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تخمین پروفیل سرعت موج برشی با استفاده از وارونسازی همزمان امواج
میکروترمور و شکست مرزی با استفاده از بهینهسازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه
راشد پورمیرزائی ،*1رسول حمیدزاده مقدم 2و احمد زارعان
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی معدن و مواد ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدۀ مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ایران
 .3استادیار ،گروه عمران ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران
(دریافت ،93/11/6 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
مطالعه و مدلسازی ویژگیهای سرعتی مناطق نزدیک سطح زمین بهدلیل ارتباط مستقیم آن با تأسیسات شهری واقع بر روی آن،
از لحاظ ژئوتکنیکی و مهندسی زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است .در سالهای اخیر میکروترمور شکست مرزی ( )ReMiبرای
تخمین منحنیهای پاشش و در نهایت مدلسازی سرعت موج برشی ،بهدلیل هزینۀ کم و سرعت زیاد برداشت دادهها ،مورد استقبال
قرار گرفته است .اما مشکل اساسی در پردازش این دادهها ،وارونسازی منحنی پاشش جهت تخمین سرعت امواج برشی است .در
مقالۀ حاضر سعی شده است با پیشنهاد وارونسازی همزمان امواج ( ReMiامواج ریلی) و امواج انکساری (زمان سیر امواج) با روش
بهینهسازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه و استفاده از مفهوم جبهۀ پارتو ،تخمینی از ساختار سرعت موج برشی ارائه شود .برنامۀ
الگوریتم گفتهشده در محیط متلب نوشته شده است .روش پیشنهادی در ابتدا بهوسیلۀ مدلهای مصنوعی ارزیابی شد و در ادامه
برای ارزیابی بیشتر روی دادههای تجربی اعمال شد .بدین منظور یک ایستگاه در جنوب تبریز که بیشتر در برگیرندۀ واحدهای
سنگی میوسن-پلیوسن و رسوبات آذرآورای هستند ،برداشت شد .در این ایستگاه دادههای میکروترمور و لرزهنگاری انکساری در
آرایهای خطی به طول 110متر جمعآوری شد .نتایج بهدستآمده با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و با روش وارونسازی منفرد داده
 ReMiبا استفاده از روش وارونسازی گروه ذرات مقایسه شد .نتایج وارونسازی ،در مورد مدلهای مصنوعی و نیز دادههای
تجربی بیانگر عملکرد پذیرفتنی الگوریتم پیشنهادی ،بهعنوان روشی مؤثر در وارونسازی همزمان دادههای ژئوفیزیکی ،در مقایسه
با سایر روشهای مرسوم است .این الگوریتم راهکاری مناسب برای کاهش عدم یکتایی نتایج وارونسازی است.
واژههای کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،امواج انکساری ،بهینهسازی چندهدفه ،سرعت موج برشی ،میکروترمور ،وارونسازی همزمان.

 .1مقدمه
اثر ساختگاه از مهمترین جنبههای ارزیابی تحلیل خطر

میتوان طراحیهای شهرسازی و ساخت سازههای ویژه

لرزهای بهشمار میآید .امروزه کامالً روشن است که

را با کمترین آسیبپذیری ممکن اجرا کرد؛ ازجمله

بهترین روش برای کاهش خسارتهای ناشی از

روشهای کارآمد در این مطالعات روشهای ژئوفیزیکی

زمینلرزه ،طراحی و ساخت سازههای مقاوم در برابر آن،

است که از آن جمله میتوان روشهای لرزهای شکست

براساس ویژگیهای مهندسی زلزله و ژئوتکنیکی

مرزی ،آنالیز طیفی امواج سطحی( )SASWو آنالیز

ساختگاه و نوع کاربری آنهاست (موسوی بفروئی و

چندکانالۀ امواج سطحی ( )MASWرا نام برد .بیشتر

همکاران .)1393 ،شرایط محلی ساختگاه بر همۀ

روشهای ژئوفیزیک به دالیل مختلف دارای

خصوصیات مهم جنبش نیرومند زمین شامل دامنه،

محدودیتهایی مانند عدم کاربرد در محیطهای شهری

محتوای فرکانسی و دوام ،اثر درخورمالحظهای

و سایر محیطها بهدلیل وجود نوفۀ زیاد یا هزینۀ فراوان

2008؛

است ،اما با پیشرفتهای اخیر روشهایی برای رفع این

آپوستولیدیسا و همکاران .)2004 ،با شناخت اثر ساختگاه

محدودیتها ایجاد شده است .از جمله روشهای نوین

میگذارد

(گراسیاز-جرز

*نگارنده رابط:

و

همکاران،

E-mail: rashed.poormirzaee@gmail.com
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میتوان به دادههای میکروترمور اشاره کرد که با توجه به

(دب و همکاران2002 ،؛ زیتزلر و تیله .)1999 ،طبق

دقت نسبی و سرعت آن بسیار حائز اهمیت است (تاکشی

مطالعات انجامگرفته 90 ،درصد از روشهای بهینهسازی

و همکاران2006 ،؛ اوکادا .)2006 ،با استفاده از این روش

چندهدفه شامل تخمین جبهۀ پارتو برای این مسائل است.

و با آرایههای مناسب میتوان چشمههای لرزهای همانند

اساس بیشتر این روشها برای حل این مسائل

گسلها را تشخیص داد که در بسیاری موارد در

الگوریتمهای فراابتکاری است که  70درصد این روشها

حوضههای آبرفتی (محل احداث بیشتر شهرها) پنهان

برمبنای روشهای تکاملی بوده است .اولین الگوریتم

هستند.

ژنتیک چندهدفه ،بردار ارزیابی الگوریتم ژنتیک

روش ( ReMiریزلرزههای با فرکانس باال) که توسط

( )VEGAبود که توسط شافر پیشنهاد شد (شی و

لویی ( )2001ارائه شده ،درسالهای گذشته بسیار مورد

ابرهارت .)1998 ،بعد از آن چندین الگوریتم تکاملی

توجه قرار گرفته است و روشی آسان ،کمهزینه و عملی

چندهدفه پیشنهاد شد که شامل الگوریتمهای ژنتیک

(بهدلیل بینیازی به منبع انفجار) برای استفاده در

چندهدفه بودند .از آنها میتوان الگوریتم ژنتیک پارتو

شهرهاست .روش  ReMiروشی مناسب برای اندازهگیری

نیچ ( ،)NPGAالگوریتم ژنتیک وزنی ( )WBGAو

سرعت موج برشی است که با استفاده از دستگاههای

الگوریتم ژنتیک با وزندهی تصادفی ( )RWGAرا نام

لرزهنگار انکساری و با گیرندههای معمولی برداشت

برد .وجود این الگوریتمهای متعدد در روش ژنتیک

میشود .محدودۀ فرکانسی موردمطالعه در روش

بیانگر قابلاعتماد بودن این روش است که در مطالعات

میکروترمور شکست مرزی بین  5تا  20هرتز است ،اما از

مختلف به اثبات رسیده است (شی و ابرهارت.)1998 ،

مهمترین مشکالت این دادهها ،مانند سایر روشهای

در این مقاله برای تخمین سرعت برشی وارونسازی

مبتنی بر امواج سطحی ،نبود جواب یکتا در وارونسازی

همزمان دادههای  ReMiو امواج لرزۀ انکساری از

منحنی پاشش است (دالمورو و پیپان2007 ،؛ فوتی،

الگوریتم بهینهسازی چندهدفه و مفهوم جبهۀ پارتو

2012؛ کوزلوسکی .)2001 ،برای غلبه بر این مشکل در

استفاده شده است .این روش وارونسازی با بهرهگیری از

این مطالعه سعی شده است با استفاده از سایر روشهای

الگوریتم ژنتیک کارایی بسیاری دارد .استفاده از جبهۀ

ژئوفیزیکی مانند روش لرزۀ انکساری این ضعف تا حدود

پارتو میتواند معیاری کیفی برای ارزیابی نتایج و نیز

زیادی کاهش یابد .همچنین میتوان از روش مقاومت

تحلیل مناسببودن مدل فرضی اولیه و فضای جستوجو

ویژه برای کسب اطالعات مفید در خصوص سنگ بستر

باشد .ابتدا الگوریتم پیشنهاد شده برای وارونسازی

و ساختارهای زیر سطحی (گسلها) استفاده کرد.

دادههای میکروترمور و شکست مرزی در نرمافزار

حل مسائلی که دارای دو یا چند هدف برای

متلب ،نوشته و بهوسیلۀ مدلهای فرضی و دادههای

بهینهسازی هستند ،در چند سال اخیر بسیار متداول شده و

واقعی ارزیابی شد .دادههای تجربی (میکروترمور

مورد توجه قرار گرفته است .این مسائل چندهدفه را

شکست مرزی و لرزهنگاری انکساری) در این مطالعه از

میتوان با برنامهنویسی بر پایۀ روشهای قطعی (حساب

طراحی یک ایستگاه ،بهصورت آرایۀ خطی به

دیفرانسیل و  )...یا با استفاده از روشهای تصادفی

طول110متر در جنوب تبریز ،برداشت شد .دادههای

(روشهای ابتکاری یا فراابتکاری) حل کرد .در بین

لرزهای (میکروترمور و شکست مرزی) با استفاده از

روشهای فراابتکاری موجود (الگوریتمهای تکاملی،

دستگاه لرزهنگار  OYOبرداشت شد .در برداشت

الگوریتم شبیهسازی تبرید ،الگوریتم جستوجوی

دادههای میکروترمور شکست مرزی از  12گیرندۀ 4/5

ممنوعه و )...الگوریتمهای تکاملی به دلیل کاربرد آسان

هرتز با فواصل 10متر و در برداشت دادههای انکساری از

و کارایی فراوان آن مورد توجه بسیاری قرار گرفته است

 24گیرنده با فواصل  5متر استفاده شد .شناخت صحیح
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ویژگیهای سرعتی در این ایستگاه میتواند کمک

برخی از پارامترهای مهم مدل بهدست میآیند و برای

ارزشمندی در مطالعۀ ویژگیهای سرعتی آبرفتها در

وارونسازی دادههای دوم ،بهعنوان اطالعات اولیه و یک

سایر مناطق شهر تبریز باشد؛ چراکه آبرفت شهر تبریز از

محدودیت به کار میروند .عالوه بر نقش مؤثر فاعل در

فرسایش ارتفاعات اطراف شهر حاصل شده است که

انتخاب دادههایی که در ابتدا وارونسازی میشوند،

ضخامت این رسوبات نیز بهسمت مرکز شهر افزایش

ممکن است توجهی به دقت کم یک روش نشده باشد و

مییابد؛ بنابراین شناخت دقیق سرعت موج برشی این

در نتیجه خروجی اشتباه وارونسازی اول ،تأثیر مضاعف

نواحی میتواند در مطالعۀ ریزپهنهبندی لرزهای شهر تبریز

در ارائۀ مدل زمینشناسی نهایی داشته باشد .مدل دیگر

بسیار مفید باشد .همچنین در سالهای اخیر توسعۀ

برای ترکیب روشهای ژئوفیزیکی ،وارونسازی همزمان

ساختوسازها در این نواحی که عمدتاً دارای رسوبات با

نامیده میشود .وارونسازی همزمان چند دادۀ ژئوفیزیکی

ضخامت کم هستند ،بسیار چشمگیر بوده است ،اما

در یک منطقه موجب کاهش ابهام میشود که در ذات

مطالعات دقیقی در خصوص شناخت ساختار موج برشی

یک روش منفرد وجود دارد .در روش وارونسازی

در این نواحی انجام نگرفته است .همچنین جهت

همزمان ،یک مدل زیرسطحی در ارتباط با خصوصیات

بهتصویرکشیدن ساختارها و الیههای زیرسطحی و نیز

فیزیکی متفاوت از دادههای ژئوفیزیکی مختلف تخمین

سنگ بستر از روش مقاومت ویژه استفاده شد که بهعنوان

زده میشود .در وارونسازی همزمان ،انواع روشها

دادههای کمکی در وارونسازی استفاده شد .برای

توسط یک تابع هدف وارون میشوند و خصوصیات

ارزیابی بهتر الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نتایج هم در

ژئوفیزیکی میتواند از طریق روابط پتروفیزیکی،

مدلهای مصنوعی و هم در دادههای تجربی با روش

مشابهتهای ساختاری یا روابط آماری به یکدیگر مرتبط

وارونسازی الگوریتم گروه ذرات مقایسه شد .در پایان

شوند (بوچدا و همکاران .)2012 ،بسیاری از محققان از

نتایج بهدستآمده از دادههای تجربی با اطالعات

وارونسازی همزمان در زمینۀ مطالعات ژئوفیزیکی بهره

لرزهنگاری درون چاهی موجود در مجاورت ایستگاه

بردهاند که از جمله آنها میتوان به ووزوف و ژوپ

موردمطالعه ،مقایسه شد .نتایج بیانگر اهمیت وارونسازی

( ،)1975کوزلووسکی ( ،)2001دالمورو ( )2010و

همزمان در کاهش عدمیکتایی و در نتیجه افزایش صحت

پورمیرزائی و همکاران ( )2015اشاره کرد .همراه با

در تفسیر یافتههاست.

پیشرفت علوم کامپیوتر و توسعۀ الگوریتمهای موجود در
زمینۀ بهینهسازی ،ابهام و عدمیکتایی جواب در بسیاری از

 .2وارونسازی همزمان

مسائل مهندسی نیز روبه کاهش بوده است .از جمله

ترکیب روشهای ژئوفیزیکی که به پارامترهای مختلف

روشهای موفق در بهینهسازی چند تابع هدف ،استفاده از

حساساند ،میتوانند برای مدلسازیهای مستقل بهکار

مفهوم بهینهسازی چندهدفه است که همزمان میتواند

روند و سپس با یکدیگر مقایسه یا تلفیق شوند تا یک مدل

بهترین جواب یا جوابها را برای چند تابع هدف ارائه

زمینشناسی صحیح به دست دهند .این روش باوجود

کند .از مفهوم بهینهسازی چندهدفه در وارونسازی

مدلسازی مفید ،از نبود یک چارچوب کمّیتی قوی رنج

همزمان دادههای ژئوفیزیکی میتوان بهره برد .استفاده از

میبرد .برای وارونسازی دادههای مختلف ژئوفیزیکی و

این مفهوم در وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی بسیار

ترکیب آنها برخی محققان وارونسازی سری (گایاردو

جدید است که مطالعات انجام گرفته (دالمورو و پیپان،

و مجو )2003 ،را پیشنهاد کردند .در این روش ابتدا

 )2007بیانگر نتایج قابل قبول و ارائۀ مدل صحیحتر در

دادههای یک روش ژئوفیزیکی وارونسازی میشوند و

مقایسه با روشهای دیگر است.
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شناخت پارامترهای تأثیرگذار در نمودار پاشش و

مالحظهای روی نمودار پاشش ندارد.
) Ρ = log(0/23 + (kVp)0/25

امواج انکساری جهت طراحی هرچه بهتر الگوریتم

()3

وارونسازی همزمان و ایجاد ارتباط مناسب بین

1
) ،K = (0/3048مقداری ثابت برای تبدیل
که در آن،

پارامترهای مشترک این دادهها در موفقیت الگوریتم
بسیار مؤثر است .مهمترین پارامترهایی که بر نمودار
پاشش یا حرکت امواج ریلی تأثیر میگذارند عبارتند از:
سرعت امواج برشی ،ضخامت الیهها ،چگالی و سرعت

فوت به متر است (گاردنر و همکاران .)1974 ،برای
وارونسازی خطای جذر میانگین مربعها بهعنوان تابع
هدف ( )OBFدر نظر گرفته شد (رابطۀ .)4
np

∑j=1(vobs −vcal )2

√ = OBF2

امواج طولی .در بین این پارامترها ،سرعت موج برشی و

()4

ضخامت الیهها بیشترین تأثیر را دارند (لویی .)2001 ،در

که در آن np ،تعداد نمونهها 𝑣 obs ،سرعت فاز

وارونسازی همزمان نمودار پاشش امواج ریلی و زمان

مشاهدهشده و  𝑣 calسرعت فاز محاسبهشده است.

سیر امواج انکساری تصمیم گرفته شد تا هردو پارامتر

بهمنظور حل مدل پیشرو و تخمین نمودار پاشش تئوری

سرعت برشی و سرعت طولی برای تغییر و اختیار سرعت

از کد ارائهشده توسط هرمن ( )1987که براساس

در فضای جستوجو بهصورت آزاد تغییر کنند که این

الگوریتم ماتریسی است ،استفاده شد.

دو پارامتر توسط نسبت پواسون کنترل میشوند .همچنین
ضخامت یک متغیر مشترک در نظر گرفته شد.

np

همچنین در مورد دادههای شکست مرزی ،زمان سیر
 tnیک پرتو که در سطح باالیی  nامین الیه شکست

در مطالعۀ حاضر محدودهای کلی برای نسبت سرعت
طولی(  )vpبه سرعت برشی(  )vsبا توجه به رابطۀ ( )1در

مییابد ،با معادلۀ ( )5بیان میشود:
()5

نظر گرفته شد:

i

+

vn

= tn

v
) θin = sin−1 ( i⁄vn
)

()1

2zi cosθin
∑n−1
i=1
v

x

√1−σ
√1⁄2−σ

( vp = vs

تابع هدف روش شکست مرزی بر طبق معادلۀ ( )6است
که در آن ،هدف کمینهسازی زمان سیر مشاهدهشده و

سپس نسبت پواسون برابر با مقدار (  ) 0/1 ،0/48در نظر

محاسبهشده است.

گرفته شد که رابطۀ فوق را میتوان به شکل رابطه ()2

𝑝𝑛

()6

بیان کرد:
vp

∑𝑗=1(𝑡 𝑜𝑏𝑠 −𝑡 𝑐𝑎𝑙 )2
𝑝𝑛

√ = 𝑂𝐵𝐹1

< 1/5

در معادلۀ ( 𝑛𝑝 )6تعداد نمونهها tobs ،زمان سیر

البته محدودۀ تعریفشده برای نسبت پواسون با توجه

مشاهدهشده و  tcalزمان سیر محاسبهشده است .همچنین

به شرایط زمینشناسی منطقۀ موردمطالعه و اطالعات

از مدل پیشرو پرتویابی ( )Ray tracingیکبعدی برای

کمکی قابل تغییر و تنظیم است؛ بهطور مثال درصورتیکه

زمان سیر امواج طولی ،بهمنظور وارونسازی استفاده شد.

()2

<5

vs

الیههای زمینشناسی نزدیک سطح تحکیم یافتهتر باشند،
حد باالیی محدودۀ پواسون و نیز محدودۀ باالیی رابطۀ

 .3بهينهسازی چندهدفه

( )2کاهش خواهد یافت.

فرایند بهینهسازی سیستماتیک و همزمان یک مجموعه از

برای هر مدل تولیدشده نسبت

vp

بررسی میشود و

توابع هدف ،بهینهسازی چندهدفه یا بردار بهینهسازی

درصورتی که در محدودۀ تعریفشده قرار نداشته باشد،

نامیده میشود (مارلر و آرورا .)2004 ،بهینهسازی

تخمین این دو سرعت برای مدل مذکور تکرار میشود.

چندهدفه در حقیقت یافتن مقادیر متغیرهای تصمیمگیری

همچنین برای تخمین چگالی میتوان از رابطۀ  3استفاده

است که در ارتباط با مقدار بهینه بیشتر از یک هدف

کرد .با توجه به مطالعات انجامیافته چگالی تأثیر درخور

است .برخالف بهینهسازی یک هدف که یک حل بهینه

vs
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را ارائه میدهد ،حلهای بهینۀ زیادی در حل مسئله

⃗⃗⃗⃗ غیرمغلوب است اگر وجود نداشته باشد
𝑛𝑥 ∈ 𝜒 ⊂ ℝ

بهینهسازی چندهدفه ارائه میشود .از این رو بهینهسازی

بردار دیگری (𝜒 ∈  )𝑥⃗ ′بهطوریکه )⃗⃗. 𝑓⃗(𝑥⃗ ′ ) ≺ 𝑓⃗(x

چندهدفه شامل روشهای ویژه است که بیشتر از یک

تعریف سوم:

هدف را بررسی و نتایج را آنالیز میکند (رانگایا.)2009 ،

⃗⃗⃗⃗⃗
میگوییم بردار متغیرهای تصمیمگیری 𝑥 ∗ ∈ ℱ ⊂ ℝn

در دهۀ اخیر بهینهسازی چندهدفه مورد توجه بسیاری از

(که  ℱفضای محتمل است) بهینۀ پارتو است اگر

محققان و دانشمندان بوده است و رشد بسیار سریعی در

جوابهای آن با توجه به فضای  ℱمغلوب نباشد.

زمینۀ کاربرد آن در علوم مختلف بهخصوص در علوم

تعریف چهارم:

مهندسی داشته است .جهت استفاده از بهینهسازی

مجموعه جوابهای بهینۀ پارتو ∗𝒫 به شکل رابطه ()10

چندهدفه آشنایی با مفاهیم پایهای که در تعاریف زیر

تعریف میشوند:

مطرح شده است ،بسیار اهمیت دارد.
 .1 .3مفهوم غلبه ( )Dominateيا مغلوبشدن يك

()10

}𝒫 ∗ = {x⃗⃗ ∈ ℱ|x⃗⃗ is pareto − optimal

تعریف پنجم:
جبهۀ پارتو به شکل رابطه ( )11بیان میشود:

حل از حل ديگر

} ∗ 𝒫 ∈ ⃗𝑥| 𝑘𝒫ℱ ∗ = {𝑓⃗(𝑥⃗) ∈ ℝ

در بررسی یک مسئلۀ کمینهسازی معادلهای بهشکل رابطه

()11

( )7خواهیم داشت:

شکل  1نمونهای از جبهۀ پارتو را در مورد یک مسئلۀ

()7

)⃗𝑥(⃗𝑓 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚
])⃗𝑥( 𝑘𝑓 ∶= [𝑓1 (𝑥⃗), 𝑓2 (𝑥⃗), … ,

که محدود به شرایط روابط ( )8و ( )9است:
()8

𝑚 𝑔i (x⃗⃗) ≤ 0 𝑖 = 1,2, … ,
𝑝 ℎi (𝑥⃗) = 0 𝑖 = 1,2, … ,

()9

دوهدفه نشان میدهد؛

بنابراین هدف اصلی

مشخصکردن مجموعۀ پارتوی بهینه از مجموعۀ  ،ℱاز
تمام بردارهای متغیر است که تعریف دوم و سوم را ارضا
کنند .با این حال باید توجه کرد که در عمل بهطور معمول
تمام مجموعۀ بهینۀ پارتو موردنظر نیست (بهعبارتی یافتن

که در آن 𝑥⃗ = [𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ]𝑇 ،بردار تصمیم

حلهای مختلفی که یک مقدار مشابه را در فضای تابع

𝑚  𝑖 = 1,2, . . ,تابع هدف

هدف ترسیم میکنند ،مورد نظر نیست) .همانطور که

متغیرهاست و برای

بهصورت  𝑓i : ℝn → ℝبوده و توابع محدودیت مسئله

اشاره شد در مسائل چندهدفه یک حل مشخص وجود

 𝑔iو 𝑗 ℎهستند که 𝑝 ( 𝑗 = 1,2, . . ,کوئلو کوئلو.)2002 ،

ندارد و چندین حل مختلف موجودند .بهعبارتی هدف

برای توصیف مفهوم انتخاب بهینه ،بیان چند تعریف دیگر

اصلی یافتن یک مجموعه جواب است که جوابهای

ضرورت دارد که در ادامه توضیح داده میشود .در تمام

بهینۀ پارتو نامیده میشود.

تعاریف فرض بر کمینهسازی مسئله است.
تعریف اول:
برای دو بردار دادهشده

⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗  ، 𝑦⃗,میگوییم ≤ 𝑥
𝑥 ∈ ℝk

⃗𝑦  ،اگر 𝑖𝑦 ≤  xiبرای تمام 𝑘  𝑖 = 1,2, . . ,برقرار باشد و
⃗⃗⃗⃗ ) اگر
⃗⃗⃗⃗ بر ⃗𝑦 غلبه میکند𝑥 ≺ 𝑦⃗ ( ،
همچنین میگوییم 𝑥
⃗⃗⃗⃗ .که شکل زیر یک بیان از این
⃗⃗⃗⃗ و ⃗𝑦 ≠ 𝑥
⃗𝑦 ≤ 𝑥
تعریف (غلبه یک هدف بر دیگری) برای مسئلهای با دو
هدف است.
تعریف دوم:
میتوان بیان کرد یک بردار متغیرهای تصمیمگیری

شکل  .1نمایش مفهوم غلبه و مغلوبشدن در یک فضای دو هدفه
(کوئلو کوئلو.)2002 ،

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395
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 .2 .3الگوريتم ژنتيك

صورت میگیرد؛ بنابراین پیوند ،جمعیت را با شبیهسازی

در میان روشهای بهینهساز الهام گرفتهشده از طبیعت

کروموزومها بهسمت همگرایی هدایت میکند اما جهش

جانداران ،الگوریتم ژنتیک از تکاملیافتهترینها به شمار

تنوع ژنها را به جمعیت بر میگرداند و بدینوسیله

میرود .مفاهیم اولیۀ الگوریتم ژنتیک توسط هوالند و

کمک میکند تا جستوجو از یک بهینۀ محلی فاصله

همکارانش در دهۀ  60و  70میالدی بیان شد و توسعه

گیرد.

یافت .الگوریتم ژنتیک از تئوری تکامل الهام گرفته شده
است که منشأ و اصل بشر را بیان میکند.
در الگوریتم ژنتیک یک بردار حل  xϵXیک فرد یا

 .3 .3بهينهسازی چندهدفه با استفاده از الگوريتم
ژنتيك

یک کروموزوم گفته میشود .کروموزومها از واحدهای

الگوریتمهای تکاملی بهویژه برای حل مسائل چندهدفه،

گسستهای تشکیل شدهاند که ژن نامیده میشوند .فرض

بهدلیل توانایی آنها برای اجرای یک مجموعه از عملیات

میشود که هر ژن بهصورت ارقام دودویی است .اساس ًا

به یک روش در یک زمان و نیز توانایی آنها در حل

هر کروموزوم با یک حل یکتا در فضای هدف در ارتباط

مسائل با پارامترهای مختلف بدون نیاز به داشتن اطالعاتی

است .این فرایند نیازمند یک مکانیزم به نقش درآوردن

خاص در خصوص آنها ،بسیار مناسب هستند .روش

است که رمزگذاری ( )codingنامیده میشود (یانگ،

الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای پرکاربرد و بااهمیت

.)2010

در بهینهسازی مسائل چندهدفه است .این روش با الهام از

در حقیقت الگوریتم ژنتیک روی رمزگذاری مسائل
کار میکند نه روی خود مسئله .الگوریتم ژنتیک روی

تکامل زیستی ،زمان الزم برای همگرایی را کاهش
میدهد (دب و همکاران.)2002 ،

یک مجموعه از کروموزومها عملیات اجرا میکند که

الگوریتم ژنتیک چندهدفه یک روش جمعیتمحور

جمعیت نامیده میشود .جمعیت در ابتدا بهصورت

است که برای حل مسائل بهینهسازی چندهدفه بسیار

تصادفی ایجاد میشود .همانطور که جستوجو شروع

مناسب است .بهطور کلی با اصالح یک الگوریتم ژنتیک

میشود ،جمعیت در برگیرندۀ حلهای بهتر (مناسبتر)

برای حل مسئلۀ یک هدفه میتواند یک مجموعه از

میشود تا اینکه همگرا میشود ،به این معنا که به یک

چندین جواب نامغلوب در یک بار اجرای آن بهدست

حل منفرد میرسد (دب و همکاران.)2002 ،

آید .قابلیت الگوریتم ژنتیک برای جستوجوی همزمان

الگوریتم ژنتیک از دو عملگر برای تولید حلهای

نواحی گوناگون فضای حل ،این امکان را فراهم میآورد

جدید از جمعیت موجود استفاده میکند که عبارتند از:

که مجموعۀ گوناگونی از حلها را برای مسائل پیچیده

پیوند ( )crossoverو جهش ( .)mutationپیوند مهمترین

بیابد .عملگر پیوند الگوریتم ژنتیک از ساختار حلهای

عملگر در الگوریتم ژنتیک است .در عملیات پیوند ،دو

خوب ،با توجه به اهداف مختلف به منظور ایجاد حلهای

کروموزوم که پدر و مادر نامیده میشوند با یکدیگر

نامغلوب در بخشهای بررسینشدۀ جبهۀ پارتو ،بهره

ترکیب میشوند تا یک کروموزوم جدید که فرزند

میبرد .بهعالوه بیشتر الگوریتمهای ژنتیک چندهدفه به

نامیده میشود ،ایجاد شود .انتخاب پدر و مادر از

اولویتبندی ،مقیاس یا وزندهی اهداف نیاز ندارند؛

کروموزومهای موجود و با توجه به اولویتهای

بنابراین الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای فراابتکاری

شایستگی صورت میگیرد .جهش فرایندی است که

کارا و مؤثردر طراحی و بهینهسازی مسائل چندهدفه

سبب ایجاد تغییرات تصادفی در ویژگیهای

است .یکی از روشهای بهینهسازی چندهدفه برمبنای

کروموزومها میشود .جهش معموالً در سطح ژنها

الگوریتم ژنتیک روش

Non-Dominate Sorting
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 Genetic Algorithm-IIاست .این روش توسط دب و

ذرات با الگوریتم ژنتیک و مورچه برخی شباهتهایی دارد

همکاران ( )1994ارائه شده است (زیتزلر و تیله .)1999 ،این

ولی از آنها سادهتر است ،از این رو که از عملگرهای

الگوریتم در حقیقت بهینهشدۀ الگوریتم  NSGAاست .در

تالقی ،جهش یا فرومون ( )pheromoneاستفاده نمیکند و

الگوریتم  NSGA-IIقبل از انتخاب و ورود سرگروهها به

بهجای آن از اتفاقیبودن اعداد حقیقی و ارتباط عمومی بین

مخزن ،کل جمعیت بر حسب غیرمغلوببودن امتیازدهی

گروه ذرات استفاده میکند .بدین ترتیب چون رمزگذاری

میشوند .عضوهایی که توسط هیچ عضو دیگری مغلوب

و رمزگشایی پارامترها در رشتههای دودویی وجود ندارد،

نشدهاند امتیاز یا رتبۀ مشخص (بهطور مثال رتبۀ یک)

اجرای آن هم راحتتر است.

دریافت میکنند و این مجموعه از سایر اعضا جدا میشود

این الگوریتم فضای تابع هدف را با تنظیم خط سیر

( F1,F2,....در شکل  .)2در ادامه مجموعهای که رتبۀ بعدی

ارگانهای مجزا که ذرات نامیده میشوند ،جستوجو

(بهطور مثال رتبۀ دو) را دارند ،بهعنوان یک مجموعۀ دیگر

میکند .این خط سیرها به شکل مسیرهایی تکهتکه

جدا میشوند و این طبقهبندی تا آنجا ادامه مییابد که تمام

(پارهخط) و شبهتصادفی هستند .حرکت گروهی ذرات

اعضای جمعیت در عضویت مجموعههای مشخصشده

شامل دو مؤلفۀ اصلی است .هر ذره به سمت بهترین مکان

باشند .اعضای جبهۀ پارتو بر طبق تعداد مشخصشده برای

(* )gشناساییشده در بین کل تجربههای ثبتشده و بهترین

آن از اعضای این مجموعههای تفکیکشده ،انتخاب

محل(∗ )xiشناساییشده توسط هر ذره ،در زمان جذب

میشوند؛ بنابراین مجموعۀ اول که دارای ارزش بیشتری

میشود؛ در حالی که در همان زمان تمایل به حرکت

هستند ،همواره شانس بیشتری برای حضور در جبهۀ پارتو یا

تصادفی دارد .وقتی ذرهای محلی را پیدا میکند که بهتر از

حلهای نهایی دارند .این راهبرد سبب همگرایی ذرات به

هر محل پیداشده قبلی است ،بهعنوان جریان جدید بهترین

مجموعۀ با ارزش بیشتر یا دارای عضوهای با ارزشتر

برای ذرۀ  iبهروز میشود .یک جریان بهترین برای تمام n

میشود ،درحالی که روش  NSGAتنها از راهکار

ذره در هر زمان  tدر خالل تکرارها وجود دارد .هدف یافتن

نخبهگزینی برای انخاب سرگروهها استفاده میکند (دب و

بهترین در میان تمام جریانهاست تا زمانیکه بعد از تعداد

همکاران.)2002 ،

خاصی تکرار هدف دیگر بهبود نمییابد .حرکت ذره بهطور
شماتیک در شکل  3نشان داده شده است (یانگ.)2010 ،

 .4روش بهينهسازی گروه ذرات ()PSO
بهینهسازی گروه ذرات توسط کندی و ابرهارت ()1995
توسعه داده شد .بهینهسازی گروه ذرات یک الگوریتم
بهینهسازی الهام گرفتهشده از هوش گروه ماهیها و پرندگان
و حتی رفتارهای انسانی است .تعدادی الگوریتم مانند
الگوریتم کلونی مورچه از رفتاری که اصطالحاً هوش
گروهی نامیده میشود ،تبعیت میکنند .الگوریتم گروه

شکل  .2طبقهبندی جمعیت برمبنای رتبه در مغلوبشدگی آنها در
فضای اهداف (دب و همکاران.)2002 ،

شکل  .3نمایش تصویری حرکت ذره در  ،PSOحرکت به سمت ∗  gو ∗ xiبرای هر ذرۀ ( iیانگ.)2010 ،
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در سالهای اخیر الگوریتم گروه ذرات که یکی از

مطالعه ،یک مدل مصنوعی (مدل  )Aمطالعه شد .در

روشهای بهینهسازی هوش جمعی ذرات است ،در

وارونسازی این مدل مصنوعی برای تولید منحنی پاشش

زمینههای مختلفی از علوم بهکار رفته است .این روش

مربوط به آن از محدودۀ فرکانسی  5هرتز تا  20هرتز استفاده

بهینهسازی روشی جدید و قوی در تفسیر دادههای

شد .همچنین برای دادههای شکست انکساری یک آرایش

ژئوفیزیکی است .در سالهای اخیر مطالعات زیادی در

خطی از  12گیرنده با فواصل  5متر در نظر گرفته شد .پس

خصوص بهکارگیری این روش در وارونسازی دادههای

از وارونسازی همزمان با روش پیشنهادشده ،نتایج با روش

ژئوفیزیکی صورت گرفته است که میتوان به مطالعات

وارونسازی تکهدفه یا منفرد دادۀ میکروترمور شکست

پورمیرزائی و همکاران ( ،)2014سانگ و همکاران ()2012

مرزی با استفاده از الگوریتم گروه ذرات مقایسه شد .برای

و نودت و همکاران ( )2008اشاره کرد .دراین مطالعه برای

وارونسازی مدل  Aبا استفاده از  NSGA-IIتعداد افراد

مقایسۀ نتایج حاصل از وارونسازی همزمان با یک روش

جمعیت 85 ،فرد و تعداد تکرار الگوریتم 60 ،بار در نظر

وارونسازی تکهدفه ،از وارونسازی گروه ذرات برای

گرفته شد .همچنین در روش گروه ذرات از  70ذره و 47

وارونسازی دادههای  ReMiاستفاده شد.

تکرار استفاده شد .مدل  Aو فضای جستوجوی الگوریتمها
در جدول  1نمایش داده شده است .همچنین مدل تخمینی

 .5وارونسازی همزمان دادههای ميکروترمور شکست

در جدول  2و شکل  4و  5آمده است .در شکل  6جبهۀ

مرزی و لرزۀ انکساری (مدل مصنوعی)

پارتوی بهدستآمده از وارونسازی همزمان مدل  Aنشان

برای ارزیابی الگوریتم بهینهسازی چندهدفۀ ارائهشده در این

داده شده است.

جدول  .1مدل  Aو فضای جستوجو برای الگوریتمهای وارونسازی
فضای جستوجو

)H (m

)Vp (m/s

)Vs (m/s

)H (m
6 -2

)Vp (m/s
600-200

)Vs (m/s
300-100

شمارۀ الیه

4

400

200

1

7 -2

1000-350

600-200

5

700

390

2

7 -2

540-210

330-110

5

430

220

3

-

1700-550

1000-350

نیم فضا

1150

700

4

جدول  .2مقایسۀ وارونسازی همزمان و منفرد(یکهدفه) مربوط به مدل مصنوعی A
وارونسازی تکهدفه

وارونسازی همزمان

()PSO

()NSGA-II

193

210

)Vs1(m/s

446

394

)Vs2(m/s

207

211

)Vs3(m/s

671

650

)Vs4(m/s

4/4

4/05

)H1(m

4/3

4/58

)H2(m

5/5

4/61

)H3(m

474

409

)Vp1(m/s

662

708

)Vp2(m/s

511

413

)Vp3(m/s

1102

988

)Vp4(m/s

پارامترها
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شکل  .4پروفیل سرعت برشی تخمینی مدل  Aبا استفاده از وارونسازی همزمان ( NSGA-IIخط قرمز) و وارونسازی منفرد منحنی پاشش با استفاده از
الگوریتم ( PSOخطچین سیاه).

بهمنظور بررسی عملکرد الگوریتم وارونسازی

سرعت برشی برای الیۀ سوم به  300تا  550متر بر ثانیه

همزمان پیشنهادشده و نیز اهمیت جبهۀ پارتو ،در

تغییر یافت و مانند حالت قبل وارونسازی همزمان انجام

وارونسازی همزمان مدل  Aفضای جستوجو تغییر داده

گرفت .همانطور که در شکل -6ب دیده میشود ،یک

شد؛ بهعبارتی یک فرض اشتباه در وارونسازی وارد شد

کشیدگی در جبهۀ پارتو دیده میشود که بیانگر عدم

تا اهمیت جبهۀ پارتو بررسی شود .در این حالت فضای

فرض صحیح در وارونسازی یا کیفیت پایین نتایج

جستوجو برای ضخامت الیهها به 1تا  3متر و برای

تخمینی است.

شکل  .5پروفیل سرعت طولی تخمینی مدل  Aبا استفاده از وارونسازی همزمان ( NSGA-IIخط قرمز) و وارونسازی منفرد منحنی پاشش با استفاده از
الگوریتم ( PSOخطچین سیاه).

(الف)

(ب)

شکل  .6جبهۀ پارتوی بهدستآمده برای مدل ( :Aالف) جبهۀ پارتوی متقارن (بیانگر عملکرد مناسب الگوریتم وارونسازی همزمان است) و (ب) جبهۀ پارتوی
نامتقارن (کشیدگی به سمت یک هدف بیانگر فرض اشتباه در وارونسازی است).
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 .6وارونسازی همزمان دادههای تجربی
پس از ارزیابی الگوریتم بهینهسازی چندهدفه ،الگوریتم

نیز ارائۀ اطالعاتی در خصوص وضعیت الیههای زیرین و

ژنتیک روی مدل مصنوعی در این بخش بهوسیلۀ

جنس این الیه بهکار رفت (شکل  .)8برای جمعآوری

دادههای تجربی ارزیابی میشود .در این بخش یک نقطه

دادههای مقاومت ویژه از دستگاه ژئوالکتریک

از شهر تبریز مطالعه شد .موقعیت این نقطه (ایستگاه شمارۀ

 RESECSاستفاده شد.

 )1روی نقشۀ ماهوارهای گوگل مشخص شده است

دادههای لرزهای (میکروترمور و شکست مرزی) با

(شکل  .)7در این نقاط دو نوع داده میکروترمور

استفاده از دستگاه لرزهنگار  OYOبا گیرندههای  4/5و

شکستمرزی ( )ReMiو لرزۀ انکساری جمعآوری شد.

 25هرتز تهیه شد .همچنین از چکش بهعنوان چشمۀ

سپس این دادههای میکروترمور و لرزۀ انکساری همزمان

انرژی استفاده شد .برای پردازش دادهها (بهدستآوردن

مورد وارونسازی قرار گرفتند .همچنین دادههای

نمودار پاشش ،زمان سیر امواج و مقاومت ویژه) از

مقاومت ویژه (آرایش ونر) بهعنوان دادههای کمکی در

نرمافزارهای

،SeisImager/SW

تشخیص و تعیین محدودههای جستوجوی الگوریتم و

 SeisImager/Pickwinو  Res2Dinvاستفاده شد.

تجاری

موجود

شکل  .7موقعیت ایستگاه برداشتشده ( )Station 1و گمانۀ  BH9در شهر تبریز (تصویر ماهوارهای .)Google Earth
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شکل  .8مقطع مقاومت ویژه در ایستگاه شمارۀ  ،1با توجه به این مقطع میتوان یک روند کاهشی را در مقاومت ویژه از سطح به عمق تشخیص داد ( Aنقطۀ
میانی پروفیل مورد مطالعه در ایستگاه شمارۀ .)1

این ایستگاه در مجاورت جادۀ ائلگلی (داخل

دادههای میکروترمور 15 ،رکورد به مدت  17ثانیه

محوطۀ ادارۀ آب منطقۀ  )4قرار دارد .بر اساس گزارش

برداشت شد .پس از برداشت دادهها و پردازش آنها

حفاریها در مطالعات صورتگرفته برای خط یک

نمودار پاشش بهدست آمد که از این نتایج مستقیماً برای

متروی تبریز ،عمق سنگ بستر در جادۀ ائلگلی در حدود

وارونسازی همزمان استفاده شد .مراحل بهدستآوردن

 10متر و عمق آبهای زیرزمینی در حدود  8متر است.

نمودار پاشش با استفاده از نرمافزار

ناحیۀ ائلگلی تبریز و بهطور کلی نیمۀ جنوبی تبریز روی

اجرا شد (شکل  9و الف .)10-پس از محاسبات الزم

الیههای آذر آواری سهند ساخته شده است .این الیهها

نمودار پاشش بهصورت یک فایل متنی که شامل کندی

بیشتر توف ،خاکستر و برش آتشفشانی هستند و گاه

و فرکانس است در برنامه نوشته شده است ،استفاده شد.

برخی از الیههای آنها به سبب نبود ماتریس و سیمان

همچنین در این نقطه دادههای شکست مرزی با استفاده از

مناسب در محیط رسوبی کمتر تحکیم یافتهاند و با ضربۀ

 24گیرندۀ 26هرتزی با فواصل  5متر برداشت شد .در

چکش فرو میریزند ،ولی بسیاری از الیهها تحکیم یافته

برداشت دادههای شکست مرزی برای هر برداشت  3تا 5

و سنگی شدهاند و به گونۀ یک پیسنگ تمامعیار در

بار تکرار و برانبارش ( )Stackآنها صورت گرفت .در

عبوردهی امواج رفتار میکنند؛ البته یک ضخامت کم از

این ایستگاه با جابهجایی چشمۀ انرژی با دورافت

مواد رسوبی کواترنری ( )Quaternaryکه خود حاصل

( )Offsetمختلف ،برداشت انجام گرفت (شکل ب.)10-

فرسایش و حمل این سنگهای بستر به گونۀ مخروط

برای وارونسازی همزمان با داده میکروترمور یک

افکنه و تراسهای ( )traceرودخانهای است ،روی این

خط برداشت از دادههای لرزۀ انکساری و منطبق با

الیهها دیده میشود (فریدی و خدابنده1390 ،؛ شرکت

پروفیل میکروترمور انتخاب شد .برای وارونسازی

مهندسین مشاور تهران پادیر.)1388 ،

همزمان ،زمان رسید امواج شکست در نقطۀ فوق

در این ایستگاه دادههای میکروترمور با  12گیرندۀ
 4/5هرتزی و با فواصل  10متر برداشت شد .برای

SeisImager/Sw

بهصورت فایل متنی در برنامۀ نوشتهشده در متلب،
استفاده شد.

شکل  .9امواج میکروترمور ثبتشده در ایستگاه شمارۀ ( 1مربوط به نقطۀ .)A

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395

320

(ب)

(الف)

شکل  .10دادههای تجربی مربوط به ایستگاه شمارۀ ( :1الف) نمودار پاشش (نقاط قرمز) با انتخاب بیشینۀ دامنه در نمودار سرعتفاز -فرکانس و (ب) نمودار
زمان -مکان دادههای لرزهانکساری که بیانگر وجود دوالیۀ افقی در زیر این ایستگاه است.
جدول  .3نتایج وارونسازی  NSGA-IIو وارونسازی PSOمربوط به ایستگاه شمارۀ 1و فضای جستوجو
PSO

NSGA-II

فضای جستوجو

پارامترها

8/6

5/89

10-3

)H1(m

7/8

4/66

9-2

)H2(m

571

500

650-400

)Vp1(m/s

629

665

1000-500

)Vp2(m/s

2110

1601

2400-900

)Vp3(m/s

382

321

400-200

)Vs1(m/s

275

365

500-250

)Vs2(m/s

590

547

650-300

)Vs3(m/s

(الف)

(ب)

شکل ( .11الف) پروفیل سرعت موج برشی بهدستآمده برای ایستگاه شمارۀ ( 1نقطۀ  )Aبا دو روش مختلف وارونسازی (در شکل فوق خطچین بیانگر
وارونسازی فقط دادههای میکروترمور ،با روش  PSOاست) و (ب) پروفیل سرعت طولی بهدستآمده برای ایستگاه شمارۀ ( 1نقطۀ  )Aبا دو
روش مختلف وارونسازی (در شکل فوق خطچین بیانگر وارونسازی فقط دادههای انکساری ،با روش  PSOاست).

شکل  .12توزیع جبهۀ پارتو  NSGA-IIبرای مدل سه الیۀ پذیرفتهشده برای ایستگاه شمارۀ ( 1نقطۀ .)A
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Average velocity curves
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شکل  .13نمودار سرعت متوسط امواج طولی و برشی بهدستامده از گمانۀ  BH9در شهر تبریز (شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر.)1388 ،
جدول  .4نتایج بهدستآمده از ایستگاه مورد مطالعه و دادههای لرزهنگاری درون چاهی(گمانۀ  )BH9در شهر تبریز.
سرعت متوسط موج برشی در گمانۀ BH9

مدل سرعت موج برشی در این مطالعه

(متر بر ثانیه)

(متر بر ثانیه)

346

321

6/2

387

365

10/2

2

473

547

15/2

3

عمق (متر)

شمارۀ الیه
1

در ادامه جهت ارزیابی نتایج ،از اطالعات لرزهنگاری

روشهای ژئوفیزیکی برمبنای امواج سطحی نظیر

درون چاهی که از یک گمانه (گمانۀ  )BH9در مجاورت

میکروترمور شکست مرزی میتواند برای مطالعات

این ایستگاه برداشت شده است (شکل  ،)13استفاده شد.

لرزهای ،آسان ،سریع و کمهزینه باشد؛ اما آنچه تفسیر این

مقایسۀ سرعت موج برشی تخمینی با روش ارائهشده در

دادهها را با مشکل روبهرو کرده ،وارونسازی امواج

این مطالعه و نتایج لرزهنگاری درون چاهی در جدول 4

سطحی و در نتیجه ابهام در نتایج است .همچنین

نشان داده شده است.

روشهای برمبنای امواج سطحی در تخمین ضخامت و تا
حدودی سرعت طولی با ضعف روبهرو هستند .استفاده از

 .7نتيجهگيری

لرزۀ انکساری در وارونسازی همزمان میتواند یک

شناخت ساختارهای سرعتی و شناخت ویژگیهای

عامل مهم در رفع ابهام و نیز تخمین صحیح ضخامت و

لرزهای یک منطقه میتواند کمک شایان توجهی در

نیز سرعت شود .در این مطالعه راهکار وارونسازی

مسائل مرتبط با شهرسازی و مقابله با خسارات زلزلهها

همزمان امواج میکروترمور شکست مرزی و لرزۀ

داشته باشد .با توجه به لرزهخیزبودن کشورمان بهخصوص

انکساری برای غلبه بر این مشکل پیشنهاد شد .الگوریتم

شهر تبریز ،این مطالعات برای کاهش تلفات انسانی و

وارونسازی همزمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و

مالی از اهمیتی مضاعف برخوردار است .یک عامل بسیار

مفهوم جبهۀ پارتو ابتدا بهوسیلۀ مدل مصنوعی آزمون شد

مهم در دقت پهنهبندی لرزهای ،تعداد ایستگاههای

و سپس برای ارزیابی بیشتر آن از دادۀ تجربی استفاده شد.

برداشتی است ،اما هزینۀ بسیار روشهای درونچاهی و

روش پیشنهادشده در وارونسازی همزمان مدل مصنوعی

سایر روشهای مرسوم ژئوفیزیکی سبب کاهش تعداد

در تخمین ضخامت الیه و نیز سرعت برشی و طولی بسیار

ایستگاههای برداشتی میشود.

موفق عمل کرد و در مقایسه با وارونسازی منفرد
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(تکهدفه) گروه ذرات از دقت بیشتری برخوردار بود.

مدلهایی با تعداد الیههای مختلفی در نظر گرفته شد ،اما

نکتۀ دیگر که موجب برتری الگوریتم استفادهشده است،

معیار انتخاب صحیح فضای جستوجو عالوه بر دادههای

کاربرد مفهوم جبهۀ پارتو است .شکل جبهۀ پارتو

مقاومت ویژه ،جبهۀ پارتو بود .بهطوری که در شکل 12

میتواند یک معیار کیفی درخصوص قضاوت در فرض

دیده میشود شکل توزیع جبهۀ پارتو متقارن است .این

صحیح برای فضای جستوجو و در نتیجه صحت نتایج

در حالیاست که در دادههای انکساری یک مدل دوالیه

باشد .بهطوری که در شکل  6دیده شد ،ایجاد فرض اشتباه

به نظر میرسد ،اما با وارونسازی همزمان و استفاده از

در فضای جستوجو سبب کشیدگی و عدم تقارن در

اطالعات امواج سطحی یک الیۀ سرعتی با ضخامت کم

جبهۀ پارتو میشود .این در حالی است که وارونسازی

آشکار شد .اطالعات سرعتی بهدستآمده در این ایستگاه

منفرد گروه ذرات با هر دامنۀ جستوجو یک حل را ارائه

همبستگی بسیار خوبی با اطالعات زمینشناسی این منطقه

خواهد داد که درصورت عدم وجود اطالعات کمکی و

دارد .همچنین مدل سرعتی تخمین زدهشده در این

مهارت باالی مفسر ،سبب ابهام و اشتباه در نتایج میشود.

ایستگاه توسط اطالعات سرعتی حاصل از لرزهنگاری

دادههای تجربی در این مطالعه در قسمت جنوبی تبریز

درون چاهی در گمانۀ ( BH9در مجاورت ایستگاه مورد

برداشت شد .این ایستگاه (ایستگاه شمارۀ  )1در مجاورت

مطالعه) راستیسنجی شد .این مقایسه با توجه به جدول ،4

جادۀ ائلگلی قرار دارد.

بیانگر دقت مناسب مدل تخمینی سرعت در ایستگاه مورد

با توجه به نتایج حاصل از دادههای لرزهای

مطالعه است.

اندازهگیریشده و تغییرات مقاومت ویژه در آن ،سه الیۀ

با مقایسۀ نتایج کلی وارونسازی همزمان دادههای

زمینشناسی را میتوان از هم تفکیک کرد (شکل .)8

میکروترمور و لرزۀ انکساری با وارونسازی منفرد آنها،

الیه یا ناحیۀ اول با مقاومت ویژۀ باال که تقریباً تا عمق 6

میتوان بیان کرد که راهبرد وارونسازی همزمان میتواند

متری قرار دارد .این ناحیه میتواند همان بخش رسوبات

موجب کاهش چشمگیر خطا در تفسیر شود .با بهرهگیری

آبرفتی را که توصیف شد ،نمایش دهد .در ناحیۀ زیرین

از مفاهیم بهینهسازی چندهدفه میتوان ابهام در تفسیر

نقطۀ  Bو نیز در حدفاصل  60تا  80متری پروفیل مقاومت

دادههای ژئوفیزیکی را کاهش داد .استفاده از مفهوم

ویژه ،نواحی با مقاومت بسیار باال دیده میشود که

جبهۀ پارتو میتواند در فهم مدلهای صحیح ،جهت

میتوان آن را بهعنوان ساختهای حفرشده و پرشده با

وارونسازی بسیار مفید باشد .روش وارونسازی همزمان

رسوبات درشت در نظر داشت .الیه یا ناحیۀ دوم دارای

دادههای میکروترمور و لرزۀ انکساری با استفاده از مفهوم

مقاومت متوسط (بین ناحیۀ فوقانی با مقاومت باال و ناحیۀ

الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روش وارونسازی منفرد

زیرین با مقاومت پایین) است .این ناحیه میتواند مواد

گروه ذرات دارای قابلیت اعتماد بیشتری است.

آبرفتی تا حدی آبدار یا رسوبات دانه ریزتر در نظر گرفته
شود .اما نواحی زیرین یک روند کاهشی و یک کاهش
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