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چکیده
به منظور برآورد اثرات ساختگاهی در شهر کرج از تحلیل طیفی

روی دادههای

میکروترمور در  33نقطه شهر در راستای پروفیل شمالی -جنوب غربی استفاده شد که فرکانس
غالب آن در محدودۀ  0/4تا  1هرتز بود .نتایج نسبت طیفی

تحت اثر شرایط محلی ساختار

زمینشناسی منطقه است بر مبنای این فرض میتوان منحنی

تئوری را با شناخت از ساختار
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زمینشناسی منطقه تولید کرد .بنابراین مدلسازی یکبعدی با استفاده از نرمافزار Deepsoil

انجام شد و نتایج حاصل با مدل تجربی قیاس شدند .نتیجه مدلسازی یکبعدی نمایانگر
وجود کنتراست مؤثر در عمق  100تا  300متر است .همچنین با در نظر گرفتن سازند کرج
بهعنوان پیسنگ در دو کیلومتری زمین در مدلسازی عددی شاهد ایجاد توابع بزرگنمایی در
محدودۀ بسامدهای کمتر از یک هرتز هستیم که ناشی از کنتراست عمیق در اثر تفاوت جنس
سنگبستر است که با قلههای مدل تجربی مطابقت دارد.
واژههای کلیدی :اثر ساختگاه ،میکروترمور ،تحلیل طیفی  ،فرکانس غالب ،مدلسازی یکبعدی
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به روش خطی در سطوح کرنش پایین با توجه به دادههای زمینشناسی ،درون چاهی و آرایهای
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مقدمه
زمینلرزه از مخربترین بالیای طبیعی است که همواره جوامع انسانی را از لحاظ مالی و
جانی تهدید میکند .کشور ایران بهواسطه قرار گرفتن روی کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا جز
کشورهای لرزهخیز در دنیا هست .از سوی دیگر جمعیت رو به رشد و احداث ساختمانهای
مرتفع ،خسارتهای ناشی از این زمینلرزههای بزرگ را خصوصاً در شهرهای بزرگ افزایش
چشمگیری داشته است.
هنگام رخداد زلزله امواج لرزهای از چشمه منتشر میشوند و بهسرعت به پوستۀ زمین
میرسند .این امواج پس از رسیدن به سطح تولید لرزش میکند که بین چند ثانیه تا چند دقیقه
تغییر میکند .در طی زلزله آبرفتهای مختلف با ساختارهای متفاوت عکسالعمل متفاوت را
نشان میدهند .در کنار دو پارامتر مهم بزرگی زلزله و فاصله از گسل ،شرایط زمینشناسی
محلی و ژئوتکنیکی خاک که بهعنوان اثرات ساختگاه شناخته میشوند میتوانند در تغییر
حرکات جنبش زمین مانند دامنه ،فرکانس و طول دوام جنبش نیرومند طی زلزله مؤثر باشند
( .]16[ )Kramer, 1996حرکات لرزهای در هر ساختگاه بهوسیلۀ نوع خاک آن منطقه تحت
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میدهد .کرج از شهرهای پرجمعیت ایران است که در سالهای اخیر توسعه صنعتی و اقتصادی

تأثیر قرار میگیرد .رسوبات نرمتر و جوانتر حرکات زمینلرزه را معموالً نسبت به رسوبات
قدیمیتر و سنگبستر تقویت میکند (.]10[ )Purnachandra Rao et al., 2011

روش تئوری و عددی اثرات ساختگاهی با استفاده از معادالت ریاضی بررسی شدند که نیازمند
اطالعات گمانه و ویژگی دینامیکی ساختگاه است و پاسخ خاک بهصورت نظری با توجه به
تئوری انتشار امواج در خاک و با داشتن مشخصات خاک مانند سرعت موجبرشی ،ضخامت و
چگالی بهدست میآید .برای تعیین خصوصیات ستون خاک در منطقه بررسی شده استفاده از
دادههای درونچاهی ،باالچاهی ،میانچاهی ،لرزهای بازتابی ،شکست مرزی ،تحلیل طیفی امواج
سطحی ( ،)SASWتحلیل چندکاناله امواج سطحی ( )MASWو دادههای ژئوتکنیکی استفاده
میشود .این اطالعات بهعنوان دادههای ورودی در روش عددی بهکار میرود که روش پرهزینه
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برای ارزیابی اثرات ساختگاهی استفاده از دو روش تجربی و عددی مرسوم است .در
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و زمانبر است .در روش تجربی اثرات ساختگاه با استفاده از دادههای زلزله ،انفجار و میکروترمور
بررسی میشوند که بهترین روش استفاده از دادههای جنبش شدید بهوسیلۀ زلزلههای محلی
است .اما با توجه کمبود رخداد زلزله در برخی مناطق ،از این روش نمیتوان برای ارزیابی
ساختگاه شهری بهره جست .اندازهگیری ارتعاشات محیطی میکروترمورها به لحاظ آسانی،
اقتصادی بودن و در دسترس بودن در همه زمانها و مکانها ،روشی مناسب برای ارزیابی اثرات
.]18[ ،]8[ ،]5[ )1989

در این بررسی فرکانس غالب ساختگاه کرج با استفاده از تحلیل طیفی

(تکنیک ناکامورا)

روی دادههای میکروترمور در  33نقطه شهر در راستای پروفیل شمالی -جنوب غربی برآورد
شده است .بهعالوه مدلسازی عددی یکبعدی با استفاده از  Deepsoilبا توجه به دادههای
درونچاهی ،آرایهای ،زمینشناسی و ژئوفیزیکی انجام شده است و توابع بزرگنمایی حاصل از
روش تجربی و عددی با هم قیاس شده است.

اثرات ساختگاهی
بسیاری از زلزلههای مخرب دهههای اخیر (مانند زلزله مکزیکوسیتی  ،1185یونان،1181
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ساختگاه در مناطق شهری است ( Bard, 2000; Field and Jacob, 1993; Nakamura,

کوبه ژاپن  ،1115منجیل  ،1110تایوان ،1111بم  1003و  )...پتانسیل تأثیرگذاری زمینشناسی
سطحی و شرایط ژئوتکنیکی خاک را روی حرکات قوی زمین نشان میدهد که اثرات
لرزهای مانند دامنه ،فرکانس و طول دوام جنبش نیرومند ظاهر میشود (شکل  .)1باند فرکانسی
تحت تأثیر پدیده تشدید وابسته به ضخامت و سرعت امواج الیههای خاک است و در صورت
برابری یا نزدیکی فرکانس غالب ساختگاه با فرکانس ارتعاشی سازه خسارت بسیار بزرگی
بهوجود خواهد آمد .بنابراین ارزیابی اثرات ساختگاهی بهواسطۀ شرایط زمینشناسی محلی یا
توپوگرافی برای بررسیهای ریزپهنهبندی و پاسخ ساختگاه ضروری است ()Lermo, 1993
[.]13
1. Site effects
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ساختگاه 1نام دارد که بهصورت تشدید امواج زلزله و تغییر در خصوصیات عمومی امواج
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امواج زمینلرزه بهطور چشمگیری میتواند بهوسیلۀ بخش ضخیم انسجام نیافته در رسوبات
سطحی در فرکانسهای خاص تقویت شود که نقش مهمی را در افزایش تخریب لرزهای دارد
( .]6[ )Borcherdt and Gibbs, 1976علت تشدید را میتوان ناشی از به دام افتادن امواج
لرزهای (پیکری و سطحی) بهعلت جدایش اکوستیکی 1میان رسوبات نرم و سنگبستر دانست.
در حالت تکبعدی بهدلیل تداخل امواج حجمی دارای الگوی ساده و در موارد دو و سهبعدی
الگوهای تشدید با فرکانس مرتبط با ویژگیهای هندسی و مکانیکی ساختگاه میشود.
=ImR
A= 1/ImR

شکل  .1اثرات ساختگاه بهواسطۀ ساختارهای متفاوت (توپوگرافی سطحی ،ویژگی هندسی
رسوبات ،زمینلغزش ،ناپیوستگیهای زمینشناسی ،وجود حفرات و حضور آب و )...
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بهعلت تداخل همزمان امواج سطحی و پیکری پیچیده میشوند .تداخل امواج منجر به رخداد

حرکات لرزهای در هر ساختگاه بهوسیلۀ نوع خاک آن منطقه تحت تأثیر قرار میگیرد.
تقویت میکند (.]10[ )Purnachandra Rao et al., 2011

ضرورت بررسی ساختگاه کرج از منظر زمینشناسی و لرزهخیزی
کرج در  10کیلومتری غرب تهران در دامنۀ جنوبی کوه البرز واقع است .این شهر چهارمین
شهر بزرگ و پر جمعیت ایران پس از تهران ،مشهد و اصفهان است که مطابق نقشه خطر
لرزه ای ایران روی مناطق مستعد خطر و فعال از نظر تکتونیکی توسعه یافته است .توسعۀ شهر
1. Impedance Contrast
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رسوبات نرمتر و جوانتر حرکات زمینلرزه را معموالً نسبت به رسوبات قدیمیتر و سنگبستر
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روی رسوبات آبرفتی و وجود گسلهای فعال در اطراف شهر کرج اهمیت بررسی پاسخ خاک
نرم به زلزله و اثرات ساختگاه در شهر کرج را دو چندان میکند.
تکتونیک کوههای البرز بهوسیله همگرایی بین صفحۀ عربی و اوراسیا همزمان با برپایی
کوهزایی آلپ هیمالیا که احتماالً از کرتاسه آغاز شده بود مشخص میشود.این کوهزایی سبب
فرسایش شدید این کوهها و انباشته شدن حجم عظیم نهشتههای آبرفتی در پای ارتفاعات
پایانی ـ پالئوسن) فیزیوگرافی امروز زمین شکل گرفت و محدودۀ فرورفتگی کاسپین در شمال
به خشکی تبدیل شده و موجب تشکیل جبال البرز در اوایل سنوزوئیک شد.
فاز پیرنه (ائوسن -الیگوسن) موجب گسترش وسیع توف آندزیت سازند کرج و مرتفع
شدن بیشتر البرز با ستبرای افزون بر  3300متر شد .این سازند را اولین بار ددوال ( Dedual,

 ،]3[ )1967در پنج بخش شیل زیرین ،توف میانی ،شیل های آسارا ،توف باالیی و شیل
کندوان با سن ائوسن میانی طبقهبندی کرده است ()Stöcklin and Setudehnia, 1971
[ .]13توف سبز در این سازند که در ارتفاعات شمال کرج و سایر نقاط دیده میشود،
اصلیترین اجزا در آبرفت دشت کرج است و در نتیجه بهعنوان سنگ مادر اهمیت زیاد در
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همراه و دارای شکستگیها و گسلهای زیادی شد .در اثر فاز کوهزایی الرامید (ماستریشین

شناخت و خاستگاه آبرفت کرج دارد .بهطورکلی تشکیالت رسوبی الیگوسن در البرز مرکزی
مشاهده نشده است .با ادامه جنبشهای زمینساختی رسوبات قارهای کوالبی سازند قرمز به سن
دگرشیب روی سازند کرج قرار میگیرد و احتماالً معادل سازند قرمز باالیی در حوضۀ قم است.
این سازند در بخشهای جنوب و غرب ساختگاه کرج بهعنوان سنگبستر در نظر گرفته
میشود.
آخرین حرکات کوهزایی مهم البرز مربوط به فاز پاسادنین در اواخر پلیوسن یا اوایل
پلئیستوسن اتفاق افتاد که منجر به گسل خوردگیها ،رو راندگیهای مالیم و مرتفع شدن البرز
بوده است .عملکرد این فاز کوهزایی بهصورت رخساره پست تکتونیک و پیدایش تپههای بلند
کنگلومرای پلیوسن هزاردره یا سری  Aشد که در اثر فرسایش آب در آنها درههای ژرف
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میوسن میانی-باالیی تشکیل شد که شامل کنگلومرا ،ماسهسنگ و سیلتستون است که بهطور
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فراوان ایجادشده و در دامنۀ جنوبی رشتهکوه البرز از حوالی شاهرود تا قزوین رخنمون دارد
( .]11[ )Rieben, 1966بهلحاظ خصوصیات سنگشناسی ،سازند هزاردره متشکل از الیههای
کنگلومرایی همگن با قلوههای حاصل از فرسایش کوههای البرز است بهطوریکه  85درصد
قلوهها متعلق به سنگهای سبز سازند کرج به سن ائوسن و  10-15درصد آنها متعلق به
سنگهای پالئوزوئیک و مزوزوئیک است .قلوهها در نزدیکی کوه عمدتاً گوشهدار و دارای گرد
دانهها را ماسه و سیلت پر کرده و قلوهها دارای سیمان کربناتی و آهکی هستند که باعث شده
قلوهها به هم جوشخورده و بسیار سخت شوند .دانهبندی این سازند در بخشهای پائینی از
انواع دانهریز سیلت و مارن های گچ دار است .همچنین در قسمتهای باالیی این سازند در اثر
پدیدۀ کائولینیتی شدن یک الیه سفیدرنگ نفوذناپذیر بهصورت پوششی بر روی آن قرار گرفته
که باعث نفوذناپذیری این سازند میگردد ( .]11[ )Rieben, 1966سازند هزاردره در بخش
زیرین دارای تخلخل بسیار کم و مقاومت مکانیکی بسیار زیاد است که میتواند بهعنوان
سنگبستر کرج در نظر گرفته شود و هرچه به قسمتهای باالیی سازند نزدیکتر میشویم
تخلخل زیادتر و مقاومت مکانیکی کمتر میشود و با ضربه چکش بهآسانی از هم پاشیده
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شدگی ضعیف هستند ،اما با دور شدن از جبهه کوه گرد ،صاف و صیقلی میشوند .زمینه بین

میشود (بربریان و همکاران.]1[ )1364 ،
ارتفاعات البرز از زمان پلیوسن پسین تاکنون بر اثر فعالیت رودخانههای کردان ،کرج و
رسوبات نرم جوان آبرفتی کواترنری در دامنۀ جنوبی کوههای البرز بهوسعت  110کیلومترمربع
بهصورتهای مخروط افکنهای ،پادگانهای ،نهشتههای دشت سیالبی و بستر رودخانهای نهشته
شدهاند که شهر کرج روی این رسوبات احداث شده است .در مجاورت ارتفاعات که انرژی
رودخانهها و آبراههها زیاد بوده رسوبات درشتدانه شنی نهشته شدهاند و با فاصله گرفتن از
ارتفاعات و کاهش انرژی رودخانهها رسوبات دانهریز نهشته شدهاند.
خصوصیات چینهشناسی ،سنگشناسی و سن این نهشتههای کواترنری را اولین بار ریبن،
 1155بهصورت کهریزک ( ،)Bسازند آبرفتی تهران ( )Cو رسوبات عهد حاضر ( )Dبررسی
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دیگر رودخانهها و سیالبهای فصلی منشأ گرفته از درههای موجود دچار فرسایش شده و
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کرد ( .]11[ )Rieben, 1955بربریان و همکاران 1364 ،در گزارش خود سازند  Bرا در دو
بخش  Bnیا سازند ناهمگن شمال تهران (نهشتههای ناهمگن از جنس شن ،ماسه ،تختهسنگ
و رس) و  Bsسیلت و رسهای کهریزک (جنوب تهران) مطالعه و بررسی کردند .ضخامت
این سازند بسیار متنوع است اما بهطور میانگین میتوان ضخامت  60متر را برای آن در نظر
گرفت .سازند  Cیا سازند آبرفتی شمال تهران روی آبرفتهای ناهمگن شمال تهران نهشته
البرز بهسمت جنوب ادامه داشته و بخشی از دشت را در برگرفته و بخش گسترده شهر روی
آن بنا شده است .ضخامت این سازند بهطور دقیق مشخص نیست اما ریبن ()1166-55
ضخامتی حدود  60متر را برای این سازند تخمین میزند .این سازند در پای بلندیها چهره
مخروط افکنهای به خود گرفته و با رسیدن به دشت جنوب تهران به الیههای سیلتی کم شیب
تبدیل میشود ( .]15[ )Tchalenko et al., 1974سازند آبرفتی ( Dآبرفتهای کنونی) متشکل
از جوانترین نهشتههای گستره تهران است که در بستر رودخانهها ،مسیلها ،پادگانههای آبرفتی
و مخروط افکنههای جوان برجای گذاشته شده است .این نهشتهها در شمال تهران از
آبرفتهای دانهدرشت منفصل (قلوهسنگ و شن گرد شده بدون سیمان) و در جنوب تهران از

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

شده است .این سازند شامل آبرفتهای جوان مخروط افکنهای است که از دامنۀ جنوبی کوه

آبرفتهای دانهریز (سیلت و رسهایی با رنگ روشن) تشکیل شده است .ضخامت این الیهها
کامالً محدود است بهطوریکه بیشترین ستبرای آن از چند متر تجاوز نمیکند .بنابراین
زمینشناسی و لرزهخیزی ساختگاه کرج مهم است.
فرونشستن کف دریای خزر و فرسایش بلندیها و راسب شدن آنها در کف حوضه خزر
از یک طرف و به زیر کشیده شدن پوسته اقیانوسی خزر به زیر ایران از طرف دیگر ،جنبش
گسلهای شمالی ایران را افزون میکند .در منطقه لرزهزمینساختی البرز گسلهها ،شکستگی و
خطوارههای زیادی دیده میشود که در شکل  1گسلهای اصلی در محدودۀ شعاع  110کیلومتری
ساختگاه کرج نشان داده شده است .بررسی و شناخت گسلهای کواترنری گستره تهران و
البرز بهوسیلۀ چالنکو و همکاران 1134 ،و بربریان و همکاران 1364 ،انجام شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

ارزیابی پاسخ ساختگاه و ارزیابی ریسک خطر زلزله در رسوبات جوان آبرفتی با توجه به

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.11.1.1
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بررسیهای تاریخی و دستگاهی زلزله البرز نشان میدهد که بسیاری از مناطق نظیر رشت،
الهیجان ،فشم ،دماوند ،تهران ،شهرری ،قزوین ،آمل ،بابل ،بابلسر ،بهشر و گرگان با رخداد
زمینلرزههای بزرگی ویران گشتند ،بنابراین وجود گسلهای فعال در مجاورت شهر کرج و
اطراف آن ،مانند کرج -کردان ،ماهدشت-کرج ،البرز ،مشا فشم ،طالقان ،راندگی شمال تهران،
راندگی شمال اشتهارد ،شمال و جنوب ری  ،کهریزک عامل تهدیدکننده برای منطقه محسوب
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

میشوند و اهمیت بررسیهای ساختگاه را دوچندان میکند.

شکل  .2نقشۀ گسلهای منطقۀ بررسی شده به شعاع  111کیلومتری ساختگاه کرج (تاتار و

برداشت دادههای میکروترمور و مراحل پردازش
اندازهگیری تک ایستگاهی دادههای میکروترمور در ساختگاه کرج در پژوهشگاه بینالمللی
زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در چند مرحله در سال  1011انجام گرفته است که در پژوهش
حاضر از  33داده میکروترمور در راستای پروفیل شمالی جنوب غربی استفاده کردیم زیرا در
این امتداد مقطع زمینشناسی موجود است و بهعالوه در کنار این ایستگاهها در نه ساختگاه
حاوی اطالعات گمانههای ژئوتکنیکی هستند .برداشت میکروترمورها با دستگاه لرزهسنج سه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

همکاران)1381 ،
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مؤلفهای باند پهن گورالپ 1با محدودۀ دینامیکی  0/033تا  50هرتز ،رقومی کننده 1سهکاناله 14
بیتی انجام شده است .این دستگاه کوچک و با وزن حدود  1/5کیلوگرم بهصورت قابل حمل
است و پریود طبیعی آن حدود  1ثانیه است.
قبل از اندازهگیری برای کم شدن خطای دستگاه عمل کالیبراسیون انجام میشود و سپس
لرزهسنج روی سطح مورد نظر طوری تراز میشود که جهت شمال جغرافیایی همسو با جهت
نگاشت میکروترمورها ،دستگاه لرزهسنج در داخل گودال نصب میشود .ثبت میکروترمورها در
هر ایستگاه بهمدت پیوسته  30دقیقه با فرکانس نمونهبرداری 100نمونه در ثانیه انجام گرفته
است .شکل  3موقعیت دادههای میکروترمور را نشان میدهد که نزدیک  11گمانه در 1
ساختگاه با اطالعات درونچاهی است.

برای محاسبۀ نسبت طیفی

از نرمافزار Geopsyکه نرمافزاری جامعی در خصوص

پردازش میکروترمورها با در نظر گرفتن تمام جوانب است استفاده شده است ( Wathelet,
1. Guralp CMG-6TD
2. Digitizer

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

شکل  .3نقشۀ زمینشناسی مهندسی ،موقعیت دادههای میکروترمورها و دادههای درون گمانهای
شهر کرج در بررسی حاضر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

شمال دسته لرزهسنج باشد .در بعضی موارد برای تأثیر نداشتن نویزهای محیطی مانند باد روی
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 .]18[ )2007این برنامه را محققان پروژۀ اروپایی  SESAME1برای ارزیابی پاسخ ساختگاه
با استفاده از میکروترمورها تهیه کردهاند .در این بررسی برای تحلیل طیفی  H/Vاز
دستورالعمل توصیهشدۀ محققان پروژۀ سزامی که نتیجۀ بررسیهای جامع و دقیق شرکتکنندگان
طی سه سال است استفاده شده است .مطابق این دستورالعمل در ابتدا دادهها باید از فرمت
خروجی دستگاه لرزهسنج ( )GCFبه فرمت قابلقبول برنامه که فرمت  SAFاست تبدیل
باترورث از مرتبه  8استفاده شد.
بهمنظور انتخاب پنجرههای مانا از روش الگوریتم آنتیتریگر (

) استفاده شد که نسبت

میانگین دامنههای ارتعاشات در بازه زمانی کوچک  STA1معادل یک ثانیه به مدتزمان بلندتر
 LTA3معادل سی ثانیه است .حد پایین و باال برای

بهترتیب برابر  ./1و  1/5در نظر

گرفته شد.
سری زمانی رکوردها به پنجرههایی با طول  40تا  100ثانیه در سه مؤلفه با همپوشانی 50
درصد انتخاب و از پنجرۀ نرمکننده کسیینوسی 5 4درصد معادل پیشنهاد گروه سزامی برای به
حداقل رساندن اثرات مرزی استفاده شد .برای حذف خطای حاصل از مدوله شدن فرکانس
پایین بر سیگنال میتوان با اعمال فیلتر باالگذر  0/05که در نرمافزار بدینمنظور تعبیه شده

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

شود .بعد از حذف خطای  DC Offsetاز فیلتر میانگذر در محدوده  0/1تا  50هرتز نوع

استفاده شود تا از ساخت فرکانسهای کاذب نتیجه جلوگیری شود.
در مرحلۀ بعد طیف دامنه هر پنجره انتخابی با استفاده از تبدیل فوریه سریع محاسبه شد و
صاف شد .میانگینگیری 5طیف دامنه دو مؤلفۀ افقی شمالی -جنوبی و شرقی–غربی برای هر
پنجره بدینصورت انجام میگیرد:

1. Site Effects Assessment using Ambient Excitations
2. Short term average
3. Long term average
4. Cosine taper
5. Squared average

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

با استفاده روش هموارسازی کونو-اماچی 1118 ،با عرض باند ( 40 )bدر مقیاس لگاریتمی
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در نهایت نسبت طیفی  H/Vناکامورا برای هر پنجره و سپس میانگین گرفتن از تمامی
پنجرهها برای بهدست آوردن تابع بزرگنمایی ساختگاه محاسبه میشود .وجود قله در طیف
حاصل نمایانگر وجود تمایز کنتراستی (امپدانس کنتراست) بین خاک سطحی و سنگ سخت
زیر است که سبب کنتراست سرعتی شارپ میشود )(Purnachandra Rao et al., 2011
[ .]10بعضی توابع بزرگنمایی محاسبه شده دارای یک قله واضح و مشخص یا بهصورت دو
زمینشناسی پیچیده منطقه است .فرکانس غالب بهدستآمده در محدوده  0/4تا  1هرتز با
بزرگنمایی  1/3تا  5است (شکل  .)4مقادیر فرکانس کم حاکی از ضخامت زیاد رسوبات و
وجود پیسنگ در عمق بیشتر است (.]11[ )Parolai et al., 2002
بهطورکلی با توجه به تجربی بودن روش

در ارزیابی محلی اثرات ساختگاه ،دقت نظر

زیاد طی جمعآوری داده و پردازش نیاز است .برای باال بردن صحت نتایج حاصل از تحلیل
طیفی

بهرهگیری جامع از دانش زلزلهشناسی مهندسی بههمراه اطالعاتی در خصوص شرایط

زمینشناسی محلی با استفاده از دادههای ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی الزم است .اولین نیاز قبل از
هرگونه تفسیری ارزیابی اعتبار نتایج تحلیل طیفی

در کرج مطابق دستورالعمل توصیهشده

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

قلهای بودند ،درحالیکه دیگر توابع بزرگنمایی دارای پیکهای متعدد بود که بیانگر

گروه سزامی 1004 ،است:
 .1طول پنجره ( : )lwدر فرکانسهای غالب حاصلشده حداقل  10چرخه اصلی در هر
 .1میزان باالی پنجره و تعداد سیکل مورد نیاز است .بر مبنای این توصیهنامه هنگامیکه از
پنجره گیری خودکار با پارامترهای پیشفرض استفاده میشود تعداد کل سیکل اصلی
بزرگتر از  100شود (.)nc=lw·nw· f0 >200
 .3میزان انحراف معیار استاندارد در دامنه نسبت طیفی) σA(fبزرگ نباشد زیرا زیاد بودن
این مقدار به این معنی است که دادههای میکروترمور پایدار و مانا نیستند و متحمل
آشفتگی شدند که روی طیف حاصل مؤثر خواهد بود .بنابراین پیشنهاد میشود که میزان
) σA(fکمتر از ( 1وقتی فرکانس بزرگتر از  0.5هرتز) و کمتر از ( 3وقتی فرکانس
کمتر از  0.5هرتز) باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

پنجره وجود داشته باشد (.)f0 >10/lw
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بنابراین در زمانی که نتایج تحلیل طیفی رضایتبخش نباشند گروه سزامی پردازش مجدد
نگاشت با پارامترهای پردازش دیگر را پیشنهاد میکنند که گاهی اوقات برای رسیدن به نتایج
رضایتبخش برداشت مجدد میکروترمورها با طول دوام بیشتر و کنترل بیشتر شرایط نیاز
است .از مجموع تحلیل طیفی روی  33داده میکروترمور 6 ،داده ،G08 ،G7b ،F09 ،F08
 H06و  H07با شرایط ذکر شده همخوانی نداشته است .یکی از دالیل طیف غیرمعتبر وجود

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

شکل  .4تحلیل طیفی میکروترمورها به همراه میانگین در نه ساختگاه شهر کرج
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نویز و اغتشاشات محیط است.
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مدلسازی ساختگاه
نتایج نسبت طیفی  H/Vمستقل از ویژگی چشمه است و تحت اثر شرایط محلی ساختار

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

شکل .4

زمینشناسی منطقه است .بر مبنای این فرض میتوان منحنی  H/Vتئوری را با شناخت از
ساختار زمینشناسی منطقه تولید کرد ( .]10[ )Harutoonian et al., 2010مدلسازی
مستلزم داشتن اطالعات کافی از دادههای ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی است.
در مدلسازی یکبعدی فرض بر آن است که الیههای زیرسطحی بهصورت افقی در محیط
نیمه بینهایت قرار دارند و امواج  SHبهصورت عمودی از سنگبستر بهطرف باال منتشر
میشوند ( .]16[ )Kramer, 1996وقتی در الیههای زیرسطحی زمین گسیختگی رخ میدهد،
امواج زلزله در تمام مسیرها منتشر میشود و هنگامیکه به مرز الیههای زمینشناسی میرسند
منعکس و منکسر میشوند .از آنجاکه سرعت انتشار موج در الیههای سطحی نسبت به اعماق

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

یکبعدی روش مناسب برای ارزیابی پاسخ ساختگاه بهواسطۀ زمینشناسی محلی است که
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کمتر است ،امواج وقتی به الیههای افقی در نزدیک سطح زمین میرسند بهطور معمول در
جهت عمودی حرکت میکند.
در بررسی حاضر مدلسازی یکبعدی در راستای پروفیل بررسی شده با استفاده از نرمافزار
 Deepsoilانجام شد ( .]11[ )Hashash et al., 2009این نرمافزار برنامهای مناسب برای
تحلیل یکبعدی بهروشهای خطی ،خطی معادل و غیرخطی است و پارامترهای مختلف مانند
محاسبه و نمایش است .با توجه به تغییر شکلهای بسیار کوچک ایجادشده در خاک با
میکروترمورها و ایجاد سطوح کرنش پایین ،میتوان از روش خطی برای ارزیابی پاسخ لرزهای
زمین به هنگام وقوع زمینلرزههای خفیف استفاده کرد .در این نرمافزار پروفیل خاک بهصورت
مجموعهای از  Nالیه افقی مدل میشود و هر الیه بهصورت همگن و ایزوتروپ فرض شدهاند
و مشخصات هندسی ،مکانیکی و دینامیکی هر الیه با ویژگیهایی نظیر عمق ( ،)hجرم مخصوص
( ،)ρمدول برشی  Gو ضریب میرایی ( )βنشان داده میشود .سپس با استفاده از سرعت موج
برشی در هر الیه و بر اساس تئوری انتشار امواج ،تشدید شتاب در سطح زمین نسبت به سنگ
کف برای فرکانسهای مختلف محاسبه و نمودار تابع انتقال بهدست میآید.
از میان شتابنگاشتهای موجود در برنامه  Deepsoilاز شتابنگاشت زلزلۀ چیچی
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تاریخچه زمانی استرس ،استرین ،طیف دامنۀ فوریه ،نسبت طیفی بزرگنمایی دامنۀ فوریه قابل

1

تایوان استفاده شد .سپس برای کاهش دامنه و تبدیل به حرکات خفیف زمین ،1عمل مقیاس
حرکت لرزهای سنگبستر محل در نظر گرفته شد.
معموال برای انجام مدلسازی سنگبستر مهندسی مدنظر است که طبق تعریف محیطی
است که سختی و تراکم سرعت موج برشی آن از سنگبستر واقعی (زمینشناسی) کمتر است
اما درعینحال بهاندازهای است که امواج در داخل آن تقویت نمیشود .سنگبستر زمینشناسی
در اعماق خیلی پائین تر از سنگبستر مهندسی واقع میگردد و میتوان فرض کرد که حرکت
لرزهای این دو مشابه هم است .بنا بر راهنمای  TC4سنگبستر لرزهای محیطی است که سرعت
1. Chichi
2. Weak motion
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کردن شتابنگاشت تا حداکثر شتاب  0.05 gانجام شد و این حرکت تعدیلشده بهعنوان
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موج برشی آن بیش از  600متر بر ثانیه است .شایما  ،1133بیان کرد اگر منطقه بهصورت
ساختارهای بزرگ مقیاس مانند دشت بررسی شود میتوان از سرعت  3000متر بر ثانیه
بهعنوان سنگ کف زمینشناسی استفاده کرد .آییننامۀ ساختمانی بینالمللی ()ICC 2000
سنگبستر لرزهای را با سرعت موج برشی بیش از  360متر بر ثانیه تعریف کردهاند .بر اساس
آییننامه ساختمانی متحد ( )UBC 97سنگبستر را بهصورت  1گروه ( Aسنگهای خیلی
ثانیه) تعریف کردند .بنابراین مقادیر ارائه شده سرعت موج برشی برای در نظر گرفتن
سنگبستر لرزهای متفاوت است .از این رو ،در این بررسی بهمنظور در نظر گرفتن عدم قطعیت
سرعت موج برشی در مدلسازی یکبعدی ،سناریوسازی برای سنگبستر با سه سرعت 360
(منطبق بر تعریف سنگبستر مهندسی)( 1300 ،سنگبستر زمینشناسی شامل ماسهسنگ ،ماد
ستون و شیل سازند قرمز باالیی) و  1500متر بر ثانیه (منطبق بر پیسنگ منطقه شامل توف
آندزیت ائوسن سازند کرج) در عمقهای مختلف با توجه به نقشۀ پروفیل زمینشناسی منطقه
انجام شد .سپس نتایج مدلسازی عددی با توابع بزرگنمایی میکروترمورها در هر سه سناریو
مقایسه شد تا محدوده قابل قبولی برای عمق و سرعت موج برشی برای سنگبستر پیدا شود.
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سخت با سرعت بیش از  1500متر بر ثانیه) و گروه ( Bسنگ با سرعت  360تا  1500متر بر

مدلسازی یکبعدی ساختگاه کرج با استفاده از دادههای درونچاهی برای سنگبستر
مهندسی با سرعت  761متر بر ثانیه
مشاور ماندرو در راستای خط  4مترو کرج بهطول دو کیلومتر در  11گمانه حفرشده تا حداکثر
عمق  50متر در  1ساختگاه استفاده شد .موقعیت این چاهها در شکل  3نشان داده شده است.
بهعالوه در ساختگاه شمارۀ  8منطبق بر گمانه  A09گمانهای بهعمق  100متر توسط پژوهشگاه
بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله حفر شد و در آن آزمایش درون چاهی انجام شد که
پروفیل سرعت موج برشی آن در شکل  5آورده شده است.

مطابق آییننامۀ ساختمانی بینالمللی ( )ICC 2000اگر سنگبستر لرزهای (مهندسی)
را با سرعت  360متر بر ثانیه در نظر بگیریم ،سنگبستر مهندسی دارای عمق 13تا 85
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در این بررسی برای دستیابی به پروفیل سرعت موج برشی از دادههای شرکت مهندسین
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متر طبق اطالعات سرعت موج برشی از دادههای درونچاهی ،است .با توجه به معلوم
بودن دو پارامتر مهم ضخامت الیهها و سرعت موج برشی ،مدلسازی یکبعدی بر
اساس دادههای درونچاهی با در نظر گرفتن عمق کم آبرفت و سنگبستر مهندسی با
سرعت  360متر بر ثانیه بهحالت االستیک صورت گرفت که دادههای ورودی برای
تحلیل عددی در ساختگاه  8در جدول  1آورده شده است .نتایج این مدلسازی در
مطابقت ندارد و تقویت در فرکانسهای زیادتر را نشان میدهد.
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شکل .5تغییرات سرعت موج فشاری و برشی در گمانه  A09ساختگاه  .8با آزمایشهای درون
چاهی
جدول  .1دادههای ورودی برای مدلسازی عددی برای عمق آبرفت  85متر و سنگبستر مهندسی
با سرعت  761متر بر ثانیه
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هفت ساختگاه کرج در شکل  3آورده شده که با نتایج تحلیل طیفی میکروترمورها
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در برخی از بررسیهای پیشین نیز که سرعت موج برشی برای سنگبستر لرزهای بین 300
تا  800متر بر ثانیه برای تحلیل دینامیکی آبرفت و مدلسازی عددی تعریف شده بود ،نتایج
تابع بزرگنمایی حاصل با تحلیل طیفی تجربی ناسازگار است:
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شکل  .6مقایسه توابع بزرگنمایی حاصل از میکروترمورها و مدلسازی یکبعدی با در نظر گرفتن
سنگ بستر با سرعت 761متر بر ثانیه و عمق کم آبرفت ( 17تا  31متر)

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.11.1.1
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حائری و همکاران 1335 ،برای ریزپهنهبندی شهر رشت از دادههای میکروترمور در 56
نقطه شهر استفاده کردند .سپس تحلیل عددی ساختگاه را بهروش مدلسازی یکبعدی و در
نظر گرفتن سنگ کف با سرعت موج برشی  600متر بر ثانیه انجام دادند که نتایج تحلیلها با
روش تجربی همخوانی نداشت.
جعفری و اصغری 1336 ،برای ریزپهنهبندی ژئوتکنیک لرزهای در جنوبغربی تهران از
یکبعدی ،سنگبستر لرزهای را با سرعت  800متر بر ثانیه در نظر گرفتند که نتایج این تحلیل
در اغلب نقاط دارای محدوده فرکانس بیشتر نسبت به فرکانس بهدستآمده از نتایج تحلیل
طیفی میکروترمورها بود.
جعفری و همکاران 1005 ،در ریزپهنهبندی شهر بم نیز به تطابق نداشتن توابع بزرگنمایی
حاصل از روش تجربی و مدلسازی عددی اشاره کردند.
کمالیان و همکاران 1008 ،پاسخ غیرخطی ساختگاه قم را بهصورت یکبعدی برای
الیههای افقی ،هموژن و ایزوتروپ و با در نظر گرفتن سنگبستر لرزهای با سرعت 800-300
متر بر ثانیه تحلیل کردند .همچنین با تحلیل طیفی میکروترمورها در  30ایستگاه شهر ،فرکانس
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دادههای میکروترمور در  40ایستگاه استفاده کردند .سپس برای تحلیل پاسخ ساختگاه بهروش

غالب را در محدوده  0/6تا  1/1هرتز برآورد کردند که مبین در معرض بودن ساختمانهای
بلند (بیش از  14طبقه) است .آنها یادآور شدند که منشأ این قلهها واضح نیست و با فرکانس
دو و سهبعدی امواج در حوضه نسبت داد.
مدلسازی یکبعدی ساختگاه کرج با استفاده از دادههای آرایه برای سنگبستر با سرعت
 1311متر بر ثانیه
با در نظر گرفتن سنگبستر لرزهای با سرعت  360متر بر ثانیه در اعماق حدود  13تا 85
متر و محاسبه تابع انتقال یکبعدی ،شاهد بزرگنمایی در فرکانسهای بیشتر نسبت به
میکروترمورها هستیم .با توجه به اطمینان از صحت نتایج تحلیل طیفی میکروترمورها که
محققان اثبات کردهاند ( ،]1[ )Haghshenas ,2008از اختالف نتایج در توابع بزرگنمایی
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حاصل از تحلیل یکبعدی همخوانی ندارد که میتوان آن را به اثر آبرفت عمیق یا اثرات انتشار
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حاصل از روش تجربی و تئوری میتوان نتیجه گرفت که دو متغیر سرعت موج برشی یا عمق
سنگبستر و ضخامت آبرفت بهدرستی مدل نشدهاند.
از میان تحلیلهای انجام شده در ساختگاههای مختلف مطابق شکل  ،6تنها در ساختگاه
شمارۀ  8شاهد تطابق نسبی بین مدل تجربی و عددی هستیم که آن به این دلیل است در این
ساختگاه سنگ بستر مهندسی (سرعت  360متر بر ثانیه) در عمق  85متر قرار دارد .بهنظر
زمینشناسی بهعنوان مبنای تحلیل قرار گیرد و مدلسازی را تا رسیدن به فرکانس محدوده 0/3
تا  1هرتز با تغییر مدل سرعت الیهها و سنگبستر ادامه داد.
برای تحلیل و درک بهتر زمینشناسی در ساختگاه کرج ساختار دوبعدی منطقه در راستای
پروفیل بررسی شده در نه ساختگاه با استفاده از نقشۀ زمینشناسی مطابق شکل  3بازسازی
شد .گستره ترسیم شده مربوط به دو ایالت زمینشناختی متمایز است .بخششمالی در ایالت
البرز و بخشجنوبی در ایالت ایران مرکزی قرار دارد .مرز این دو ایالت منطبق بر راندگی
شمال تهران است که در اثر عملکرد آن بلندیهای البرز روی دشت کرج رانده شده است .در
شمال کرج توف سبز و خاکستری و سنگهای آذرین متنوع که به سازند کرج تعلق دارند
رخنمون داشته و ارتفاعات البرز را تشکیل میدهد .ارتفاعات البرز در زمان زمینشناسی بر اثر
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میرسد که برای رسیدن به نتیجه منطقی باید با در نظر گرفتن عمق بیشتر آبرفت ،سنگبستر

فعالیت رودخانه کرج دچار فرسایش شده و بهصورت مخروط افکنه بزرگ نهشته شدهاند .در
مجاورت ارتفاعات که انرژی رودخانهها و آبراههها زیاد است رسوبات درشتدانه شنی نهشته
دانهریز نهشته شدهاند (ساختگاه  5تا  .)1بربریان و همکاران 1364 ،در گزارش خود سازند B
را در دو بخش  Qbnیا سازند ناهمگن شمال تهران (نهشتههای ناهمگن از جنس شن ،ماسه،
تختهسنگ و رس) و Q Bsسیلت و رسهای کهریزک (جنوب تهران) مطالعه و بررسی
کردند .ضخامت این الیه مطابق مدلسازی یکبعدی در حدود  100تا  300متر است که روی
سنگبستر نهشته شدهاند .الیههای قرمز باالیی با ناپیوستگی روی پیسنگ کرج(توف آندزیت)
نهشته شدند .بنا بر مقاله چالنکو و همکاران 1134 ،سنگ کف منطقه در دشت آبرفتی کرج از
تهنشینهای بخش زیرین سازند هزار دره به سن پلیوسن (با عالمت  PLQدر نقشه) و سازند
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شدهاند (ساختگاه  1تا  )4و با فاصله گرفتن از ارتفاعات و کاهش انرژی رودخانهها رسوبات
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قرمز باالیی (مارن ،آهک مارنی ،گچ و نمک) به سن میوسن (با عالمت  )Mتشکیل شده
است.
شفیعی و آزادی 1006 ،سرعت موج برشی را در گستره تهران متناسب با زمینشناسی
منطقه محاسبه کرد (جدول  .)1بنابراین میانگین سرعت  1300متر بر ثانیه بهعنوان سنگبستر
زمینشناسی منطقه برای مدلسازی در نظر گرفته شد.

میکروترمور با  3لرزهسنج با شعاع  100متر در نقطه  A09منطبق بر ساختگاه شمارۀ  8طراحی
شد که پروفیل سرعت موج برشی بر اساس اطالعات آرایه در شکل  8آورده شده است .با
توجه به این شکل در مرز حدود  130متر شاهد یک کنتراست مشخص هستیم .بنابراین
مدلسازی در ساختگاه  8برای آبرفت به ضخامت  130متر روی سنگبستر با  1300متر بر
ثانیه متناسب با سنگشناسی منطقه مطابق جدول  3صورت گرفت .نتیجه این مدلسازی دارای
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بهمنظور دسترسی به پروفیل سرعت موج برشی در اعماق بیشتر ،ایستگاههای آرایه
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شکل  .7ساختار دو بعدی زمین شناسی منطقه (برگرفته از نقشۀ زمینشناسی کرج با تغییرات)
جدول  .2مقادیر سرعت موج برشی اندازهگیری شده برای واحدهای سنگی در گستره تهران

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.11.1.1

بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از روش تجربی و عددی در کرج

21

محدودۀ فرکانسی  0/83هرتز متناسب با قله میکروترمور در این ساختگاه است .دادههای
ورودی برای این مدلسازی و نتایج آن در جدول  1و شکل  6آورده شده است .در دیگر نقاط
مدلسازی با استفاده از ترکیب اطالعات آرایه و درونچاهی موجود انجام گرفت .نتایج این
مدلسازی در  1ساختگاه نشان میدهد که اولین کنتراست مؤثر میکروترمورها در عمق  100تا
 300متر وجود دارد (شکل .)1

شکل  .8پروفیل سرعت موج برشی در گمانه  A09در ساختگاه 8
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جدول  .3دادههای ورودی برای مدلسازی عددی
ساختگاه  8برای عمق آبرفت  231متر و سنگ بستر
زمینشناسی با سرعت  1311متر بر ثانیه

مدلسازی یکبعدی ساختگاه کرج با استفاده از روش آزمون و خطا برای سنگبستر با
سرعت  2511متر بر ثانیه
کنتراست مؤثر در میکروترمورها از عمق  100تا  300متر ناشی میشود ،بااینحال وجود دیگر
پیکهای فرکانس پایین یا به دلیل شکل هندسی حوضه رسوبی است یا حکایت از وجود
کنتراست عمیق میدهد که از زمینشناسی منطقه و اختالف در سنگبستر ناشی میشود .به نظر
میرسد که با توجه به زمینشناسی منطقه ،سازند کرج بهعنوان پیسنگ نقش مهمی را بهعنوان
الیۀ تعیینکننده بازی میکند .بنابراین برای بهدست آوردن مدل بهتر کنتراست عمیق در 1
کیلومتری زمین بهواسطۀ اختالف در نوع جنس سنگبستر در نظر گرفته شد .با توجه به
پروفیل زمینشناسی منطقه در شکل  ،3سازند قرمز باالیی روی تراکی آندزیت تا گدازههای

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

با توجه به شکل  1و نتایج مدلسازی با استفاده از دادههای آرایه بدیهی است که اولین
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تراکیتی ائوسن پسین واقع شده است که میانگین سرعت موج برشی در آن 1500تا  1000متر
بر ثانیه است (جدول .)1

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

شکل  .9مقایسۀ توابع بزرگنمایی حاصل از میکروترمورها و مدلسازی یکبعدی با در نظر گرفتن
سنگ بستر با سرعت  1311متر بر ثانیه در عمق  211تا  311متر

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.11.1.1
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در مدلسازی حاضر از سرعت  1500متر بر ثانیه بهعنوان سرعت موج برشی در پیسنگ
کرج استفاده شده است .به این منظور با توجه به خصوصیات سنگشناسی سازند قرمز باالیی،
در مدلسازی میانگین سرعتی  1400متر بر ثانیه بهصورت ثابت در نظر گرفته شد و با تغییر
ضخامت این الیه ،مدلسازی بهروش آزمون و خطا تا پیسنگ ادامه یافت تا مدل بهدستآمده
با قلههای میکروترمور منطبق شود .بهعبارت دیگر برای این مدل سازی عددی از تلفیق  3داده
تحلیل در ساختگاه  8برای آبرفت عمیق با ضخامت  1100متر روی پی سنگ با سرعت 1500
متر بر ثانیه در جدول  4آورده شده است .مقایسۀۀ مدلسازی عددی و تجربی در  1ساختگاه
کرج در شکل  10آورده شده است .نتیجۀ این مدلسازی حاکی از وجود پیسنگ در محدودۀ
عمق  1000تا  1150متر دارد.

بحث و نتیجهگیری
استفاده از روش تجربی بر اساس میکروترمورها روشی کارآمد در تخمین اثرات ساختگاهی
در کرج است هرچند که استفاده از نگاشت زلزله در صورت وجود میتوانست شواهد بهتری

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

درون چاهی ،آرایهای و زمینشناسی منطقه استفاده شده است که دادههای ورودی برای این

از عمق و هندسه پیسنگ ارائه کند .مدلسازی یکبعدی پروفیلهای سرعت موج برشی
حاصل از دادههای لرزهنگاری درونچاهی (الیههای سطحی آبرفت به ضخامت  13تا  85متر
را تخمین بزند.
با در نظر گرفتن سنگبستر زمینشناسی (الیههایی با سرعت 1300متر بر ثانیه) در
مدلسازی عددی ،فرکانس تشدید تابع بزرگنمایی در محدودۀ  1هرتز بهدست آمد که عالوه
بر تطابق با نمودارهای نسبت طیفی  ، H/Vآبرفت نسبتاً عمیق برای شهر کرج به ضخامت
 100تا  300متر محاسبه شده است .بهنظر میرسد که پیسنگ کرج به سن ائوسن (با سرعت
 1500متر بر ثانیه) نقش مهم در تولید قلههای فرکانسهای اندک در نمودار تابع بزرگنمایی
داشته باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1396.11.1.3.0

روی سنگبستر مهندسی با سرعت  360متر بر ثانیه) نمیتواند فرکانس اصلی الیههای آبرفت
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شکل  .11مقایسۀ توابع بزرگنمایی حاصل از میکروترمورها و مدلسازی یکبعدی با در نظر
گرفتن پی سنگ با سرعت  2511متر بر ثانیه در عمق  2121تا  2251متر
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جدول  .4دادههای ورودی برای مدلسازی عددی ساختگاه  8برای آبرفت عمیق به ضخامت 2211
متر و پی سنگ با سرعت  2511متر بر ثانیه
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