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دهيچک  
شابور ينشهر يجنوب غرب  لومتريک ۲۰منطقه مورد مطالعه در  .استفاده شد ينيرزمين سطح آب زييدر تع  انکسار  ان مطالعه از روش لرزهيدرا
  ابا استفاده از روش لرزه. استتشکيل شدهکواترنر  ينمکزار و رسوبات آبرفت  ها،ماندابيرس  هاپهنهاز  يشناسنيلحاظ زمو به  استع شدهواق

موج دو نوع   بر رو  الرزه  هاپردازش و تفسير داده .گرديد ژئوفون، برداشت ۲۴متر و تعداد  ۵،۳۴به طول  يش خطيل با آرايدو پروف  انکسار
باشد يم هيثانبرمتر ۱۵۰۲و ۴۴۸  هاه با سرعتيدهنده دو النشان يآمده از پردازش امواج فشارشج بدستينتا .رفتيصورت پذ يو برش يفشارش
 ۱۰عمق حدود  تا،  ج بدست آمدهينتااستفاده از لذا با . ه استيثانبرمتر ۲۴۰ه با سرعت يک اليدهنده تنها نشان يدر مقابل، پردازش امواج برش يول

درمنطقه مورد نظر مطالعات   .تعيين نموده ايم آن قرار گرفته است را  متر ۵ که سطح اشباع مايع در عمق زمين شناسي هيک الي تنها متر ،
ير ذپامکانسطحي، تعيين سطح آب زيرزميني با دقت بااليي ها  زيرويژه اليهولي به علت تغييرات کم در مقاومتز انجام شده يک نيژئوالکتر

مشاهدات مستقيم از نوع آب و عمق سطح آب . فرض نمود) شور  باال(آب  رساناييتوان در باال بودن که دليل اين امر را مي. نگرديده است
    .کندها  اکتشافي، نتايج مطالعات ما را تأئيد ميتوسط گمانه

  شابوري، ني، موج برشيار، موج فشينيرزميک، آب زي، ژئوالکتريانکسار يالرزه :کلمات کليدي
 

   مقدمه -۱
کنواخت يبه طور  کل سطح کشور همبارش در  زانيم نيا. است يجهان ين بارندگيانگيکمتر از م يليران خيدر ا يزان بارندگيم

- ي، ميک اکتشافيزيژئوف  هابا روش. ت استيار حائز اهميران بسيدر ا ينيرزمين رو اکتشاف منابع آب زياز ا. استع نشدهيتوز
عليرغم تعيين سطح آب با روش  .قرار داد يمورد بررسآب را   هاسفره اتيصخصو يي ورا شناسا ينيرزميتوان سطح آب ز

عطار،  ي، در منطقه شهرک صنعتينيرزميب زآسطح  ييدر شناسا  انکسار  الرزه ن مطالعه از روشيما در اژئوالکتريک، 
 زا.است يکيزيژئوف  هان روشيتراز مرسوم يکي ينيرزميز  هار اکتشاف آبک ديروش ژئوالکتر .مياهشابور، استفاده کردين

- د، مقاومتنباش يشور م ينيرزميز  هاکه آب ييهادر محل کند،يژه عمل مين روش بر اساس اختالف مقاومت ويکه ا ييآنجا

از  ن مشکليرفع ا  برا .نخواهد بودبرخوردار  ين سطح آب از دقت کافيدارند و لذا تخم يشده اختالف اندک  ريگاندازه  ها
 يموج برش سرعت کهنيا فرضو با  )Vs( يو برش )Vp(  ج فشاراموان سرعت ييبا تع .نموده ايماستفاده   انکسار  اروش لرزه
ر يقاداز م ا رنج گسترده مختلفمطالعات  در .ن نمودييه آبدار را تعيتوان سطح اليابد، مييعات کاهش ميما  حاو  هاطيدر مح

متر  ۱۵۰۰درحدود  ها  اشباعبرا  اليه Pسرعت موج  به طور متوسط. شنهاد شده استيپآبدار   هاهيال  برا  P سرعت موج
  برا ه،يمتر بر ثان ۱۸۰۰تا  ۱۲۰۰ نيب Pسرعت موج ديگر مطالعات  يدر بعض. Hasselstroem,1969) ( استن زده شدهيه تخميبرثان

 . )Haeni,1986(شده است  ئهارامشخص کردن منطقه اشباع 
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 معرفي منطقه -۲
 

شهر  يدر جنوب غرب ييايسبزوار و به لحاظ جغراف -شابور يجاده ن  لومتريک ۲۰در   خراسان رضو در محدوده مورد مطالعه واقع
  .) ۱شکل(باشد يم واقعشمالي  ۳۶،۱۱˚شرقي و عرض  ۶۲،۵۸˚در طول  )کارخانه فوالد(عطار يشهرک صنعت شابور،ين

  
 

  
  
  
  
  برداشت داده -٣

متر از يکديگر  ١٠متر و به فاصله  ٥،٣٤رو  دو پروفيل خطي مواز  به طول  را  از نوع فشارشي و برشي بها  لرزهبرداشت
متر در نظر گرفته  ٥،١فاصله بين هر ژئوفون . استنشان داده شده ٢ها و منابع در شکل نحوه آرايش ژئوفون. صورت  پذيرفت

مورد استفاده يت منابع بيشتر  نسبت به پروفيل اول عگير ، تعداد و موقفيل دوم به منظور باال بردن دقت اندازهدر پرو. استشده
  . قرار گرفته است

  

  
  

)عالمت بعالوه(شابور در جنوب غرب ني ت منطقه مورد مطالعهيموقعو  ی دسترسینقشه راه ها  – ١شکل   

 )الف(
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 ۴ در )S( يمـوج برشـ    مختصـات ضـربه و بـرا    ۷در يلـوگرم يک ۱۰ک پتـک  ياز  ،)P( موج فشار جاديا، برا   اول در پروفيل   

بـه صـورت   ) S( يو مـوج برشـ  ) P( مـوج فشـار    برا منابع، مختصات  دوم ليدرپروف ). ۱جدول (مياستفاده نمودضربه  مختصات
الزم به توضيح است که برا  توليد موج برشي در پروفيل دوم از منابع انفجار  . موقعيت در نظر گرفته و اجرا شد ۱۳ در کسان وي

   ).۲جـدول  (افـزايش مـي دهـد   نيز قت جدا ساز  زمان ها  رسيد موج به گيرنده ها را د ده گرديد که عالوه بر سهولت اجرا،استفا
هـا  بکـار   ژئوفون .هرتز استفاده گرديد ۴۰۰۰تا  ۲رکانسي فبا محدوده  Mk8مدل  ABEMنگاشت از دستگاه لرزه در اين برداشت

  .مي باشندهرتز  ۱۰طبيعيانس افقي با فرک-ا  از دو نوع فشارشي و برشيشده جهت دريافت امواج لرزهبرده
  
  

  

  
  

 )ضربه اي(منابعمختصات  P موج )ضربھ ای(منابعمختصات 
 S موج

 )متر(مختصات نام )متر(مختصات نام
1Ney-P1 -4.5 1Ney-S1 -4.5 

1Ney-P2 -1.5 1Ney-S2 1.5 

1Ney-P3 1.5 1Ney-S3 34.5 

1Ney-P4 18 1Ney-S4 40.5 

1Ney-P5 34.5   

1Ney-P6 37.5   

1Ney-P7 40.5   

 )ضربھ ای(منابعمختصات 
 Pموج 

 )انفجاری(منابعمختصات 
 S موج

 )متر(مختصات نام )متر(مختصات نام
2Ney-P1 -8.6 2Ney-S1 -8.6 
2Ney-P2 -4.3 2Ney-S2 -4.3 
2Ney-P3 0 2Ney-S3 0 
2Ney-P4 4.3 2Ney-S4 4.3 
2Ney-P5 8.6 2Ney-S5 8.6 
2Ney-P6 12.9 2Ney-S6 12.9 
2Ney-P7 17.2 2Ney-S7 17.2 
2Ney-P8 21.5 2Ney-S8 21.5 
2Ney-P9 25.8 2Ney-S9 25.8 
2Ney-P10 30.2 2Ney-S10 30.2 
2Ney-P11 34.5 2Ney-S11 34.5 
2Ney-P12 38.8 2Ney-S12 38.8 
2Ney-P13 43.1 2Ney-S13 43.1 

 )ب(

و منابع  ها عيت ژئوفونموق - ب ؛ در پروفیل اول  Pبراي موج منابع و ها نوموقعيت ژئوف - الف  - ۲شکل
 .در پروفيل دوم Sو  Pع موج برای هر دو نو منابعو ها ن وموقعيت ژئوف - ج؛ در پروفیل اول Sبراي موج 

  .متر در نظر گرفته شده است ۱،۵حدفاصل هر دو ژئوفون مجاور 

   يل اولپروف در بعامن مختصات -١جدول
  ت ژئوفون اولنسبت به موقعي

 )ج(

  يل دوم پروف در نابع م مختصات  -٢جدول
 ت ژئوفون اولنسبت به موقعي
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      هاپردازش و تفسير داده -۴
 دردر ابتدا .استفاده شد SeisImager ها افزارنرم  از مجموعه  Plotrefaو  Pickwin افزارها از دو نرمدهبرا  پردازش و تفسير دا

يکي از خصوصيات ). ۳شکل(نموديم تعيينها را دريافت شده توسط ژئوفونا  ج لرزهامواها  زمان اولين رسيد ،Pickwin محيط
تواند در زمان و دقت محاسبات باشد، که ميتر زمان رسيد امواج مياسي، تعيين آساننگار  انکسار  نسبت به انعکبارز روش لرزه

ن اولين همراه با تعيي ثبت شده  الرزه از نگاشت  انمونه .باشددر اکتشافات نزديک به سطح، نسبت به روش انعکاسي برتر  داشته
  .استنشان داده شده ۳، در شکل گيرنده ۱۲زمان رسيد، در 

  

  
    

  
  
  
را به طور جداگانه برا  هر يک از  Sو  Pفاصله امواج -ها  زماننمودارخروجي بدست آمده،  از با استفادهدر مرحله بعد    

  ).۷تا  ۴شکل ها  (رسم نموديم  Plotrefaبا استفاده از ها پروفيل
  

  
  

-زمان). خط قرمز رنگ( ها د موج فشاری به  ژئوفونو تعيين زمان اولين رسي اي ثبت شدهلرزه اي از نگاشتنمونه - ٣شکل
شکل  ری از مخلوط شدنبرای جلوگي .ش داده شده استهای رسيد حاصل از منابع با موقعيت های مختلف با رنگ سبز نماي

 .ش داده شده اندک در ميان نماييها بصورت  هرد لرز

 ل اوليدر پروف Pموج  يبرا فاصله-نمودار زمان - ٤شکل
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 دوم يلدر پروف Pموج  يبرا فاصله-نمودار زمان - ٥شکل

 يل اولدر پروف Sموج  يبرا فاصله-نمودار زمان - ٦شکل
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ه تا عمق يثانبرمتر ۱۵۰۲و  ۴۴۸  هاعتبا سره يدهنده دو ال، نشان)۵و  ۴شکل ها  ( يز امواج فشارشيآمده از آنالج بدستينتا    
دهنده تنها ، نشان)۷و ۶شکل ها  ( يل امواج برشيفاصله حاصل از تحل-زمان  هاکه نمودار يدر صورت. باشديم  متر ۱۰حداکثر 

ر يياشباع بواسطه حضور آب تغ  هاهير صورت عبور از الد Sنکه سرعت امواج يبا توجه به ا. اد شده هستنديه تا عمق يک الي
توان ناشي از مربوط به اليه دوم را مي Pلذا تغييرات زياد سرعت موج  ،)Gerardo and Ferancesco, 2009( دينماينم يچندان

  .در نظر گرفت مايع در منافذ خالي اليه اولحضور 
  .) ۱۳۵۶، ا  بر کاوش ژئوفيريکيمقدمه ،نيدبر.ب.لتونيم(استفاده شده است ،)۱(رابطهاز  سطح اليه اشباع ن عمقييتع برا    

  
  
)١(  
  

   .باشدها  ميانگين موج فشارشي در اليه اول و دوم ميبه ترتيب سرعت V2و  V1ه اول، و يضخامت ال، Z1که در آن 
  

  

2
1

2
1

2
2

210
1

)(2
Z

VV

VVt

−
=

 ل اوليدر پروف Pموج  يبرا Time-term inversionنمودار  - ٨شکل

 يل دومدر پروف Sموج  يبرا فاصله-نمودار زمان - ٧شکل
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متر  ۵ه و عمق  متوسط سطح آب يثانبرمتر ۱۵۰۴ )از آباليه اشباع ( ه دوميو سرعت ال ۴۶۷ه اول ي، سرعت الاول ليدر پروف    
 cm به مقدار ۲توان از رابطه يرا م  ريگلذا دقت اندازهباشد يم  RMS=0.167334 msل ين پروفيدر ا. )۸شکل ( آمدبدست

  .محاسبه نمود  ±٨،٧
 )۲( D=V.dt            

cm                                                                                         ۸،۷ = (s) ۳-۱۰×۱۶۷۳۳۴،۰× (cm) ۱۰۲×۴۶۷ = D=V.dt  
  
اليه اشباع از ( ه دوميو سرعت ال ۴۳۰ه اول ي، سرعت المتر  از پروفيل اول برداشت گرديد ۱۰که در فاصله  دوم ليدر پروف       

   :نيابنابر باشد،يم  RMS=0.153488 ms ،لين پروفيدر ا. آمدتمتر بدس ۵ه و عمق متوسط سطح آب يثانبرمتر ۱۵۰۱ )آب

cm                                                                                       ۵،۶ = (s) ۳-۱۰×۱۵۳۴۸۸،۰× (cm) ۱۰۲×۴۳۰ = D=V.dt  
 

    .محاسبه شد ±٥،٦ cm عمق سطح آب با دقت 
 
 گيرينتيجه -۵

 
کاوان گزارش شرکت لرزه( استفاده شده است ينيرزميسطح آب ز شناسايي  ز برايک نير منطقه مورد مطالعه از روش ژئوالکترد

 ،در اعماق مختلف بدست آمده  هااستفاده شده است و مقاومت با آرايش شلومبرژر يکيسونداژالکتر ۶ن روش از يدر ا ).شرق
ريز، رس و آب شور رسوبات آبرفتي دانه با حضورد نتوانمياين مقادير که  )۳جدول(ندباشيمتر ماهم ۶،۱۳تا  ۷،۲در محدوده 

 .لذا روش ژئوالکتريک برا  تعيين سطح آب زيرزميني در منطقه مورد مطالعه از دقت کافي برخوردار نيست. دنداشته باش مطابقت
ه بدست يثانبرمتر ۱۵۰۲، )اشباع(ه آبداريدر ال يفشارشمتر و سرعت موج  ۵، عمق سطح آب  انکسار  ادر استفاده از روش لرزه

  .کندد ميها  اکتشافي حفار  شده نيز عمق ذکر شده را تأييگير  مستقيم سطح آب در گمانهاندازه. آمد
ران يا  ر مرکزيمثل کو(  نسبتا باال را داريمشوربا  ينيرزميز  هاآب انتظار وجود که يدر مناطقگردد يشنهاد ميان پيدر پا
  . استفاده شود   بجا  روش معمول ژئوالکتريک در تعيين عمق سطح آبااز روش لرزه بهتر است )غيرهو
   

 

 ل دوميدر پروف Pموج  يبرا Time-term inversionنمودار  -٩شکل
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   يقدردان
مچنين که اجازه برداشت ها  لرزه ا  را در منطقه مورد نظر مبذول داشته اند و هفوالد خيام سپهر مديريت محترم شرکت  از 

 کارکنان مرکز تحقيقاتهمچنين از . شکر و قدرداني مي گرددکه ما را در اين برداشت ها يار  نمودند، تدس طاليي آقا  مهن
  . ، سپاسگزار  مي گرددرا با ما داشتند  که نهايت همکار مشهد دانشگاه فردوسي زمينلرزه شناسي
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 ٦سونداژ  ٥سونداژ  ٤سونداژ  ٣سونداژ  ٢سونداژ
9.4 13.6 10.1 8 3.2 
7.9 8 7.4 5.6 2.8 
6 6.3 5.4 4.1 2.7 

5.6 5.7 4.5 3.7 3 
5.3 5.3 3.7 3.8 3 
4.9 4.9 3.4 3.2 3.3 
4.3 3.9 3.3 3.4 3.2 
3.7 3.8 3.2 3.4 3.2 
3.6 3.9 3 3.5 2.7 
3.4 3 3.2 3.2 3 
3.6 3.4 3.7 3.5 3.1 
3.4 3.5 3.9 3.1 3.3 

 )شرکت  لرزه کاوان شرق( مختلف يهادر سونداژ) اهم متر(ژه يو يهامقاومت -٣جدول
 


