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تعیین میدان لغزش گسلهای امتدادلغز بهکمک روشهای حل وارون
سیدرضا میراشرفی 1و ناصر خاجی

*2

 .1کارشناس ارشد ،گروه مهندسی زلزله ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه مهندسی زلزله ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(دریافت ،93/11/20 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چكیده
در تحقيق حاضر ،روشي نظري پيشنهاد ميشود که در آن ،با استفاده از روش گره مشترک که مبتني بر روش عددي المان محدود
است ،مدل دوبُعدي و سهبُعدي از دو نوع گسل براي در نظر گرفتن ناپيوستگي و پيدا کردن ميدان لغزش گسلها عرضه شده است.
روند حل مسئله تا رسيدن به ميدان لغزش گسل ،شامل دو بخش حل مستقيم و حل وارون است .در حل مستقيم ،با اِعمال
لغزشهاي يکنواخت معلوم در گسل ،جابهجاييهاي سطح زمين بهدست آمده و صحت آنها با نتايج تحليلي مقايسه شده است .در
بخش حل وارون ،با استفاده از روش گره مشترک ،ماتريسهاي عملگر گرين بهدست آمده است .براي منظور کردن ناپيوستگيها
با اين روش ،فقط بُردار بارگذاري اصالح ميشود و هيچ افزايشي در تعداد درجههاي آزادي اِعمال نميشود ،و بنابراين ماتريس
سختي کل سامانه بدون تغيير ميماند .درنهايت ،براي پيدا کردن رژيم لغزش گسل و تعيين ناحيه قفلشده ،بعد از رفع تکينگي
ماتريسهاي عملگر گرين ،حل وارون بهدست ميآيد .صحتسنجي مدلهاي حل وارون نيز نتايج قابلقبولي را نشان ميدهد ،که
حاکي از تعيين ناحية قفلشده براي مدل نهايي با دقت قابلقبول هستند.
واژههای کلیدی :گسل ،ناپيوستگي ،روش المان محدود ،گره مشترک ،تابع گرين ،ناحية قفلشده.

 .1مقدمه
زمینلرزهها پدیدههای تکرارپذیر پوستة زمین هستند که

مدیریت بحران زلزله عرضه کرد .برای مثال میتوان از

هر چند وقت یکبار باعث خسارتهای چشمگیری به

ساخت ساختمانهای حساس در حوالی ناحیههایی با

منابع و حیات بشری میشوند .لذا شناسایی محلهای

خطرپذیری لرزهای بسیار زیاد احتراز کرد؛ و ستادهای

احتمالی زلزلههای بعدی از موضوعهای موردعالقة

مدیریت بحران زلزله را براساس این سناریوهای

زلزلهشناسان است .گسلها مهمترین عامل و منشأ اصلی

پیشنهادی ،رهبری کرد.

وقوع زلزلهها هستند که به دو نوع کلی درونصفحهای و

برای تعیین این ناحیة قفلشده ،از حل وارون مسئله

بینصفحهای تقسیمبندی میشوند .با تعیین حرکتهای

استفاده میشود .با در نظر گرفتن فرضیههایی از جمله

لغزشی گسل در نواحی گسلش ،میتوان به قسمتهایی

همگن و همسانگرد بودن مصالح ،تحلیل وارون

از گسل که در آن جابهجایی رخ داده است و قسمتهایی

بهصورت زیر صورت میگیرد :با اندازهگیری

که جابهجایی نداشتهاند ،پی برد .با اینکار ،ناحیههایی از

جابهجاییهای سطح زمین (مثالً از راه نصب  )GPSدر

گسل که جابهجایی در آن رخ نداده است (و بهاصطالح

نقطههای گوناگون سطح زمین و ثبت دادهها ،میتوان به

به آن ،ناحیه قفل شده گفته میشود) ،مشخص خواهد شد

لغزشهای رخ داده در گسل رسید .ابزاری که برای

(خاجی و هیگاشیهارا .)1384 ،این ناحیه بیانگر قسمتی

ارتباط بین جابهجاییهای سطح زمین و جابهجاییهای

خواهد بود که امکان وقوع زلزله در آن پیشبینی

رخ داده در گسل استفاده میشود ،ماتریس عملگرهای

میشود .بنابراین با مشخصشدن نواحی قفلشده ،میتوان

گرین است (بحرانی و خاجی .)1389 ،این ماتریس در

سناریوهای مناسبی برای کاهش خطرپذیری لرزهای و

واقع پاسخ تحریکهای واحد در نقطههای گوناگون
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گسل است که با استفاده از روش عددی المان محدود،

کرد .در این تحقیق ،روشی ساده برای در نظر گرفتن

تعیین میشود .بنابراین با اجرای یک تحلیل وارون ،میدان

تغییرشکلهای ناپیوستگیهای موجود در محیط پیوسته،

لغزش گسل بهدست میآید .با داشتن این میدان ،ناحیة

بر مبنای روش المان محدود عرضه میشود (خاجی،

قفلشده (یا بهعبارتی ،ناحیهای که امکان وقوع زلزله در

 .)1383این روش که به روشگره مشترک

( Split

آن میرود) نیز قابل تعیین است .تحقیق حاضر برآن است

 )Nodeموسوم است ،میتواند رابطهای مستقیم بین

که با بررسی حرکتهایی که در گسلهای امتدادلغز

تغییرشکلهای ناپیوستگی (مانند لغزش گسل) و

درونصفحهای رخ میدهد ،بتواند میدان لغزش آنها را

تغییرشکلهای حاصل از آن در کل قلمرو سامانه

تعیین کند .برای این منظور ،روشی نظری در این مقاله

موردنظر برقرار کند .در حالتهای سادهشدهای که

گسترش داده میشود ،که بر مبنای روش المان محدود

گسلها خطوطی مستقیم (در تحلیلهای دوبُعدی) یا

استوار است .همانگونه که در بخش  2مقاله آمده است،

صفحههایی مسطح (در تحلیلهای سهبُعدی) در یک

روش گره مشترک بهمنزلة روشی ساده و دقیق برای

نیمفضای همگن ،همسانگرد و کشسان هستند،

مدلسازی ناپیوستگیها در روش المان محدود مورد

جوابهای تحلیلی در دست است (فراند و بارنت1976 ،؛

استفاده تحقیق حاضر قرار میگیرد .بخش  3مقاله به

تومار و دیمان2003 ،؛ رانی و باال 2006 ،و .)2013

پیشنهاد جدیدی برای محاسبه لغزش میپردازد که مبتنی

رابطههای تحلیلی حالت سهبُعدی همانند رابطههای

بر ماتریسهای عملگر تابع گرین است .ماتریسهای

تحلیلی حالت دوبُعدی براساس اصول مبتنی بر نظریة

یادشده بهصورت عددی و بهکمک روش المان محدود

کشسانی و با استفاده از تابعهای مختلط بهدست میآیند

مبتنی بر روش گره مشترک محاسبه میشوند .در ادامه،

(چینری .)1961 ،از سوی دیگر ،گسلهای واقعی موجود

مسئله وارون پیشنهادی عرضه میشود که بهعلت بدخیمی

در طبیعت از نظر هندسی پیچیدهتر از حالتهای ایدئال

ماتریسهایش ،از روش تفکیک مقادیر تکین برای حل

سادهشده هستند ،و برای چنین گسلهایی حل تحلیلی

آن استفاده میشود .در بخش  ،4نمونههایی از گسلها

موجود نیست .بنابراین ضروری است که برای تحلیل آنها

بررسی میشود تا توانایی روش پیشنهادی در برآورد

از ابزارهای عددی (مثل روش المان محدود) استفاده

ناحیة قفلشده تعیین شود .در ادامه به جزئیات این ایده

شود .همانگونه که اشاره شد ،در این مقاله از روش گره

پرداخته میشود.

مشترک برای منظورکردن ناپیوستگیها در محیط پیوسته
استفاده شده است .در روش گره مشترک ،فرض بر این

 .2روش گره مشترک

است که مقدارهای بُردار لغزش ،از پیش تعیین شده است.

در مهندسی زلزله ،یکی از مهمترین پدیدهها ،شبیهسازی

البته در حالت کلی این بُردارها ممکن است مجهول نیز

تغییرشکل گسلها و پیدا کردن میدان لغزش آنها است.

باشند ،اما فرض معلوم بودن آنها خللی در روش ایجاد

تاکنون روشهای گوناگونی برای در نظر گرفتن

نمیکند .هر بُردار لغزش در نقطة گرهی معینی که بین دو

ناپیوستگی عرضه شده که این روشها عمدتاً بر پایة روش

المان مشترک است ،یک ناپیوستگی تغییرمکانی ایجاد

المان محدود است و در دو گروه روشهای نیازمند روند

میکند .در این روش ،برای منظور کردن ناپیوستگی

تکرار و بدون روند تکرار دستهبندی میشود ،که از جمله

یادشده ،فقط بُردار بارگذاری اصالح میشود ،و

آنها میتوان به المان درز (گودمن و همکاران1968 ،؛

بدینترتیب ماتریس سختی کل سامانه تغییر نمیکند.

ونگ و همکاران2013 ،؛ ژائو ، )2015 ،مسئلههای تماس

بنابراین ،با این روش ،تغییری در ویژگیهای مکانیکی

(هرمن1978 ،؛ اترویچ و بته1991 ،؛ پولیوس و رنارد،

سامانه ایجاد نمیشود .از دیگر مزایای این روش میتوان

 )2015و روش ماده نرم (بحرانی و خاجی )1389 ،اشاره

به افزایش نیافتن تعداد درجههای آزادی کل و اِعمال
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نشدن هیچنوع نیرو یا ممان اضافی به شبکه ،اشاره کرد.

گرهی ناشی از لغزش فرضی خط گسل نشان داده شده

این روش بهطور کامل در سطح محلی المان ،و قبل از

است.

سرهم کردن ماتریس سختی کل بهکار میرود .بنابراین

همانگونه که اشاره شد مقدار تغییرمکان در گرههای

برای محاسبه نیروهای اصالحی در گرهها به ماتریس

مشترک (در دو وجه ناپیوستگی) یکسان نیست .میتوان

سختی المانها در سطح محلی نیاز داریم .قبل از ایجاد هر

متوسط تغییرمکان ناپیوستگی دوطرف (یعنی )  )12 (u+ +u-را

نوع ناپیوستگی ،تغییرشکلها در گرههای مشترک بین

بهمنزلة معیاری از تغییرشکل در نظر گرفت و تغییر مکانهای

المانهای مجاور ،مساوی هستند .گرههای مشترک

 u+و  u-را نسبت به این مقدار متوسط محاسبه کرد.

گرههایی هستند که در نقطههای لغزشی موردنظر بین

نیروی مجازیای که باید محاسبه و به بُردار

المانهای دوطرف مشترکاند و شکاف در آنها ایجاد

بارگذاری محلی افزوده شود از رابطه ( )1بهدست میآید:

میشود .در این گرهها  ،مقدار تغییر مکان ،به المان
موردنظر بستگی دارد .چرا که مقدار نیروی اصالحی،
ناشی از سختی المان پیشگفته بهدست میآید .به بیان
دیگر ،وقتی گرهی درحکم گره برای المانی در یک وجه
ناپیوستگی در نظر گرفته میشود ،دارای تغییرمکان
خاصی (مثالً  )u+است که متفاوت است از تغییرمکان گره

𝑒
𝑗𝑖𝑘{∆fi e }=[−
} 𝑒𝑗𝑎∆{]

()1

که در آن ∆fi e ،مقدار نیروی مجازی در المان حاوی گره
مشترک در راستای مؤلفه  𝑘𝑖𝑗𝑒 ،iسختی المان حاوی گره
مشترک در راستای مؤلفه  iدر اثر لغزش در راستای مؤلفه
 ،jو 𝑒𝑗𝑎∆ بیانگر میزان شکافت است.

(مثالً  )u-وقتی درحکم گرهی متعلق به المانی در وجه

∆UN

دیگر ناپیوستگی درنظر گرفته میشود .بنابراین رشتهای

∆UN

پشت سرهم از این گرههای مشترک ،بیانگر ناپیوستگی

'N

L

سامانه خواهد بود.

N

J

'L

برای درک روش گره مشترک در سادهترین حالت،
یک المان در هر طرف از خط گسل در شکل  1نشان

∆UM

UN

∆UM
'

K

'K

دوطرف خط گسل در وضعیت  IMNJو  MKLNقرار
N

بهترتیب به نقطههای  M′و  N′جابهجا میشوند .اما

I

M
'

M

داده شده است .قبل از اینکه گسلش رخ دهد ،دو المان
دارند .بعد از اینکه گسلش رخ دهد دو نقطة  Mو

'J

I

UM

شكل  .1تغییر شکل المانها در دو طرف خط گسل

گوشههای المانهای تغییر شکل یافته روی خط گسل
هرکدام دارای یک نابجایی خواهند بود که بهترتیب
Fault tip

 ∆UMو  ∆UNنامگذاری شدهاند .بنابراین اگر سختی
المانهای گسل معلوم باشد ،نیروهای اِعمالی در گرهها
که ناشی از این نابجاییها هستند قابل محاسبه خواهد بود
(فراهانی و همکاران.)2006 ،
در واقع در روش گره مشترک ،نابجایی گسل با
مجموعه نیروهایی جایگزین میشوند که این نیروها وقتی
به گسل اِعمال شوند دقیقاً همان جابهجاییها را در گسل
بهوجود میآورند .در شکل  2بهصورت طرحوار نیروهای

شكل  .2نمايش طرحوار نیروهاي گرهی ناشی از لغزش فرضی خط
گسل
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 .3پيشنهاد جديد برای محاسبة لغزش

()2

لغزش صفحههای گسل پدیدهای است که در طول دورة

که در آن Bi ،تغییرشکلهای سطحی ثبت شده،

میانلرزهای پیوسته در حال وقوع است .یک دورة

مؤلفههای بُردار لغزش در طول گسل 𝐸𝑖 ،خطاهای

میانلرزهای ،فاصلة زمانی بین دو زلزله بزرگ است که

تصادفی و 𝑗𝑖𝐴 عملگرهای تابع گرین برای بُردارهای

در طول آن انرژی کُرنشی در پوستة زمین بهتدریج در

لغزش هستند (که بهکمک روش المان محدود تعیین

حال افزایش است .در طی یک دورة زمانی میانلرزهای،

میشوند) .عملگرهای یادشده ،پاسخ کشسان در یک

ناحیهای از گسل درونصفحهای بهصورت قفلشده باقی

نقطة  iبه یک تحریک واحد در یک نقطة  jاز ناحیة

میماند ،درحالیکه نواحی دیگر بهصورت قفل نشده

چشمة مدل هستند .معادلة فوق را میتوان به صورت

رفتار میکنند و در آنها لغزشهای دائمی در حال وقوع

ماتریسی رابطه ( )3نیز نوشت:

است .این نوع لغزشهای غیرلرزهای با ریزلرزههای ثبت

()3

شده در نواحی لرزهای فعال قابل شناسایی هستند.

که در آن [𝐴] ،ماتریس ضریبهای  m×nاست.

)(i=1,2,…,m

𝑗𝑋

}𝐸{{B}=[𝐴]{𝑋}+

بااینحال چگونه میتوان میزان لغزشهای یک گسل

در عمل میخواهیم دستگاه معادالت باال را

را اندازهگیری کرد؟ دادههای ژئودزی ،ابزاری مناسب

صرفنظر از مقدارهای خطای موجود در دادهها حل

برای ردیابی و شناسایی برهمکنشهای زیرسطحی فراهم

کنیم ،چرا که مقدارهای خطاها نامعلوم هستند .این کار

میآورند .در این بخش ،روش جدیدی برای برآورد

بهکمک کمینه سازی ماندهها (یعنی اختالف بین }𝑋{]𝐴[

میدان لغزش گسلها درحکم پارامتر اصلی برهمکنش

و } ){Bصورت میگیرد ،و این دقیقاً وظیفهای است که

صفحههای گسل ،عرضه میشود .این روش ،نرخ

بر عهدة روش تفکیک مقدارهای تکین (تمت)

تغییرشکلهای گسل (حمیدی و خاجی )2011 ،را

( )Singular Value Decompositionقرار دارد .این

درحکم یکی از علتهای اصلی تغییرشکلهای سطح

روش در ادامه بهطور کامل شرح داده خواهد شد.

آزاد زمین درنظر میگیرد .روش پیشنهادی براساس

پس از اجرای مقداری عملیات جبری ،معادلههای

دادههای ازپیشتعیینشده ،رژیم لغزش گسل را محاسبه

وارون استاندارد براساس روش کمترین مربعات،

میکند .در این مقاله ،دادههای یادشده براساس

بهصورت رابطة ( )4بهدست میآید که

باالنویسهای T

ماتریسهای عملگر تابع گرین هستند .ماتریسهای

و  -1به ترتیب نشاندهندة ترانهاده و وارون یک ماتریس

موردنظر بهصورت عددی و بهکمک روش المان محدود

هستند.

مبتنی بر روش گره مشترک محاسبه میشوند .برای

()4

رسیدن به جواب مطلوب ،ماندههای مسئله کمینه میشوند

رابطة اخیر ،مسیری مستقیم برای استخراج بُردار

(خاجی و هیگاشیهارا .)1384 ،منظور از ماندههای

مجهوالت }𝑋{ عرضه میکند .یکی از ویژگیهای این

یادشده ،تفاوت بین تغییرمکانهای سطحی مشاهده شده

روش ،محاسبة ماتریس عملگرهای تابع گرین ]𝐴[ بهکمک

و محاسبه شده است.

روش المان محدود است .ویژگی فوق همة محدودیتهای

}𝐵{ [𝐴]T

-1

)]𝐴

𝑇𝐴[(=}𝑋{

روشهای رایج تحلیلی مسئلههای وارون را رفع میسازد.
 .1 .3ماتريسهای عملگر تابع گرين

حال سؤال این است که چگونه میتوان عملگرهای

در این بخش میخواهیم به مفهوم و نحوه تعیین ماتریس

تابع گرین را بهکمک روش المان محدود محاسبه کرد؟

عملگرهای تابع گرین برای مدلهای ساخته شده اشاره

با اِعمال بُردار تحریک واحد در هریک از درجههای

کنیم .در این روش ،معادالت شناسایی برای  mداده را

آزادی ،پاسخ گرههای متناظر در سطح آزاد زمین بیانگر

میتوان بهصورت رابطه ( )2بیان کرد:

درایههای ماتریس ضریبهای ]𝐴[ هستند.

237

تعيين ميدان لغزش گسلهای امتدادلغز بهکمك...

کمترین مربعات که از آن برای بهدست آوردن معادلة ()4
بهره بردیم ،این است که معادلهها کمقید هستند .علت اصلی
ناپایداری مسئلههای وارون ،بدخیمی ماتریس ضرایب است.
قابلیت معادالت خطی برای حصول نتایج قابل اطمینان،
بهکمک عدد شرط ( )Condition Numberقابل
اندازهگیری است (حسن و ویال1997 ،؛ خانمیرزا و
همکاران  .)2011برای شناسایی این بدخیمی
شكل  .3بیان طرحوار مفهوم ماتريس عملگرهاي تابع گرين

برای درک ماتریس عملگر گرین یک گسل
درونصفحهای با شکل هندسی و جهتگیری دلخواه را در

(Ill-

 )Conditioningو رفع تکینگی ( ،)Singularityروش
تفکیک مقدار تکین (تمت) را میتوان بهکار برد که در
قسمت بعد مورد بررسی قرار میگیرد.

عمق زمین فرض میکنیم (شکل  .)3این گسل را به  nقسمت
مساوی تقسیم میکنیم و نقطههای تقسیم را  Xjمینامیم.

 .2 .3تفکيك مقدار تکين (تمت)

روی سطح زمین نیز  mنقطه  Biرا در نظر میگیریم .یکی از

روشهایی قدرتمند برای کار با دستگاه معادالت یا

قسمتهای  Xj-1 Xjرا روی گسل درنظر میگیریم و این

ماتریسهایی که تکین هستند (یا از نظر عددی بسیار نزدیک

قسمت را به میزان واحد میلغزانیم .به بیان دیگر ،نقطههای

به تکین هستند) وجود دارد (پرس و همکاران.)1992 ،

روی این بخش گسل در یک سمت را به اندازه واحد در

بسیاری از موارد که روشهای رایج نظیر روش حذفی

امتداد گسل (در یک جهت مثبت اختیاری) و نقطههای

گاوس و تفکیک باال پایین در حصول نتایج رضایتبخش

سمت دیگر را در همان امتداد و در جهت عکس جهت

به بنبست میرسند ،روش تمت بهصورت مناسبی ،بدخیمی

مثبت اختیاری جابهجا میکنیم .اِعمال این جابهجایی نیز با

مسئله را تشخیص میدهد .در بسیاری از موارد ،روش تمت

روش گره مشترک قابل اجرا است .برای این کار،

عالوه بر تشخیص ،مسئله را نیز حل میکند .در اینجا حل

جابهجاییها با مجموعهای از نیروهای مجازی در گرههای

مسئله بهمعنای حصول یک جواب عددی مناسب است ،نه

حاوی المان مشترک جایگزین میشوند .اِعمال این لغزش

لزوماً آن جوابی که از دیدگاه ما باید بهدست آید.

باعث ایجاد جابهجاییهایی در نقطههای  Biروی سطح زمین

روش تمت به ما اجازه میدهد که هر ماتریسی را

میشود ،و این جابهجاییها را با  Aijنشان میدهیم .درنهایت،

بهصورت حاصلضرب سه ماتریس بنویسیم که مقدارهای

با اِعمال جابهجایی در  n–1قسمت از گسل بهصورت مجزا،

تکین این ماتریس مجذور ریشههای مقدارهای ویژه ماتریس

ماتریس گرین را بهصورت ماتریسی مطابق رابطة ()5
A1i

⋯

)(5

A12

سه ماتریس مطابق رابطة ( )6نوشت:

A11
A21
⋮

…

[𝐴]=[𝑈][𝑆][𝑉]T

()6
= ][A

Aji
Amn

خواهد بود .بنابراین هر ماتریس ]𝐴[ به ابعاد m×n

(که در آن  n≤mاست) را میتوان بهصورت حاصلضرب

خواهیم داشت.
A1n

]𝐴[ [𝐴]T

Am1

که هریک از ستونهای این ماتریس ،پاسخ تحریک
واحد به یک قسمت متناظر روی گسل است .مشکل روش

که در آن [𝑈]m×n ،یک ماتریس متعامد ستونی،

[𝑆]n×m

یک ماتریس قطری با درایههای مثبت یا صفر ،و

[𝑉]n×n

یک ماتریس متعامد است .پس ماتریس قطری ]𝑆[ را
میتوان بهصورت رابطه ( )7نوشت:
()7

) [𝑆]=diag(w1 ,w2 ,…,wn
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که در آنwj ،ها مقدارهای تکین هستند .دو ماتریس

صفر یا نزدیک به صفر باشد) تمت با روش تقریبی رابطه

دیگر بهصورت ستونی متعامد هستند ،یعنی:

( )12وارون ماتریس را محاسبه میکند

]𝐼[= [𝑈]T [𝑈]=[𝑉][𝑉]T

()8

با توجه به مربع بودن ماتریس]𝑉[ ،این ماتریس متعامد
سطری نیز هست یعنی:
]𝐼[= [𝑉][𝑉]T

()9

تاکنون صورت ماتریسی ماتریس ]𝐴[ بیان شد .صورت
جبری این ماتریس نیز به شکل رابطه ( )10خواهد بود:
[𝐴]= ∑ni=1 si ui vi T

()10

که در آن [𝑈]=(u1 u2 … un ) ،و )  [𝑉]=(v1 v2 … vnهستند.
روش تمت را میتوان برای حالت  m<nنیز بهکار
برد .در این حالت ،مقدارهای تکین  wjبرای
 𝑗=m+1,…,nهمگی برابر صفرند ،و ستونهای متناظر
در ]𝑈[ نیز صفر هستند.

λi >t

()13

در غیر اینصورت

;
;

1
wI

0

-1

{ = S0

حال ببینیم روش تمت به چهکار میآید .دستگاه معادالت
( )14را در نظر میگیریم:
()14

}𝐵{=}𝑋{]𝐴[

در این معادله ،اگر تغییر کوچکی در }𝐵{ منجر به یک
تغییر بزرگ در }𝑋{ شود ،ماتریس ]𝐴[ بدخیم است .برای
این منظور معیاری به نام عدد شرط تعریف میشود که
میزان بدخیمی ماتریس را مشخص میکند .بنابراین قبل
از محاسبه وارون ماتریس ]𝐴[ الزم است عدد شرط را
طبق رابطة زیر محاسبه کنیم .چنانچه ماتریس بدخیم باشد
باید آستانهای ( )Thresholdsمناسب را انتخاب کرد،
مقدارهای ویژه کوچک را برابر صفر قرار داد و سپس

 .1 .2 .3روش تمت برای ماتريس مربعي
اگر ماتریس ]𝐴[ مربعی باشد ،آنگاه ]𝑈[ [𝑉] ،و ]𝑆[ نیز
همگی مربعی و با اندازه مشابه هستند ،و بنابراین محاسبة
وارون این ماتریسها بهسهولت صورت میپذیرد.
ماتریسهای ]𝑈[ و ]𝑉[ متعامد هستند ،پس وارون آنها
برابر ترانهاده آنها است .ماتریس ]𝑆[ نیز چون قطری
است ،درنتیجه وارون آن نیز ماتریسی قطری است که

درایههای آن  1⁄wjهستند .ماتریس مربعی ]𝐴[ وقتی
وارونپذیر است که غیرتکین باشد .بهعبارت ریاضی و
مطابق رابطة ( ،)11این امر وقتی میسر است که هیچکدام
از مقدارهای ویژه برابر صفر نباشد.
()11

()12

-1

[𝐴∗ ]-1 =([𝑈][𝑆][𝑉]T ) ≈[𝑉][𝑆0 ]-1 [𝑈]T

1

[𝐴]-1 =[𝑉] [diag ( )] [𝑈]T
wj

تنها مشکل فرمولبندی فوق ،به مقدارهایی از

wj

وارون ماتریس را با استفاده از روش تمت محاسبه کرد.
()15

ωmax
ωmin

=CN

از نظر ریاضی ،روش جدید بیانگر نوعی نگاشت بین
دو فضا است :فضای چشمه و فضای پاسخ  .فضای چشمه
همان رژیم لغزش گسل ،و فضای پاسخ تغییرشکلهای
سطح زمین است (که توسط دادههای ژئودزی
اندازهگیری میشود) .در حالت کلی این نوع نگاشتها،
دارای ماتریسهای تکین یا بدخیم هستند .بنابراین روش
تمت برای تشخیص مشکل فوق و حل آن (در حالتهایی
که بدخیمی وجود دارد) ،ماتریس ضریبهای [ ]Aرا
بررسی ،و با صفر کردن مقدارهای بسیار کوچک ( Wjبا
بررسی آستانههای گوناگون) ،بهترین جواب را براساس
کمترین مانده عرضه میکند.

مربوط میشود که برابر صفر یا آنقدر کوچک هستند که
مشکالت عددی پدید میآورند .لذا قبل از هر چیز ،روش

 .4شبيهسازی عددی گسلها

تمت موقعیتهایی نظیر فوق را آشکار میسازد .لذا اگر

در ادامه ،محاسبات المان محدود را برای یک گسل قائم

ماتریس مربعی ]𝐴[ تکین یا بدخیم باشد (مقدارهای ویژه

دوبُعدی و دو گسل صفحهای ،برای تغییرشکلهای
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کشسان حوالی گسلهای پیشگفته در یک شبکه المان

میدان لغزش گسلهای پیشگفته با داشتن جابهجاییهای

محدود در حالت کُرنش مسطح و تنش کلی عملی

سطح زمین محاسبه شده است .در این مدلها ،مدول

میسازیم .در مدلسازی صورت گرفته از المانهای 4

کشسانی برابر با  1/24 ×1010کیلوگرمنیرو بر مترمکعب و

گرهی (در حالت دوبُعدی) و از المانهای  8گرهی (در

ضریب پواسون برابر با  0/333در نظر گرفته شده است.

حالت سهبُعدی) با مشبندی یکنواخت در کل قلمرو

همچنین گسلها دارای بُعدهای مشخص و محدودی

استفاده شده است .المانهای دوبُعدی دارای دو درجه

هستند و در ساخت همة مدلها از مشبندی یکنواخت

آزادی جابهجایی در هر گره ،و المانهای سهبُعدی دارای

استفاده شده است.

سه درجه آزادی جابهجایی در هر گره هستند .در شکل
 4المانهای بهکار رفته ،نشان داده شده است.

 .1 .4مدل قائم عمقي

در این تحقیق ،یک مدل در حالت دوبُعدی و یک

در این مدل دوبُعدی ،یک گسل قائم فرضی با پهنای 3

مدل در حالت سهبُعدی مورد تحلیل قرار گرفته است .این

متر ،در عمق  3متری سطح زمین در نظر گرفته شده است،

مدلها بهصورت کشسان خطی در محیط نیمفضای

و میزان جابهجایی یکسان برابر با  0/1متر در امتداد گسل

همگن و همسانگرد در نظر گرفته شدهاند .مدل دوبُعدی

فرض شده است .جهت مشبندی ،در کل مدل بهطور

در حالت کُرنش صفحهای و مدل سهبُعدی در حالت کلی

یکنواخت از المانهای  4گرهی در شرایط کُرنش مسطح

تنش هستند .برای هر دو مدل از ضریب پواسون و مدول

استفاده شده است .جهت احتراز از آثار شدید شرایط

کشسانی مشابهی که برای یک منطقة واقعی ثبت شده

مرزی ،مرزهای جانبی محیط با تکیهگاههای غلطکی در

بود ،استفاده شده است.

جهت عمود بر مرز بسته شده است .مرز باالیی مدل

ابتدا تحلیل مستقیم روی این مدلها صورت گرفته

شرایط بدون تنش دارد (شکل  .)5با اِعمال لغزش در

است ،و سپس در مرحله بعد با حفظ شرایط مرزی

امتداد گسل (در راستای محور  )yجابهجاییهای سطح

موجود ،حل وارون انجام پذیرفته است .در حل مستقیم با

زمین در شکل  6نشان داده شده است .نتایج عددی

استفاده از روش گره مشترک ،در نقطههای مشترک که

حاصل در هر دو امتداد در مقایسه با نتایج تحلیلی دارای

روی گسل قرار دارند ،لغزشهای معینی اِعمال شده است.

تفاوت قابلقبولی است که علت آن شرایط مرزی است.

این لغزشها بهصورت نیروهای معادل جابهجایی

البته اثر این تفاوت را میتوان مشابه اثر خطای موجود در

استخراج شده و در گرههای مشترک و گرههای در

اندازهگیریهای سطحی درنظر گرفت ،و بنابراین میتوان

همسایگی این گرهها ،در درجههای آزادی تعریف شده،

این دادهها را به دادههای واقعی ،نزدیکتر فرض کرد.

اِعمال شده است .بعد از اِعمال این نیروها به مدل و اِعمال

با استفاده از مفهوم تابع گرین ،ماتریس عملگرهای

شرایط مرزی مناسب در هر مدل ،نتیجة تحلیل بهصورت

گرین بهطور مستقل برای هر راستا بهدست آمد است.

جابهجاییهای افقی و قائم سطح زمین برداشت شده

نتایج این ماتریسها در شکلهای  7و  8نشان داده شده

است .مدلهای عددی ساخته شده با نتایج تحلیلی موجود

است.

صحتسنجی شده است .در مرحله بعد برای حل وارون،
ابتدا با استفاده از روش گره مشترک و اِعمال
جابهجاییهای واحد بهطور مجزا در نقطههای مشترک و
در امتداد خط (یا صفحه) گسل ،ماتریسهای عملگر
گرین بهطور مستقل برای جهتهای  y ،xو  zبرای همة
مدلها بهدست آمده است .سپس با استفاده از روش تمت،

شكل  .4المانهاي استفاده شده در مدلسازي
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شكل  .5شبکه المان محدود (کُرنش مسطح) .خط ضخیم سرخرنگ بیانگر گسل قائم است .المانهاي مورد استفاده در گوشه پايین سمت چپ با بزرگنمايی
نشان داده شده است.

شكل  .6تغییرشکلهاي افقی و قائم سطح آزاد زمین در حوالی گسل.

شكل  .7ماتريس عملگرهاي تابع گرين در راستاي x

شكل  .8ماتريس عملگرهاي تابع گرين در راستاي y

میزان بدخیمی ماتریسهای عملگر گرین در این مدل

بهرغم بدخیمی بسیار زیاد این مسئله ،روش تمت توانسته

با استفاده از معیار عدد شرط بهصورت روابط 16و 17

است میزان لغزش گسل در دو راستای گوناگون را
بهصورت مناسبی برآورد کند .در توضیح این عملکرد

تعیین میشود:
()16

=9.846E+24

()17

=1.725E+24

18039760

= CNx

مناسب ،الزم به ذکر است که انتظار میرود میزان

21302636

= CNy

جابهجایی یکسان برابر با  0/1متر در امتداد گسل ،به روش

1.83E-18

1.23E-17

که نشاندهندة بدخیمی بسیار زیاد این مسئله است .نتایج
حاصل از حل وارون این مدل برای راستای  xو  yدر
شکلهای  9و  10نشان داده شده است.
نتایج شکلهای  9و  10بیانگر این واقعیت است که

تمت محاسبه شود .همانگونه که شکل  9نشان میدهد،
لغزش گسل در راستای  xبا استفاده از حل وارون برابر
صفر است .همچنین شکل  10لغزش گسل در راستای y

(که در امتداد گسل است) را با دقت مناسبی در حوالی
 0/1بهدست آورده است.
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غیریکنواختی قرار گرفته است .لغزش قسمت داخلی
ناچیز است و این میزان لغزش برای نشاندادن ناحیه
قفلشده ،با استفاده از حل وارون ،انتخاب شده است.
نتایج عددی این مدل برای هر سه راستای  y ،xو

z

بهترتیب در شکلهای  14 ،13و  15آورده شده است.
شكل  .9لغزش گسل در راستاي  xبا استفاده از حل وارون

(الف)

(ب)

شكل ( .11الف) مدل المان محدود (در حالت تنش کلی) با المانهاي
شكل  .10لغزش گسل در راستاي  yبا استفاده از حل وارون

مکعبی  8گرهی و (ب) صفحه شامل گرههاي گسل عمقی.

 .2 .4مدل قائم صفحهای عمقي
این مدل بهصورت یک محیط مکعبی همگن و به ابعاد
 15در  15در  15واحد در نظر گرفته شده است .در این
مدل ،گسل بهصورت صفحهای به ابعاد  5در  5متر در
راستای محور  xدر نظر گرفته شده است .برای مشبندی،
در کل مدل بهطور یکنواخت از المانهای  8گرهی
استفاده شده است .مرزهای جانبی محیط با تکیهگاههای
غلطکی در جهت عمود بر مرز بسته شده است .مرز باالیی

شكل  .12نمايش طرحوار صفحة گسل :صفحة گسل از دو بخش

مدل شرایط بدون تنش دارد .صفحة گسل دارای دو

سبزرنگ و زردرنگ تشکیل شده است که هر بخش تحت

میدان لغزش متفاوت در راستای محور  xاست .بنابراین

لغزش نشان داده شده در شکل قرار گرفته است.

صفحة گسل از دو بخش تشکیل شده است .قسمت اول
مستطیلی به ابعاد  2در  2به مرکز صفحة گسل و قسمت
دوم ،مستطیل بیرونی که محیط بر قسمت اول است .گره
های مشترک مستطیل درونی به اندازه  0/001متر و
بهصورت یکنواخت ،و گرههای مشترک مستطیل بیرونی
نیز بهصورت یکنواخت و به اندازه  0/1متر لغزانده شده
است .مدل المان محدود این گسل در شکل 11نشان داده
شده است .درشکل  12جزئیات صفحة گسل نشان داده
شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،صفحة گسل
از دو بخش تشکیل شده که در مجموع تحت لغزش

شكل  .13حل عددي گسل عمقی صفحهاي در راستاي x
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شكل  .14حل عددي گسل عمقی صفحهاي در راستاي y

شكل  .15حل عددي گسل عمقی صفحهاي در راستاي z

در این مدل نیز با استفاده از مفهوم تابع گرین،
ماتریس عملگرهای گرین را بهطور مستقل برای هر راستا
بهدست آوردیم .نتایج این ماتریسها بهترتیب در
شکلهای  17 ،16و  18نشان داده شده است.
با استفاده از روش تمت ،میزان بدخیمی ماتریسهای
گرین باال برای هریک از راستاها در شکلهای  20 ،19و
 21نشان داده شده است .نمودارها حاکی از میزان
بدخیمی بسیار زیاد این ماتریسها است .عددهای شرط
برای هر راستا در رابطههای ( )18تا ( )20نیز این مطلب را
تأیید میکند.
()18

=6.039E+23

()19

=3.825E+24

()20

=4.515E+23

4732443

شكل  .17ماتريس عملگرهاي تابع گرين راستاي y

7.84E-18

= CNx

7.02E-18

= CNy

9.41E-18

= CNz

8760784

4247698

شكل  .18ماتريس عملگرهاي تابع گرين راستاي z

شكل  .16ماتريس عملگرهاي تابع گرين راستاي x
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شكل  .19مقدارهاي تکین ماتريس عملگر گرين راستاي x

243

شكل  .22لغزش گسل در راستاي  xبا استفاده از حل وارون

شكل  .23لغزش گسل در راستاي  yبا استفاده از حل وارون
شكل  .20مقدارهاي تکین ماتريس عملگر گرين راستاي y

شكل  .24لغزش گسل در راستاي  zبا استفاده از حل وارون

شكل  .21مقدارهاي تکین ماتريس عملگر گرين راستاي z

الزم به ذکر است که موجی شدن شکلهای اخیر
بهعلت حذف برخی از مقدارهای تکین در ماتریس

حل وارون این مسئله با روش تمت (با خوشخیم

عملگر گرین هریک از آنها است .نتایج شکلهای باال

کردن ماتریس گرین) از راه حذف مقدارهای تکین از

نشاندهنده آن است که روش تمت توانسته است میزان

آستانهای به بعد ،در شکل  22برای راستای لغزش ،و در

لغزش گسل در سه راستای متفاوت را بهصورت مناسبی

شکلهای  23و  24برای راستای  yو  zنشان داده شده

برآورد کند .در توضیح این عملکرد مناسب ،الزم به ذکر

است.

است که انتظار میرود روش تمت قادر باشد میزان
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جابهجایی صفحة گسل را که دارای دو میدان لغزش

غیرهمسانگرد است ،منظور میشود .الزم به ذکر است

متفاوت در راستای محور  xاست ،بهنحو مناسبی محاسبه

نگرش یادشده بیش از چهار دهه است که در حوزه

کند .همانگونه که شکلهای  22و  24نشان میدهند،

مسئلههای لرزهزمینساخت دنیا مورد استفاده قرار می-

لغزش گسل در راستاهای  xو  zبا استفاده از حل وارون

گیرد که مرور جامع پیشینة پژوهشی

( Literature

تقریباً برابر صفر بهدست آمده است .همچنین همانگونه

 )Reviewآن خارج از حوصلة این مقاله است .در بسیاری

که در ابتدای این بخش ذکر شد ،صفحة گسل از دو

از کارهای پژوهشی موجود در این پیشینه پژوهشی،

بخش تشکیل شده است .قسمت اول مستطیلی به ابعاد 2

استفاده از مدلهای دوبُعدی و سهبُعدی با هندسه،

در  2به مرکز صفحة گسل و قسمت دوم ،مستطیل بیرونی

مشخصات مصالح ،شرایط مرزی و شرایط تماسی

که محیط بر قسمت اول است .گره های مشترک مستطیل

سادهشده که با شرایط واقعی همخوانی دارد و کمترین

درونی به اندازة  0/001متر و بهصورت یکنواخت ،و

تقریب را در حل مسئله وارد میکند ،روشی کامالً رایج

گرههای مشترک مستطیل بیرونی نیز بهصورت یکنواخت

است .درنتیجه تحقیق حاضر نیز از همان روششناسی

و به اندازه  0/1متر لغزانده شده است .همانگونه که شکل

رایج در پیشینة پژوهشی موجود بهره برده است .برای این

 23نشان میدهد ،جواب حاصل از روش تمت نیز دارای

کار ،از روش المانهای محدود و فن گره مشترک

دو قسمت کامالً مشخص است که در آن ،لغزش گسل

استفاده شده است .ابزار دیگر که برای حل وارون و تعیین

در راستای ( yکه در امتداد گسل است) با دقت مناسبی

ناحیة قفل شده مورد استفاده قرار گرفت ،روش تفکیک

بهدست آمده است .بهبیاندیگر ،جواب مربوط به

مقدارهای تکین بود .مهمترین قسمت این تحقیق بهدست

گرههای مشترک مستطیل درونی به اندازه تقریباً ناچیزی

آوردن ماتریسهای عملگر گرین و استفاده از آن در حل

(حدود  )0/001و بهصورت کموبیش یکنواخت ،و

وارون (با رفع تکینگی و یا خوشخیم کردن این

گرههای مشترک مستطیل بیرونی نیز بهصورت یکنواخت

ماتریسها) برای رسیدن به یک جواب منطقی است .این

و به اندازهای برابر  0/1متر لغزیدهاند.

ماتریسها درواقع رابطة بین لغزشهای گسل و
جابهجاییهای سطح زمین به حساب میآیند .اساساً علت

 .5نتيجهگيری

بدخیمی ماتریسهای عملگر گرین ،وجود یک رابطة

هدف از این تحقیق ،تعیین ماتریسهای عملگر گرین ،و

تقریباً خطی بین هریک از ستونهای متوالی در این

در ادامة آن تعیین ناحیة قفلشده در گسلهای امتدادلغز

ماتریسها ،بهعلت نزدیک بودن نقطههای روی سطح

بوده است .نکته قابلتوجه آن است که در پژوهش حاضر

زمین به یکدیگر ،است .با داشتن این ماتریسها میتوان

فقط جابهجاییهای گسل مدنظر قرار دارد و رفتار

هر میدان لغزشی در گسل را به جابهجاییهای سطح زمین

غیرخطی آن (برای منظور کردن تنشها و نیروهای

مرتبط کرد .به این صورت که لغزش به میزان دلخواه (که

تماسی) موردنظر نیست .بهبیاندیگر ،دیدگاه حاکم بر این

در نقطههای دلخواهی از گسل رخ میدهد) را بهصورت

نوع مسئلهها یک دیدگاه سینماتیکی ( )Kinematicsو نه

ترکیبی خطی از لغزشهای واحد معلوم در آورد ،و با

دیدگاه سینتیکی ( )Kineticsاست .ناگفته نماند که این

توجه به خطیبودن تحلیل و همگن بودن مصالح مورد

نوع دیدگاه بسیار موردتوجه محققان قبلی نیز بوده است

استفاده ،با استفاده از اصل برهمنهی ،میزان جابهجایی

که در متن مقاله به برخی از آنها نمونهوار اشاره شده

نقطههای گوناگون سطح زمین را بهدست آورد .عکس

است .با توجه به دیدگاه سینماتیکی یادشده ،یک

اینکار که در واقع حل وارون مسئله است ،کاربردیترین

نیمفضای همگن ،همسانگرد و کشسان برای منطقه مورد

ویژگی این ماتریسها است ،که در این تحقیق در

بررسی که از نظر زمینشناسی پیچیده و عمالً

مدلسازیهای صورت گرفته ،به کار رفته است.
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