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چکیده
آتشفشان دماوند با ارتفاعی بالغ بر  ۰۷۶۵متر پدیدة منفردی است که برروی البرز مرکزی بنا شده است .دماوند
در طی یك دوره  1/8میلیون ساله تا ۶0۵۵سال پیش فعالیت نموده است .مطابق با تقسیمات بین المللی
آتشفشان شناسی ،آتشفشانهای با سن کمتراز  1۵۵۵۵سال" آتشفشان فعال و با خطر فوران بالقوه "تلقی می
شوند .پس دماوند یك آتشفشان فعال است .بدین منظور در این مطالعه با توجه به احتمال فوران این آتشفشان
و با استفاده از ابزارهای ریاضی و هندسی آنالیز تغییر شکل زمین که شامل تنسورهای تغییر متریك(استرین) و
تنسور تغییر انحنا و کمیت های ناوردای آنها می باشد به بررسی وضعیت ژئودینامیکی البرز مرکزی پرداخته شده
است .این امر با استفاده از داده های 1GPSمربوط به شبکه ژئودینامیك ایران در سالهای 2۵۵۷و2۵۵۶انجام شد
و مقادیر اتساع و ماکزیمم برش همچنین تغییرات انحنای متوسط وگاوسی مربوط به این منطقه محاسبه گردید
که نتایج حاصل از آن با نتایج مشاهدات انجام شده با استفاده از2 InSARمطابقت دارد.
واژههای کلیدی :آنالیز تغییر شکل،استرین ،البرز مرکزی،انحنای متوسط،انحنای گاوسی

 -3مقدمه
ژئودزی مدرن عالوه برتعیین شکل و میدان ثقل زمین ،تغییرات زمانی آنها را نیز مد نظر قرار می دهد،
چرا که دراغلب موارد بررسی این تغییرات و پیش بینی روند آنها می تواند درطراحی ها و برنامه ریزی های
مختلف عمرانی و صنعتی و زیست محیطی امری حیاتی باشد و چه بسا عدم اطالع از این تغییرات هزینه های
گزافی برجامعه تحمیل کند .از آنجا که ژئودزین ها اغلب با مشاهده کمیتهای هندسی کار می کنند ،آنالیز
شبکه های ژئودزی یکی از زمینه های کاری آنهاست.
تحت اثر نیروهای مختلف (نیروهای حجمی وسطحی) برروی جسم تغییرشکل پذیر ،تغییراتی در شکل و
موقعیت آن جسم ایجاد می گردد ،که این تغییرات ،آهسته و یا فوری و یا به صورت ناگهانی اتفاق می افتند.
این تغییرشکل دارای پیوستگی بوده و در موقعیتهای متفاوت روی جسم ،مقدار تغییر ،متفاوت می باشد.

1- Global positioning system
2- Interferometric synthetic aperture radar
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تحلیل و بررسی تغییر شکل به صورت پیوسته مشکل است بنابراین ،برای بررسی تغییر شکل اجسام ازشبکة
نقاط مجزا استفاده می شود] [0تعیین و تفسیرتغییرات جسم یا سازه ،هدف اصلی آنالیز تغییر شکل می باشد.
ایدة تغییرشکل را می توان با ابزارهای ریاضی مختلفی بیان نمود که درنگاه تحت اثر نیروهای مختلف
(نیروهای حجمی و سطحی) برروی جسم تغییرشکل پذیر ،تغییراتی در شکل و موقعیت آن جسم ایجاد می
گردد ،که این تغییرات ،آهسته و یا فوری و یا به صورت ناگهانی اتفاق می افتند .این تغییر شکل دارای
پیوستگی بوده و در موقعیتهای متفاوت روی جسم ،مقدار تغییر ،متفاوت می باشد .تحلیل و بررسی تغییر
شکل به صورت پیوسته مشکل است بنابراین ،برای بررسی تغییر شکل اجسام از شبکة نقاط مجزا استفاده
میشود] [0تعیین و تفسیر تغییرات جسم یا سازه ،هدف اصلی آنالیز تغییر شکل می باشد .ایدة تغییر شکل را
می توان با ابزارهای ریاضی مختلفی بیان نمود که در نگاه اول ،ساده ترین آنها استفاده از تغییر مختصات دردو
مبدأ زمانی مختلف می باشد] [۰ولی به دلیل وابستگی مختصات به سیستم مختصات تعریف شده باید از
پارامتر دیگری که حداقل وابستگی به تعریف سیستم مختصات را داشته باشد ،استفاده گردد از جمله
پارامترهای فوق می توان از تنسورهای استرین و دوران و انحنا نام برد ،که به فرم گرادیان جابجایی از

مختصات تعریف می گردند.
با توجه به ویژگی آتشفشانی بودن البرز مرکزی و ضرورت کنترل تغییر شکل های آن ،در این پروژه با
استفاده از داده های  GPSموجود ،مربوط به شبکه ژئودینامیك ایران در سال های 2۵۵۷و 2۵۵۶به بررسی
تغییر شکل های این منطقه با استفاده از تنسورهای استرین و تغییرانحنا و نیز کمیت های ناوردای این
تنسورها در بازه زمانی یك ساله پرداخته شد.

 -2تغییرشکل به عنوان توابعي ازبردارجابجایي تنسورهای
درکاربردهای عملی ،بهتر است که معیارهای تغییر شکل بر حسب بردار جابجایی توصیف شوند .به عالوه
در مکانیك محیطهای پیوسته و به ویژه در تئوری پوسته ها ،تقریبات مختلفی ارائه می شود و با حذف یا
تقریب جمالت غیرخطی در روابط معیارهای تغییر شکل ،توابعی از بردارهای جابجایی ارائه شده اند ] [0به
این دلیل در این تحقیق نیز مبادرت به بیان معیارهای تغییرشکل به عنوان تابعی ازبردارجابجایی شده است.
اگر بردار موقعیت سطحی  Xرا برای وضعیت مرجع و بردار موقعیت سطحی  xرا برای وضعیت جاری داشته
باشیم .مطابق شکل ( )1بردارجابجایی  Uبرداری است که این دو نقطه را به هم مرتبط می سازد .می توان
بردار جابجایی را به صورت رابطة زیر نشان داد]:[8

() 1
u=x−X+t
یك روش برای توصیف فضاهای اقلیدسی استفاده از سیستم مختصات متعامدکارتزین می باشد.
مختصات کارتزین یك نقطه با بردار موقعیت  Xدر وضعیت مرجع و بردار موقعیت  xدر وضعیت جاری نسبت
به فریم های ثابت متعامد نرمالیزه )  (i3 i2 i1و )  (I3 I2 I1به صورت روابط (  )2و ( )0به دست می آید][۰
() 2
K
X = X IK
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شکل ): ( 1بردارجابجایی وسیستمهای مختصات وابسته به سطوح مرجع وجاری][8

()0
k

x = x ik
همچنین می توان بردارجابجایی نقاط را در همین سیستم مختصات نوشت:
()4
U = U K IK
()۰
u = uk ik
که در آن  𝑈 Kو  𝑢kمختصات کارتزین بردار جابجایی درد و وضعیت مرجع و جاری می باشند .بنابراین
می توان تنسورهای استرین مرجع و جاری و همچنین تنسور تغییر انحنا را برحسب مختصات کارتزین
بردارجابجایی نوشت [8] .که در ادامه راجع به آنها بحث خواهد شد.

-1آنالیزتغییرشکل سطح زمین
در این تحقیق سطح فیزیکی زمین (سطح انجام مشاهدات) ،سطح ریاضی فرض می شود که سطح نرم و
بدون لبه های نوک تیز باشد .همچنین این سطح دارای تناظر یك به یك میان نگاشت از یك سطح به سطح
دیگر می باشد .در ژئودزی مختصاتهای منحنی الخط  𝑄 jکه برای بیان سطح زمین به کار ،می رود ،را معموالً
توسط یك سیستم مختصات کارتزین توصیف می کنند .این مختصات برای نمایش نقاط درسطح زمین به

کارمی رود .در واقع نقاط سطح زمین به نقاط متناظرشان بر روی سطح ژئودتیك مرجع با استفاده از یك تابع
یك به یك نسبت داده می شود] [8سطح ژئودتیك مرجع ،که یك تقریب خوب از سطح هم پتانسیل نزدیك
سطح زمین می باشد ،به عنوان یك سطح باهندسه معلوم مورد توجه است .سطح مرجع مورد استفاده درآنالیز
تغییر شکل سطح زمین ،سطح مرجع بیضوی دو محوری بوده بنابراین مختصات یك نقطه روی سطح زمین به
صورت رابطه ( )۷می باشد.
() ۷
1
2
3
1
2
)(Q , Q , Q ) = (Q , Q , h) = (φ, λ, h
و روابط تبدیل مختصات ژئودتیکی به مختصات کارتزین با عبارات زیر به دست می آید][8
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() ۶
(3

(1

(2

𝟑𝐈)x(φ, λ) = x φ, λ)𝐈𝟏 , x φ, λ)𝐈𝟐 , x φ, λ
= [N(φ) + h(φ, λ)] cos(φ) cos(λ) I1
+ [N(φ) + h(φ, λ)] cos(φ) sin(λ) I2
+ [(b2 /a2 )N(φ) + h(φ, λ)] sin(φ) I3
در رابطه ( a )۶نیم قطر بزرگ و  bنیم قطر کوچك بیضوی دو محوری و  λطول ژئودتیکی و  φعرض
ژئودتیکی همچنین  hارتفاع می باشد][8

-4محاسبه تنسورهای استرین و تغییر انحنا
:3-4محاسبه تنسور استرین دو بعدی
برای محاسبه تنسور استرین در دو بعد از مدل جابجایی خطی به صورت زیر استفاده می شود:
() 8
u1 = a0 + a1 x + a2 y
𝑢2 = b0 + b1 x + b2 y
در مدل فوق  ۷پارامتر مجهول (ضرائب) وجود دارد .برای تعیین این پارامترهای مجهول از روش المان
محدود استفاده می شود که در آن بر اساس مثلث بندی  Delauneyالمان های مختلف را تشکیل داده و
تنسور استرین و دوران برای مرکز ثقل هر کدام از این المانها محاسبه می شود.
تنسورگرادیان جابجایی به صورت زیر از مدل جابجایی خطی به دست می آید:
() 9
∂u1
∂y
∂u2
] ∂y

∂u1
𝜕u
∂x
=
)𝜕(x, y
∂u2
[ ∂x

که درآن  uبردارجابجایی و  𝑢1و  𝑢2اختالف مختصات در دو نوبت می باشند .برای به دست آوردن
تنسور استرین ،باید تنسور گرادیان جابجایی را به دو ماتریس متقارن وپادمتقارن تجزیه کرد ،بخش متقارن
همان تنسور استرین و بخش پادمتقارن در برگیرنده اطالعات مربوط به دوران صلب می باشد[2].
()1۵

a2 − b1
2 ]=S+A
0

b1 + a2
0
[2 ]+
−a2 + b1
b2
2

𝑎1

[
b1 + a2
2
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در رابطه ( )1۵ماتریس  Sبیانگر تنسور استرین بوده و ماتریس  Aبیانگر تنسور دوران جسم صلب می
باشد .در مورد البرز مرکزی تنسور استرین به صورت دو بعدی با استفاده از داده های موجود در مقاله جمور و
همکاران ] [۷محاسبه گردید که نتایج حاصل از آن در شکل ( )2ارائه شده است.

شکل(:)2میدان استرین دو بعدی منطقه البرز مرکزی با استفاده از مشاهدات GPS

اما از آنجا که مؤلفه های تنسور استرین کمیتهای وابسته به سیستم مختصات هستند ،کمیت های
اسکالر مستقلی برای تفسیر فیزیکی مناسب نظیر اتساع و ماکزیمم برش از این تنسور استخراج می شود.
-اتساع  :تغییر حجم جسم در واحد حجم می باشد و از طریق رابطه ( )11محاسبه می شود.

()11
𝑥𝑎𝑚∆= λ𝑚𝑖𝑛 + λ
در رابطه فوق 𝑛𝑖𝑚 λو 𝑥𝑎𝑚 λبه ترتیب مقادیر ویژه مینیمم و ماکزیمم تنسور استرین می باشند .این
کمیت بدون واحد بوده و مقدار آن برای انبساط سطح مثبت و برای انقباض منفی می باشد] [1میزان اتساع
برای منطقه البرز در شکل ( )0نمایش داده شده است .در این منطقه کوتاه شدگی یا انقباض مشاهده می
شود که با سایر مطالعات به دست آمده در این منطقه هماهنگی دارد.
برش :برش را ماکزیمم مقدار تغییر در امتداد در نظر می گیرند .کمیت ناوردای  γتحت عنوان ماکزیممبرش به صورت زیر تعریف می شود.
()12
𝑛𝑖𝑚γ = λ𝑚𝑎𝑥 − λ
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ماکزیمم برش خاصیت غیر ایزوتروپیك تغییر شکل را نشان داده و تفسیر هندسی آن ماکزیمم مقدار
تغییر در امتداد میباشد .این کمیت به عنوان یك کمیت کلیدی یا عامل کلیدی در مطالعات پیش بینی زلزله
شناخته شده است] [1میزان ماکزیمم برش برای منطقه البرز در شکل ( )4نمایش داده شده است.

شکل( :)0میزان اتساع در منطقه البرز مرکزی با استفاده از روش المان محدود دو بعدی

شکل(:)4میزان ماکزیمم برش در منطقه البرز مرکزی با استفاده از روش المان محدود دو بعدی
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 :2-4محاسبه تنسور انحنا و کمیت های ناوردای آن
به منظور بررسی تغییر شکل رویه می توان از تفاضل فرم اساسی اول (رابطه  )10در دو حالت مرجع و
جاری استفاده کرد  .در این رابطه 1=i( 𝑞iو )2مختصات منحنی الخط سطحی و  xمختصات دکارتی فضایی
اند .و  aمختصات های تنسور متریك می باشد .این تفاضل بیانگر تغییر طول میان دو نقطه مادی یکسان در
فرایند تغییر شکل است و منجر به معرفی تنسور تغییر شکل نوع اول ) تنسور تغییر متریك( می شود که به
عنوان تنسور استرین نیز شناخته می شود.
()10
I(q1 , q2 ) = aαβ dqα dqβ
در تجزیه و تحلیل تغییر شکل رویه می توان از تفاضل فرم اساسی دوم (رابطه )14در دو حالت مرجع
و جاری به عنوان یك معیار دیگر تغییر شکل استفاده کرد .در این رابطه  nبردار نرمال بر سطح و b
مختصات های تنسور اساسی مرتبه دوم یا تنسور انحنا می باشند .این تفاضل منجر به معرفی تنسور تغییر
شکل نوع دوم ) تنسور تغییر انحنا ( می شود .تنسورهای تغییر شکل نوع اول و دوم ،دو معیار پایه بررسی
تغییر شکل در تئوری پوسته ها می باشند].[4
()14
II(q1 , q2 ) = bαβ dqα dqβ
در کاربردهای عملی ،تغییر شکل رویه بر حسب بردار جابه جایی  uبیان می شود .در شکل ( )1وضعیت
رویه ،پیش و پس از تغییر شکل نشان داده شده است .همان طور که از روابط  9و 1۵دریافت میشود می توان
تنسور استرین را بر حسب بردار جابجایی نوشت .این عمل رابرای تنسور تغییر انحنا نیز می توان انجام داد
ولی این امر روابط پیچیده ای خواهد داشت .به همین منظور می توان یك بردار تفاضلی دیگر را با عنوان
بردار تفاضل بردارهای نرمال یکه به کار گرفت (شکل  )۰اگر  Nبردار نرمال یکه رویه در حالت مرجع و n
بردار نرمال یکه رویه در حالت جاری باشد ،بردار تفاضل بردارهای نرمال یکه  wبه صورت رابطه ( )1۰خواهد
بود] .[8

شکل ( :)۰بردار تفاضل بردارهای نرمال یکه و ارتباط رویه در حالت مرجع و جاری][8
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()1۰
W=n−N
رابطه ( )1۷تنسور تغییر انحنا را بر حسب بردار جابه جایی و بردار تفاضل بردارهای قائم یکه در حالت
مرجع بیان می کند .مشابه همین رابطه را در حالت جاری نیز می توان نوشت.
()1۷
∂W ∂X
∂W ∂U
∂N ∂U
) 𝐾αβ = − ( α , β ) − ( α , β ) − ( α , β
∂Q ∂Q
∂Q ∂Q
∂Q ∂Q
مختصات های تنسورهای تغییر شکل معرفی شده در بخش های باال وابسته به مختصات رویه و در
نتیجه چارچوب متحرک مربوطه است و با تغییر مختصات نقطه ،تغییرمی کنند و از طرفی به دلیل طبیعت
منحنی الخط و سه بعدی بودن مسئله  ،تفسیرفیزیکی مشخصی در مورد رویه تغییر شکل پذیر ندارند .
بنابراین ،توابع اسکالری از المان های تنسورهای تغییر شکل رویه را که نسبت به تغییر مختصات ناوردا باشند
در نظر می گیریم که تفسیر فیزیکی نیز دارند .با توجه به جبر ماتریس ها و مسئله مقادیر ویژه ،دترمینان و
تریس یك تنسور مرتبه دو نسبت به تغییر مختصات ناوردا است و تغییر نمی کند .مقادیر ویژه تنسور تغییر
انحنای مرجع و جاری به ترتیب تغییر انحنای اصلی مرجع و جاری نامیده می شوند .مجموع و تفاضل تغییر
انحناهای اصلی در وضعیت الگرانژی یا اولری می توانند یك معیار ناوردا از تغییر شکل رویه باشند .انحنای
متوسط (رابطه  )1۶و انحنای گوس (رابطه  )18دو مقدار اسکالر ناوردای حاصل از تنسور تغییر انحنا هستند
که در هندسه دیفرانسیل معرفی می شوند].[4
()1۶
𝛽𝛼𝑏 𝛽𝛼𝑎ℎ = 1/2
()18
) 𝛽𝛼𝑏(det
) 𝛽𝛼𝑎(det

=𝑘

اختالف انحناهای متوسط و گوس در دو حالت مرجع و جاری ،معیارهای ناوردای مناسب تری برای
بررسی تغییر شکل رویه است که می توان با استفاده از آنان تفسیر فیزیکی بهتری در مناطقی که باال آمدگی
یا فرونشست وجود دارد ،ارائه کرد .بدین منظور برای میدان تغییر شکل البرز مرکزی این دو کمیت ناوردا
محاسبه و در اشکال ( )۷و ( )۶ترسیم گردید .متاسفانه به دلیل در دسترس نبودن داده سه بعدی از تعداد
ایستگاه کمتری نسبت به تنسور استرین استفاده شد .نتایج حاصل از محاسبه ،نشان دهنده تغییر انحنای
متوسط (از مرتبه ) 1۵^ -1۵و تغییر انحنای گاوسی (از مرتبه )1۵^ -20می باشد .تغییرات انحنای گاوسی و
متوسط حاکی از کاهش انحنا در این منطقه ودر نتیجه فرونشست آن است که با نتایج به دست آمده از
مشاهدات  InSARتوسط شیرزایی و همکاران ] [۶مطابقت دارد.
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شکل(:)۷تغییر انحنای متوسط منطقه البرز مرکزی

شکل( :)۶تغییر انحنای گاوسی منطقه البرز مرکزی
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-5نتایج و پیشنهادات
نتایج مربوط به تنسور استرین حاکی از کوتاه شدگی در این منطقه بوده و مقادیر حاصل از تنسور تغییر
انحنا نشان دهنده فرونشست این منطقه می باشد .این نتایج با نتایج به دست آمده از مشاهدات InSAR
هماهنگی قابل قبولی را نشان می دهد .الزم به ذکر است که برای حصول اطمینان بیشتر استفاده از شبکه
محلی  GPSمتراکم به خصوص در اطراف دهانه قله دماوند ضروری به نظر می رسد .همچنین از این نتایج می
توان برای مدلسازی دقیق مخزن ماگمای دماوند استفاده کرد.

-6نتیجه گیری
الگوهای فرونشست حاصل از روش تغییر انحنا ،نشان دهنده قابلیت این روش در بررسی تغییرات ارتفاعی
منطقه است .بنابراین به کمك داده های  GPSمربوط به منطقه البرز مرکزی تغییر شکل آن بدین صورت
بررسی شد .این امر با استفاده از دو تنسور استرین و تغییر انحنا و کمیت های اسکالر مربوط به آنها با موفقیت
انجام گرفت.
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