استفاده  با  و    شود رايلی به راستای سطح و مرزهای دور و نزديك حفره، موجب تمرکز انرژی در اين نواحی می

 آورد.   بدست را  حفره عمق و مرزها توانمی شده جمع انرژی به فرکانس مربوط و افقی

منكسرشده،   موج حرکت  معادله روی تغییراتی اعمال و منكسرشده رايلی موج روش از استفاده  با (2016)و همكاران    شائو

       روش از استفاده همچنینهرتز( و گیرنده و    30ای ريكر  ره و گیرنده به فاصله بین ضربه )بار لرزهاز فاصله بین مرز حف

S-transform  به شناسايی حفرات پرداختند.يافته تعمیم 

 در همزمان و انتقال منكسارشاده رايلی از امواج اساتفاده با ساطحی هایحفره شاناساايیبه  (2017)نژاد احساانیو  رهنما

 انرژی تمرکز حفره محل که  دردريافتند  پرداختند و   شاكل هزلولی انرژی هایکانتوربه صاورت فرکانس   و زمان یحوزه

 است.  تشخیص قابل حفره تقريبی مكان دارد و وجود زيادی

( از روی نمودار همساتگی بین ردلرزه ها و اختال  زياد همبساتگی که در حد فاصاله دو ردلرزه 2019طالبی )رهنما و  

های  بندی زمین پرداختند و مكان حفرات و ضاخامت اليههای موجود در سااختگاه و اليهآيد به شاناساايی حفرهپديد می

 خاک تخمین زده شد.

های زيرساطحی منظور شاناساايی ناهنجاری ای بهمحتوای فرکانسای بارهای لرزه  ارزيابی تأثیر( به  2019) میراثی و رهنما

امواج با محتوای فرکانساای باال برای شااناسااايی حفرات  پرداختند و نشااان دادند که  با اسااتفاده از امواج رايلی و طولی

 درنشاان دادند که تر اساتفاده کرد همچنین  ای با فرکانس پايینترند و برای اعماق بايد از بارهای لرزهساطحی مناساب

 .هستند تریمناسب وضوح و دقت دارای طولی امواج رايلی، امواج دامنه و انرژی شدن ضعیف علت به زياد هایعمق

با اساتفاده از همبساتگی دو سایگنال مجاور    هاناهنجاری( به ارائه روشای برای شاناساايی مكان 2020رهنما و همكاران )

در حالی که اگر اين حفرات با يك   يافتهخالی میزان همبساااتگی کاهش  پرداختند و نشاااان دادند که در مكان حفرات  

 يابد.تر مانند بتن پر شود میزان همستگی افزايش میماده چگال

حفره را شاناساايی    مكان مسالله پارامترهای برای مقدار يك تنها بكارگیری با شاناساايی حفراتهای معمول در روش

  ها روش اين از آمده بدساات نتايج شاادن اعتماد قابل غیر خاک باعث همگنی غیر ماهیت مانند واقعیتی اماکنند،  می

ايجاد کرده و  فضاای ناهمگنی را  ورودی، پارامترهای برای مناساب توزيع نظرگرفتن در شاود. بنابراين در اين مقاله بامی

 .گیردمی قرار تاثیر درصدهای مختلف ناهمگنی خاک در شناسايی حفرات مورد ارزيابی

 روش تحقیق      2

( استفاده شده است.  Abaqus)  افزار اجزای محدود آباکوسسازی آزمايش چند ايستگاهی امواج سطحی از نرمشبیهجهت  

برای  رايلی، میرايی اعمال امكان بودن فراهم راحتی و دلیل به ALIDهای جاذب با میرايی افزايشی در اين روش از اليه

از جمله عوامل تاثیرگذار در   ALIDهای  تعداد اليهبا توجه به اينكه  گرفته شده است.    ايجاد محیط نیمه بینهايت بهره

   شود.اليه در مرزهای چپ، راست و پايین استفاده می  10 ازباشد میمیرا کردن امواج 

به صورت شود  میبه صورت گسترده در مطالعات ژئوفیزيكی استفاده    هرتز که  25  از بار ريكربرای ايحاد امواج سطحی  

 شود:به صورت زير بیان میقائم بهره گرفته شده است. اين بار 

 ( ) ( )
2 2 22 2 21 f tR t f t e  −= − 

   .باشدمی ريكر بار فرکانس و زمان، نشانگر ترتیب به Rو   t ،f که
االستیسیته و وزن    های مختلف مدل همچون مدولمقادير مناسب پارامترهای متغییر در قسمتبه منظور در نظر گرفتن  

درصد را مورد بررسی    30و    20،  15،  10،  6هايی با تغییرات  استفاده کرده و مدل  +GSافزار زمین آماری  مخصوص از نرم
 دهد. نشان می را درصد تغییرات  6اک با نمونه ای از  تغییرات مدول االستیسیته و وزن مخصوص خ  1قرار داده. شكل 
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 )ب(  )الف( 

  
 . خاک: الف( مدول االستیسیته، ب( وزن مخصوص تغییرات پارامترهای .  1شكل  

  

متری   2متر مربع در عمق   2باشند که يك حفره مربعی به ابعاد  متر می  40متر و عرض    120دارای طول  ها  ی مدلهمه

متری   9ثانیه و فاصله منبع تا ژئوفون  میلی   0.5ژئوفون با نرخ داده برداری    72ها از تعداد  آنها وجود دارد. در اين مدل

 (.  2استفاده شده است )شكل 

 
 .مدل محیط ناهمگن با حفره در نرم افزار آباکوس. 2شكل  

 

 ها نشان داده شده است. ژئوفونای ثبت شده توسط های لرزهداده  3در شكل 
 )ج( )ب( )الف(

   
 )و( )ه(  )د(

   
درصد   6درصد ناهمگنی بدون حفره، ب( مدل با  6فاصله(: الف( مدل با -ها )فضای زمان میدان امواج حاصل از برداشت گیرنده. 3شكل  

درصد ناهمگنی با حفره، و(   20درصد ناهمگنی با حفره، ه( مدل با  15درصد ناهمگنی با حفره، د( مدل با  10ناهمگنی با حفره، ج( مدل با 

 .درصد ناهمگنی با حفره 30مدل با 
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توان به نتايج زير دست يافت. در درصد تغییرات پايین ناهمگنی خاک و عدم  شود، می ديده می   3همانطور که در شكل  

الف( اما در صورت وجود حفره، برگشت امواج به وضوح قابل  -3شود )شكل  وجود حفره، برگشتی در میدان موج ديده نمی

 ب(. -3مشاهده است )شكل 

افزايش درصد تغییرات خاک تا   • درصد، تاثیر زيادی در وضوح تصوير نداشته و تنها امواج مستقیم و     10با 

 ج(. -3شود )شكل برگشتی به حفره مشاهده می

های ضعیفی از امواج رايلی در اثر ناهمگنی خاک  رگشتدرصد، ب  15با بیشتر شدن درصد تغییرات تا حدود   •

 د(. -3شود)شكلعالوه بر برگشت امواج ناشی از حفره نیز ديده می

طور که ديده  تر شده و هماندرصد خیلی واضح  20برگشت امواج در اثر برخورد با ناهمگنی خاک در تغییرات   •

 ه( -3شده است )شكل  ترشود برگشت امواج در اثر برخود با حفره خیلی ضعیفمی

درصدی خاک تقريبا شناسايی مكان حفره بر اثر افزايش برگشت امواج ناشی از ناهمگنی خاک    30در تغییرات  •

ای با  به استفاده از قیلتر و باتوجه به اينكه حفره سطحی بوه، استفاده از منبع لرزه است و نیازدشوار شده  

 شود.فرکانس باالتر و طول موج کمتر بیشتر می

 

 گیری نتیجه      3

از حفرات  شناسايی  در  ناهمگنی  مختلف  درصدهای  تاثیر  بررسی  امواج   جهت  برگشت  با  رايلی  خاصیت  برخورد  در 

 افزار مبتنی بر اجزای محدودهای تصنعی که از تعدادی تحلیل از يك نرمبر دادههای ثبت شده  در ردلرزه  ها هنجارینا

دهد که تأثیر میزان ناهمگنی به طور مشخصی در شناسايی حفرات نزديك سطح تأثیر  ه است، نشان می گرديداستفاده  

افزايش    گیرد و بابه شكل مؤثری از درصد ناهمگنی تأثیر می   میدان موج  گذار است بطوريكه نويزهای مشاهده شده در

گردد.  اهش وضوح طیف میدرصد برگشت امواج در اثر برخورد با ناهمگنی خاک باعث ک   20ناهمگنی به میزان بیش از  

که شناسايی حفره غیر ممكن    شوداختالل می  درصد تقريباً وضوح طیف میدان موج به حدی دچار  30و تغییرات بیش از  

 گردد. می
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