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تعیین پارامترهای دینامیکی خاک با استفاده از روش لرزهنگاری مهندسی و
ارزیابی رابطه بین سرعت موج و زاویه اصطکاک داخلی خاک
◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊

چكیده :

در مطالعات ساختگاهی و زمین شناسی مهندسی ،در کنار روشهای
ژئوتکنیکی ،از روشهای ژئوفیزیکی نیز به طور چشمگیری استفاده می-
شود .گفتنی است که روش لرزهنگاری درونچاهی از جمله روشهایی است که
بیشترین کاربرد را در بررسیهای ساختگاهی دارد .در این پژوهش نیز
از روش لرزهنگاری درونچاهی سطح به عمق ( )downholeبرای مطالعه
ساختگاه کارخانه گندلهسازی سهچاهون استفاده شده است .بر اساس
مطالعات ژئوتکنیکی انجام شده در این محدوده ،خاک ساختگاه به طور
عمده از شن و ماسه سیلتدار و بسیار متراکم تشکیل شده است .در چهار
گمانه از گمانههای ژئوتکنیکی حفر شده برداشت لرزهنگاری درونچاهی
انجام شده است؛ الیههای زیرسطحی از نظر اختالف در سرعت امواج برشی و
فشاری تقسیم بندی شده و مدولهای دینامیکی برای هر الیه محاسبه شده-
اند که می توانند نقش موثری در مطالعات ژئوتکنیکی و طراحی پی ماشین-
آالت داشته باشند .نسبت سرعت موج فشاری به سرعت موج برشی برای هر
الیه محاسبه شده که این نسبت بین  1/6تا  2/8متغیر است .مقادیر
باالی سرعتهای بدست آمده تاییدکننده درشتدانه و بسیار متراکم بودن
خاک محدوده است .همچنین روابطی بین زاویه اصطکاک داخلی خاک با
سرعت امواج فشاری و برشی در محدوده مورد مطالعه ارائه شده است.
كليد واژه ها :لرزهنگاری مهندسی ،لرزهنگاری درونچاهی ،پارامترهای
دینامیکی خاک ،سهچاهون
Determining of soil dynamic parameters using seismic engeeniring and the relationship between
wave velocity and the angle of internal friction of soil
Mohammad Asgarpoor, m.a.1369@aut.ac.ir 1, Hamid Reza Ramazi, ramazi@aut.ac.ir 2

Abstract:
Geophysical methods are also used significantly as well as geotechnical methods, in site and engineering
geological studies.Downhole seismic is the most widely used in site investigations compared to other
geophysical methods. In this study, downhole seismic hase been used for site investigation in Se_Chahoon
pelletizing factory site. According to geotechnical studies, the soil of studied area is composed of compacted
gravel and silty sand. Downhole seismic surveys were carried out in four boreholes. Based on the difference in
the shear wave and compressional wave velocity subsurface layers have been classified and dynamic modulus
have been calculated for each layer. These parameters have an important role in geotechnical and fundation
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design studies. Vp/Vs ratio is calculated for each layer, this ratio is between 1.6 and 2.8. High velocities are
confirming that soil of studied area is coarse-grained and very dense. Also, the relationships between the angle
of internal friction with compressional and shear wave velocities are obtained.
Keywords: Seismic engineering, Downhole seismic, Soil dynamic parameters, Se_Chahoon.

◊◊◊◊◊◊◊
مقدمه :

مطالعات ساختگاهی یکی از مهمترین الیههای اجرایی پروژههای عمرانی
است و امروزه این مطالعات در همه پروژهها کامال جدی گرفته میشود؛
زیرا بدون شناخت مناسب از شرایط زمینشناسی و ژئوتکنیک ساختگاه
نمیتوان طراحی پروژه را بهدرستی انجام داد و در مواردی پروژههایی
که ساختگاه آنها بهخوبی مطالعه نشده در اجرا ،مشکالت بیشماری
پیشآمده و هزینه مربوط به رفع این مشکلها گاهی چند برابر هزینههای
مطالعه ساختگاه بوده است .در مطالعات ساختگاهی و زمینشناسی
مهندسی ،عالوه بر روشهای ژئوتکنیکی ،از روشهای ژئوفیزیکی نیز بهطور
چشمگیری استفاده میشود .گفتنی است که روشهای لرزهنگاری ،مقاومت
ویژه الکتریکی و گرانی سنجی بیشترین کاربرد را در بررسیهای
ساختگاهی دارند  .بررسی های ژئوتکنیکی از ارکان اصلی و اولیه در هر
پروژه عمرانی است .در مطالعات ژئوتکنیکی ساختگاه ،موارد زیادی از
قبیل وضعیت زمین شناسی ،ژئوهیدرولوژی ،زمین شناسی مهندسی و غیره
بررسی می شوند .تعیین پارامترهای دینامیکی از موارد اصلی و مهم در
مطالعات ژئوتکنیکی است .مشخصات تغییر شکل پذیری و مقاومتی سنگها و
خاکها ،نقش مهمی را در طراحی سازههای مستقر بر روی آنها ایقا می-
کنند .به همین دلیل تعیین ویژگیهای تغییر شکل پذیری خاک محل احداث
این سازهها برای همه طراحیها مورد نیاز است .برای تعیین این ویژگی-
ها روش های مختلفی وجود دارد که در دو گروه استاتیک و دینامیک قرار
میگیرند .روشهای استاتیک اغلب زمانبر هستند؛ چرا که در مقیاس های
آزمایشگاهی و صحرایی نیاز به آمادهسازی نمونه و بارگذاری است.
همچنین این روشها گران بوده و در بیشتر پروژهها ،به دلیل قیمت
باال ،تعداد این آزمایشها محدود است.از طرف دیگر روشهای دینامیک
سریع بوده و در بیشتر موارد نیاز به آمادهسازی کم نمونه دارند و
کم هزینه هستند؛ بهعالوه از روشهای دینامیک برای منطقههای بزرگ نیز
میتوان به راحتی استفاده کرد .روشهای ژئوتکنیکی در گروه روشهای
استاتیک قرار میگیرند .این روشها با حفر گمانه و نمونهبردای از
خاک و سنگ و انجام آزمایشهایی نظیر آزمایش فشاری تک محوره و سه
محوره ،آزمایش بارگذاری صفحه ای و غیره همراه است .روشهای
ژئوفیزیکی در گروه روشهای دینامیکی قرار دارند؛ زیرا خصوصیات
تغییر شکل پذیری مواد به سرعت انتشار امواج االستیک در مواد وابسته
است .امروزه کاربرد روشهای ژئوفیزیکی بهخصوص روش لرزهنگاری در
مطالعات ژئوتکنیکی رو به افزایش است .این روشها به منظور به دست
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آوردن اطالعات مستقیم از کیفیت توده سنگ یا خاک و همچنین سایر
پارامترهای ژئوتکنیکی به کار میروند .چون سرعت عبور امواج در الیه-
های زمین رابطه مستقیمی با تراکم ،تنش موثر و درصد اشباع دارد،
برداشتهای لرزهنگاری در تحلیل دینامیکی آبرفت نیز اهمیت بهسزایی
دارند .خواص مکانیکی همراه با بارگذاری دینامیکی شامل سزعت موج
برشی ،مدول برشی و ضریب پواسون است .این خواص حتی اگر در مسائل
غیردینامیکی هم مطرح باشند ،خواص دینامیکی خاک نامیده میشوند.
هدف از این پژوهش نیز تفکیک الیههای زیرسطحی از نظر اختالف در سرعت
امواج برشی و فشاری و همچنین تعیین پارامترهای دینامیکی برای هر
الیه به دلیل نقش موثر آنها در مطالعات ژئوتکنیکی و طراحی پی ماشین-
آالت بوده است .در نهایت نیز روابطی بین سرعت امواج فشاری و برشی
با زاویه اصطکاک داخلی خاک در محدوده مورد مطالعه ارائه شده است.
◊◊◊◊◊◊◊

بحث و روش تحقیق:

ساختگاه مورد مطالعه:
ساختگاه مورد نظر در کنار معدن سهچاهون است که در  74کیلومتری
شمال شرقی بافق و  53کیلومتری معدن چغارت قرار دارد .راه دسترسی
به این محدوده معدنی از طریق جاده بافق – بهاباد امکانپذیر است.
از نظر زمینشناسی ،بر اساس تقسیمبندی نبوی ( )1533منطقه سهچاهون
در زون ایران مرکزی واقعشده است .ایران مرکزی یکی از واحدهای اصلی
و عمده ای است که به شکل مثلث در مرکز ایران قرار دارد و جزء
بزرگترین و پیچیدهترین واحدهای زمینشناسی به شمار میرود .محدوده
طرح بهطور عمده با نهشتههای آبرفتی رودخانهای و سیالبی ،که دشتهای
آبرفتی کم شیب را در نقاط کم ارتفاع پدید آورده است ،پوشیده شده
است و طبق مطالعات ژئوتکنیکی انجام شده ،در این محدوده تا عمق 05
متری به آب زیرزمینی برخورد نشده است.
کاوشهای لرزهنگاری:
در تحلیل دینامیکی آبرفت ،مطالعات لرزه نگاری و کاوش های
ژئوفیزیکی از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ زیرا با این بررسیها سرعت
انتقال امواج لرزه ای توسط الیههای زمین مستقیما اندازه گیری شده و
مدولهای دینامیکی آنها برآورد می شوند .مهمترین و تنها پارامتر
کمی برای تعیین نوع خاک ،سرعت امواج برشی است .برای برآورد سرعت
امواج ،در صورت وجود چاههای کافی که امکان برداشت درونچاهی وجود
داشته باشد ،میتوان از آنها استفاده کرد.در این محدوده از بین چاه-
های حفر شده ،تعداد چهار چاه برای برداشت لرزهنگاری درونچاهی
انتخاب شدهاست که ژرفای آنها  05 ،50 ،64و  55متر بودهاست (شکل
.)1
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شكل  .1موقعیت گمانه ها ،چاهک ها و امتداد مقاطع زمین شناسی.

برداشت لرزهنگاری درونچاهی به روش سطح به عمق انجامشده است .برای
تعیین سرعت امواج فشاری ،چشمه لرزهای(ضربه قائم پتک بر روی ورق
مخصوص) در فاصله  2/40متری از دهانه گمانه و برای تعیین سرعت
امواج برشی ،چشمه لرزهای (ضربه افقی پتک بر روی ورق فلزی) در
فاصله  5متری از دهانه گمانه قرار دادهشده است .گیرندههای امواج
با فاصله  1/0متر از یکدیگر در تمام عمق گمانه ،از سطح تا عمق
موردنظر ،زمان رسیدن امواج را ثبت کرده اند .پس از برداشتهای
صحرایی ،پردازش و تفسیر آنها انجام شده است .برای برداشتهای درون-
چاهی پردازش و تفسیر شامل :ثبت زمان اولین رسیدها برای امواج
فشاری و برشی ،رسم نمودار زمان-ژرفا ،تعیین سرعت امواج فشاری و
برشی ،تعیین الیهبندی و به دست آوردن مدولهای دینامیکی برای هر الیه
بوده است .برای هر چهار گمانه ،که در آنها برداشت لرزهنگاری انجام
شده است ،این روند طی شده است که نمونهای از آن در شکلهای ( )2و
( )5و جدول ()1آورده شده است.
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شكل  .2نمودار زمان-ژرفا برای برداشت امواج برشی و فشاری در گمانه شماره .22
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جدول  .1پارامترهای فیزیکی و دینامیکی محاسبهشده برای گمانه شماره .22
K
)(Mpa
30.6
237.1
467.6
202.8
278.3
272.3

G
)(Mpa
14.3
157.9
270.4
74.1
228.6
42.4

E
)(Mpa
37.1
387.6
680.2
198.2
538.3
120.9

ʋ
0.45
0.23
0.26
0.34
0.18
0.43

ρ
)(gr/cm3
1.5
1.9
2.1
1.8
2.0
1.9

Vs
)(m/s
307
909
1071
641
1066
476

Vp
)(m/s
572
1531
1875
1293
1703
1326

Depth
)(m
2.5
7
10
14.5
21.5
29

Thickness
)(m
2.5
4.5
3
4.5
7
7.5

در هر مطالعه از جمله مطالعات ساختگاهی ،روشن است که اندازهگیری
هر پارامتر زمان و هزینه قابل توجهی دربر میگیرد .از این رو
انتخاب روش مناسب برای هر آزمایش که مشخصات محل و اهمیت مطالعه را
در سطح قابل قبولی دربرداشته باشد ،حائز اهمیت است .در این پژوهش
نیز روابطی (روابط 1و )2بین زاویه اصطکاک داخلی بدست آمده در
بررسی های ژئوتکنیکی و سرعت امواج فشاری و برشی حاصل از برداشت
های ژئوفیزیکی ارائه شده است .شایان توجه است که روابط مذکور
مربوط به این محدوده است و استفاده از آنها در سایر مناطق باید با
نظر کارشناسی باشد.
()1
()2
در این روابط

و

سرعت گسترش امواج فشاری و برشی بر حسب متر بر

زاویه اصطکاک داخلی خاک بر حسب درجه است .بدین ترتیب
ثانیه و
میتوان در صورت داشتن هر پارامتر ،پارامتر دیگر را بدست آورد و از
تعداد و هزینه آزمایشهای اندازهگیری کاست.
◊◊◊◊◊◊◊

نتیجه گیري :

در صورت استفاده درست از روشهای ژئوفیزیکی می توان هزینههای
حفاری ،آزمایشهای ژئوتکنیکی و سایر هزینههای آزمایشهای استاتیکی
که برای برآورد مدول های دینامیکی مورد نیاز میباشند ،را به مقدار
زیادی کاهش داد .از سوی دیگر ،زمان انجام مطالعات نیز در حد
چشمگیری کاهش پیدا میکند.
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کاربرد روش لرزهنگاری در اندازهگیری پارامترهای دینامیکی خاک
محدوده با موفقیت همراه بوده است و این پارامترها برای الیههای
مختلف خاک بدست آمده اند که نفش موثری در مطالعات ژئوتکنیکی و
طراحی پی ماشینآالت دارند.
سرعت باالی امواج بدست آمده از روش لرزهنگاری درونچاهی تایید کننده
درشت دانه و متراکم بودن خاک محدوده است که با نتایج آزمایشهای
ژئوتکنیکی همخوانی دارند.
روابط بدست آمده بین پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی خاک و سرعت
امواج فشاری و برشی میتواند نقش بسیار موثری در تعیین و تصحیح هر
کدام از پارامترها داشته باشد .ضمن اینکه ،این روابط در کاهش زمان
و هزینههای اندازهگیری مفید هستند.
◊◊◊◊◊◊◊
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