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 )يالممنطقه ا(سيمره سد ساختگاه در نگاري لرزه مطالعات
  

   2 دكترغالم جوان دولوئيو 1ليال لشني
  

  چكيده 
ژئوفيزيكي  يها روش بين از .هستند ژئوفيزيكي روشهاي ساختگاهي مطالعات در روشها كارآمدترين از يكي

درمطالعات ساختگاهي .  ازاهميت ويژه اي برخوردارنداي لرزه توموگرافي مرزي و شكست نگاري روشهاي لرزه
كيلومتري شمال غرب شهرستان دره شهرازتوابع استان ايالم، ازروش لرزه نگاري شكست 40سدسيمره واقع در

هدف ازاين مطالعات، شناخت پارامترهاي ژئوفيزيكي زيرسطحي، دستيابي . مرزي وتوموگرافي استفاده شده است
 ساختگاه  مورفولوژي. درمحدوده محورسدسيمره بوده استها به سرعت انتشارموج وتعيين عمق وضخامت اليه

ي پرشيب وحتي با شيب منفي نشان ها  تقريبا متقارن با ديوارهuبه صورتي است كه دره محل سد را به شكل 
  .دكه عمود بر امتداد اليه بندي قرارگرفته استده مي

دكه درمحل ساختگاه يك مدل هشت اليه اي مجزا قابل تفكيك ده مينشان  اين مطالعات از حاصل نتايج
 وكمترين m/s6000بيشترين مقدارسرعت موج .دباش مي متر40حدود سد محور در خامت آبرفتبيشترين ض. است

  . محاسبه شده استm/s 2900مقدارسرعت موج 
  ، سدسيمرهاي لرزه لرزه نگاري شكست مرزي،توموگرافي :ها كليدواژه

 
Seismic Investigation in Seymareh Dam Site 

 
Leila Lashani and Dr. Golam Javan-Doloei 

 
Abstract 

This paper is devoted to application of integrated geophysical seismic methods in the 
investigation of Seymareh dam site which is located in 40km NW of Darehshahr city in Ilam 
Province.In this study, a combination of shallow seismic refraction profiling and seismic 
tomography methods were applied. The goal of study is to determine the subsurface features and 
layering geology model for Dam axis. The results lead to identify lead to identify eight layers in 
the alluvium with maximum wave velocities of 6000m/s, and minimum wave velocities 2900m/s 
from depth to surface, respectively Maximum thickness of the alluvium was found to be about 
40 meter below the dam axis. 
 
Keywords: Seismic refraction, Seismic tomography, Seymareh dam 

                                                 
 شمال واحدتهران آزاداسالمي دانشگاه ژئوفيزيك ارشد كارشناسي دانشجويـ 1

  زلزلهي مهندس وي شناس زلزلهي الملل نيب پژوهشگاهي علم اتيه عضوـ 2
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  مقدمه
 به نياز روز افزون جمعيت و نياز مبـرم بـه            با توجه 

آب و نيز با توجه به كمبود ايـن مـايع حيـات بخـش،               
ناميدن قرن حاضر بـه عنـوان قـرن بحـران آب دور از              

بـي شـك سـاخت سـد يكـي از           .واقعيت نخواهد بود  
يي است كه از ديرباز به منظور ذخيره و كنترل          ها  روش

ازه اي  سـد سـ   .آب مورد استفاده قرار مي گرفته اسـت       
عظيم و پرهزينه است كه طراحي و اجـراي نامناسـب           

بنـابراين  . آن موجب خسارت مالي و جاني خواهد شد       
در احداث يك سد به انجام مطالعات اصـولي و دقيـق            

يكـي از مهمتـرين ايـن مطالعـات،         . دباشـ   مينياز مبرم   
ي ژئوفيزيكي از   ها  روش. ي ساختگاهي است  ها  بررسي

كــه در مراحــل  ستند،يي هــهــا جملــه مهمتــرين روش
ــات    ــه مطالع ــاختگاهي از جمل ــات س ــف مطالع مختل

كاربرد  مقدماتي، مطالعات تفضيلي و مطالعات تكميلي     
ي هـا   در اين ميان روش   .)1375حاجب حسينيه، (دارند  
 شكست مرزي، درون چـاهي و تومـوگرافي از          اي  لرزه

در اين مقاله به    . به حساب مي آيند    ها   روش ترين  كارآمد
 شكست مرزي و توموگرافي     اي  لرزهي  اه  بررسي روش 

  .ساختگاه سيمره پرداخته است
  

  شناسي آن ي زمينها ويژگي جغرافيايي طرح و موقعيت
 40سد سيمره بر روي رود خانه اي به همين نـام در           

كيلومتري شمال غرب شهرستان دره شهر از توابع استان         
ساختگاه سد سيمره بر اساس تقـسيمات       . ايالم قراردارد 

 ناحيه اي در زون زاگرس چـين خـورده و           شناسي زمين
منطقه مورد نظـر    . در بخش جنوب غربي آن واقع است      

 ي نـسبتا  هـا    از رشته كـوه    شناسي  از ديدگاه زمين ريخت   
جنوب شـرق تـشكيل     -مرتفع با روند كلي شمال غرب     

و ) هـا   طاقـديس (ي سـنگي    هـا   شده است و توالي پشته    
منطقه به وفور  در  ) ها  ناوديس(نواحي پست و كم ارتفاع      

ي هـا    از سـنگ   هـا   ، به طوري كه طاقديس    شود  مييافت  
ي شـكل پـذير و      هـا    از سنگ  ها  مقاوم آهكي و ناوديس   

بيـشينه  .مارني و گچي انباشـته شـده انـد         فرسايش پذير 
ي جنـوبي ناحيـه مـورد       هـا   فرازاي ارتفاعات در قسمت   

مطالعه و در طاقديس بزرگ كبير كوه بـا ارتفـاع حـدود          
ي محـصور   ها  مينه ارتفاعات منطقه دشت    متر و ك   2700

 و منطبق بر مـسير رودخانـه سـيمره بـا            ها  بين طاقديس 
ي كـم   هـا   وجـود تنگـه   . دباش  مي متر   600ارتفاع حدود   

 ها  عرض كه رودخانه در طول دوران فرسايشي خود آن        
 ويـژه ايـن     شناسي  را ايجاد نمود، يكي از اشكال ريخت      

انه سيمره بـه    د در روند كلي حركت رودخ     باش  ميمناطق  
-شـمال غـرب   (موازات روند كلي ساختارهاي اصـلي       

يي بـه داليـل     هـا   د ولي در بخـش    باش  مي) جنوب شرق 
 مسير آن عمود بر سـاختارهاي       شناسي  تكتونيكي و زمين  

زمين ساخت ساختگاه به صورتي اسـت       . دباش  ميمنطقه  
 درجه در بـدو ورودي بـه        50 تا   45كه دره محل حدود     

جه در بخـش پـايين دسـت سـد و        در 15 تا   10تنگه به   
  .رسد مينزديك به محور طاقديس 

 منطقه مورد مطالعه شـامل      شناسي  توالي سنگ چينه  
د باش  ميپليستوسن  -سازندهاي متعلق به كرتاسه تا پليو     

كه اين توالي شامل سنگ آهك، آهك دولوميتي، آهك         
مارني، آهك ريفـي، مـارن آهكـي، ماسـه سـنگ، الي             

 متــر 1500متي بــالغ بــر ســنگ و كنگلــومرا بــه ضــخا
  .)1383آقا نباتي،(د باش مي
  

  زمين ساخت
، هـا   ساختارهاي تكتونيكي اصلي منطقـه طاقـديس      

با توجـه بـه     . ندباش  مي ها   و راندگي  ها  ، گسل ها  ناوديس
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قرارگيري محدوده مورد مطالعه در زون زاگرس چـين         
خورده، روند ساختارهاي تكتونيكي فوق الذكر از ايـن         

 گاه به صـورت     ها  محورطاقديس. كنندزون تبعيت مي    
مستقيم و گاه همانند طاقديس راندگي به صورت پـيچ          

ي محـدوده مـورد     هـا   مهمترين طاقـديس  .ندباش  ميدار  
كـالك،   وسكور، طاقديس النه،  مطالعه عبارت است از   

ي هـا   گسل. ر، راندي و كبيركوه   ها  بونه مانوران، جابري،
ازات شناسايي شده در محـدوده فـوق عمومـا بـه مـو            

بر   و گاهي عمود   ها  ي آن ها   و در يال   ها  محور طاقديس 
ند، در عـين حـال      شـو   مـي  مـشاهده    ها  محور طاقديس 

. ي اصـلي جـاي داد     هـا    را در رده گسل    ها  ن آن توا  مين
ي موضـعي و محلـي      ها  چين خوردگي و بهم ريختگي    

در سازند گچساران به ويـژه در نقـاطي كـه رخـساره             
 هـا   اين ساختمان . استگچي غالبتر باشد قابل مشاهده      

از يك سو حاصل عملكرد تكتونيكي بوده و از سـويي           
ي ژيبس و انيدريت، ها ند به دليل آبگيري اليهتوا مينيز 

 هـا  انبساط حجم و نهايتا پيچ خوردگي و خميـدگي آن         
ــه گــسله عمــده اي  . باشــد ــورد مطالع در محــدوده م

يي بـا رونـد     هـا   شناسايي نشده است، اگـر چـه گـسل        
 شـود   مي در محدوده تنگه محل سد ديده        غربي-شرقي

كه مرتبط با چـين خـوردگي غيـر متعـارف طاقـديس             
راوندي بوده و توسعه اي كـامال موضـعي داشـته انـد             

  .)1372 علوي ناييني،(
  

  ي ژئوفيزيكيها برداشت
همان طور كه گفته شد، در مطالعات ساختگاه سـد          

ــيمره از روش ــا س ــاهي و  ه ــاري درون چ ــرزه نگ ي ل
  . استفاده شده استتوموگرافي

ــاري  ــرزه نگ ــتفاده از روش ل ــا اس ــاهي  ب درون چ
ي هـا   ن سرعت سـير امـواج االسـتيك در عمـق          توا  مي

در عمليات لرزه نگاري    .مختلف از زمين را تعيين نمود     
 و )primary-wave( عموما زمان سير امواج االسـتيك     

)shear-wave(         از لحظه آزاد شدن انرژي در يك نقطه
 و  شود  ميوج به گيرنده اندازه گيري      تا لحظه رسيدن م   

 به نحـوي    ها  در روش گمانه به گمانه اين اندازه گيري       
 كـه در عمـق مشخـصي از يـك گمانـه             شود  ميانجام  

انرژي آزاد شده ودر عمـق مشخـصي از گمانـه ديگـر           
 انـرژي آزاد شـده بـه        .شـود   ميتوسط گيرنده دريافت    

ي انرژي  ها   چشمه شود  ميصورت موج در زمين منتشر    
كه به اين منظور به كار مي رونـد، بـه صـورت ضـربه               

  .)1385نظري،(ند باش ميانفجار مواد ناريه مكانيكي يا
  

  ها مسير پرتوهاي موج در گمانهـ 1شكل 

  
 بـه   10 و 9به منظور انجام اين عمليات دو گمانـه       

ي گيرنده حفر شده است براي ارسال       ها  عنوان گمانه 
بـه عنـوان     )8 (امواج االستيك در زمين گمانه سومي     

چشمه موج در امتداد خـط واصـل مراكـز آن دو بـه           
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 پـس از حفـر يـك متـر          .نحو زير حفر گرديده است    
گمانه چشمه گيرنده را به ترتيب درعمق يك متـري          
دو گمانه گيرنده قرار داده و بـامنفجركردن ديناميـت          
امواج دريافتي توسط گيرنده درهرگمانـه بـه وسـيله          

بـه ايـن ترتيـب      .شده است دستگاه لرزه نگاري ثبت     
 با قرائت زمان رسيد ايـن امـواج   P, Sسرعت امواج 

 از روي Reflexبـــه گيرنـــده توســـط نـــرم افـــزار
ي مختلـف   هـا   ي بـه دسـت آمـده درعمـق        ها  ركورد

يك حالـت سـاده كـه سـرعت          محاسبه شده اند، در   
انتشارموج ثابت باشـد،تابع زمـان سـير بـه صـورت            

   .(Thurber 1985) زيراست
 مــسافت طــي شــده Lتايك ايــستگاه،زمــان ســير

 سـرعت مـوج     vي زيرسـطحي،  هـا   توسط پرتودراليه 
 تابعي ازمختصات چشمه وگيرنده به صورت       L.است

  .زيراست
L=  

  درنتيجه خواهيم داشت؛
V=  

،مختـــصات چـــشمه ،،ايـــن رابطـــه  در
  .ات گيرنده استمختصو

 كه ازطبقـات    اي  لرزهبااندازه گيري سرعت امواج     
دروني زمين عبورمي كننـد،اطالعات قابـل تـوجهي          

  .ازتركيب وشكل طبقات به دست مي آيد
 تومـوگرافي منطقـه     wintomoسپس بـانرم افـزار    

 بـه   هـا   مورد نظر رسم و تعداد،عمق و ضخامت اليـه        
 3و2ي  هـا   دست آمده است كـه نتـايج آن در شـكل          

   .نشان داده شده است

  
  9-8تغييرات سرعت بر حسب عمق در محل گمانه ـ 2شكل
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  10-8 تغييرات سرعت بر حسب عمق در محل گمانهـ 3شكل

  

  معرفي نرم افزارهاي مورداستفاده
Reflex_w      بـا مـشخص    . تعداد موجها بر ثانيـه را

و   و ميــانگين دامنــه امــواجهــا  و قلــههــا كــردن دره
طح پايه در زمـان مـورد مطالعـه         همچنين ميانگين س  

 زمـاني كـه     هـا    و دره  هـا   قله. محاسبه و ثبت مي كند    
دامنه امـواج   . ندشو  ميمشتق امواج صفر است، ايجاد      

شيب بـه   . شود  مياز پايين دره تا باالي پيك محاسبه        
متوسط فاصله دره تا قله     :شود  مياين صورت تعريف    

ه ي نقـاط انـداز    هـا   عرض مـوج تعـداد داده     . بر زمان 

گيري شده پـس از دره را بـراي اسـتفاده در تحليـل              
ند دامنـه   توا  ميپهناي عرض   . موج، مشخص مي كند   

 را كاهش دهد و همين طور هـشداري         ها  ظاهري قله 
  .باشد براي مناطق ظاهري

اين برنامه با الگوريتمي كه با يك چند جملـه اي           
ي پيوسـته داده نقـاط، بـرازش        هـا   مربع بـراي گـروه    

هر قله برازش مربع در مقابل سـطوح        براي  . شود  مي
ي باالتر از سطح آستانه     ها  پيك. شود  ميآستانه تست   
اين برنامه شامل فعاليتي است     . ندشو  ميناديده گرفته   

و ما اين   . كه ما را در تغييرات مقادير توانمند مي كند        
 را براي آزمايش مقـادير از قبـل تنظـيم شـده             ها  داده

يمم و عرض مينيمم    جهت دامنه مينيمم و شيب ماكز     
  .)www.alpha-geo.com( به كار برديم ها موج

Wintomo       يك نـرم افـزار پـردازش تومـوگرافي 
ــا توســـعه يافتـــه بـــراي داده  MalåGPR/BHي هـ

 اجــرا 95/98ايــن نــرم افــزار تحــت وينــدوز .اســت
ــي ــود م ــزار داده  . ش ــرم اف ــن ن ــاي اي ــا وروديه ي ه

MalåGPR/BH         اندازه گيره شده در شـرايط گمانـه 
 واطالعـات رادار در موقعيـت       ها  داده. ه گمانه است  ب

ي هـا   ي خاصي كـه توسـط داده      ها   براي آنتن  ها  گمانه
ــزار  ــرم اف ــده ن ــع آوري ش ــه در  GPR.EXE جم ك

مراحـل  .شود  مي تحويل داده    GPRمجموع با سيستم    
انجام پروژه توسـط ايـن نـرم افزاربـه صـورت زيـر              

  :دباش مي
ي هـا   ن داده ايجاد يك پروژه جديد، بار گذاري كرد      

رادار،اســتفاده از فيلتــر ميــان گذار،بارگــذاري وايجــاد 
اسكن لبست، بارگزاري وابجاد بك تعربف هماهنگ از 

، از بــين بــردن هــا گــودال، پبــدا كــردن اولــبن ورودي
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، هـا   ي بد، تجزيه وتحليل كردن اولـين ورودي       ها  تريس
تجزيه وتحليل كردن پارامترهاي پس زمينه، پارامترهاي       

ي شده، پارامترهـاي معكـوس شـده، انجـام          درجه بند 
و تفـــسير  )perform inversion(هـــا دادن وارونـــي

  .(www.malags.com)توموگرام 
  

  تفسير
در تحليل نتـايج مربـوط بـه روش لـرزه نگـاري             
گمانه به گمانه نتايج به دست آمده از هشت اليـه در        

 . آورده شده است1جدول 
 شماره
 اليه

 سرعت
 ماكزيمم

 مينيمم سرعت
 ضخامت
 اليه

1   10 

2   20 

3   10 

4   30 

5   10 

6   10 

7   40 

8   20 

  1جدول شماره 
  

  گيري نتيجه و بندي جمع
مطالعـات   ايـن  از آمـده  بدسـت  نتـايج  به توجه با
بـا   همـراه  ژئـوفيزيكي  يهـا  روش كـه  ن گفتتوا مي

ز انجـام و نيـ   هـا   انجام برداشت،ريزي درست برنامه
ند كاربرد حائز   توا  مي،  ها  پردازش و تفسير صحيح آن    

ــناخت    ــاختگاهي و شـ ــات سـ ــي در مطالعـ اهميتـ
 ساختگاهي داشته باشد، بـه      شناسي  ي زمين ها  ويژگي

 عـالوه بـر     هـا   طوري كه نتايج حاصل از ايـن روش       

ي گـزاف در انجـام      ها  مثمرثمر بودن، از صرف هزينه    
روش لــرزه . ي ژئــوتكنيكي مــي كاهنــدهــا حفــاري

نگاري گمانه به گمانه مدل هشت اليـه اي را بـراي            
جـنس سـنگ كـف در بيـشتر         . دده  ميآبرفت نشان   

 شكل  uشكل كلي سنگ كف     .  آهك است  ها  قسمت
بيشترين عمق سنگ كف،تنها در يك مورد در        . است

 متر است، اما بـه طـور متوسـط بيـشترين            40حدود  
 . متر است20ضخامت حدود 
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