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الممخص
تضمن البحث الحالي اجراء مسح زلزالي انكساري باستخدام طريقة المسح الزلزالي االنكساري

التصويري ) ،(Seismic Refraction Tomography, SRTكما تضمن استخدام تقنية التحميل متعدد
القنوات لمموجات السطحية ) (Multi-channel Analysis of Surface Waves, MASWلموقع شقق

األمل في محافظة كركوك شمالي العراق من أجل تحديد سمك الطبقات تحت السطحية وعمقيا وسرعتيا،

واجراء عممية التقييم الجيوتكنيكي ،ومعرفة خصائص ىذه الطبقات وتحديد الطبقة المناسبة إلقامة المشروع
ِ
لمحصول عمى
عمييا .تمت معالجة البيانات وتفسيرىا باستخدام البرنامج الحاسوبي SeisImager™/SW

ِ
استخالص
سرعة الموجات الزلزالية الطولية ( )VPوتمثيميا عمى شكل مقاطع زلزالية تصويرية و

السرعة الزلزالية القصية ( )VSمن السرعة الطورية ( )Phase velocityلموجات رايمي السطحية
( )Rayleigh surface wavesبوساطة طريقة ( .)MASWتم الحصول عمى مقاطع زلزالية تصويرية
ثنائية البعد تمثل السرعة الطولية ( )VPمع العمق لخطوط المسح كما تم الحصول عمى ثالثة مقاطع أحادية

البعد تمثل السرعة القصية مع العمق لمنطقة البحث .أظيرت النتائج وجود ثالث طبقات ،ومن خالل حساب
ِ
المعامالت الجيوتكنيكية لمطبقات الثالثة باالعتماد عمى
معامالت المرونة الديناميكية وحساب اثنين من
السرعات الزلزالية الطولية والقصية والكثافة ،وطبقا ليذه المعامالت تبين بأن الطبقة الثالثة تمتمك مواصفات
جيوتكنيكية أفضل من الطبقات التي تعموىا ،وىي مناسبة إلقامة المشروع اليندسي عمييا.

الكممات الدالة :الطريقة االنكسارية ،المسح التصويري ،تقنية التحميل متعدد القنوات ،التقييم الجيوتكنيكي.
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ABSTRACT
The current study conducted a seismic refraction survey using seismic
refraction tomography (SRT), and the use of the multi-channel analysis technique
of surface waves (MASW) at the site of Al-Amal apartments in Kirkuk
Governorate ( northern Iraq) in order to determine the thickness, depth and velocity
of the sub-surface layers. Moreover, a geotechnical assessment is measured in
addition to determining the characteristics of these layers and specifying the
appropriate layer for establishing the project.The data are processed and interpreted
by using SeisImager™/SW software to obtain the velocity of longitudinal waves
(VP) represented in the form of a seismic tomography section. The velocity of
shear waves (VS ) is extracted from the phase velocity of Rayleigh surface waves
using MASW method. The 2D seismic tomography sections represent longitudinal
velocity (VP) and the depth of the survey lines. It also has been got three onedimensional sections representing shear waves (VS ) with the depth. The results
show the presence of three layers, and through dynamic flexibility parameters are
calculated, and two of geotechnical parameters are applied for the three layers
based on the seismic velocity of longitudinal, shear and density. According to these
geotechnical parameters, the third layer has better geotechnical specifications than
the layers above it, which is suitable for the engineering project.
Keywords: Refraction Method, Tomography Survey, Multi-Channel Analysis
Technique (MASW) , Geotechnical Assessment.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة
Seismic Refraction تعد طريقة التصوير المقطعي او ما يسمى (االنكسار الزلزالي التصويري

) واحدة من الطرائق الجيوفيزيائية الحديثة التي تستخدم لتفسير البيانات الزلزاليةTomography, SRT)

 وتستخدم طريقة العكس.( ع ّما يوجد تحت السطح2D(  والتي توفر معمومات ثنائية البعد،االنكسارية
 تعتمد.(Hamazah and Samsadin., 2006) ) لتحدَد سزعة الطبمات ورسن هماطع لهاInversion(

ىذ ه الطريقة عمى التقاط أزمنة الوصول حيث تقوم البرامج الخاصة بيذه الطريقة باختيار أفضل تطابق
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لمسرعة عن طريق مبدأ التكرار ( (Iterationحيث يتم أوال انشاء موديل ابتدائي ( )Initial Modelمن قبل

المفسر ويتم تعديل الموديل االبتدائي لتقميل الفرق بين زمن وصول الموجات المحسوب ( )Calculatedوبين
البيانات الفعمية (الزمن الممحوظ) ) )Observedلنحصل عمى موديل ثنائي البعد حيث يظير التدرج
بالسرعة بشكل عمودي وأفقي بعدما يقوم البرنامج بعممية التكرار وتكون ىذه الطريقة أكثر فعالية في عممية

التحريات الموقعية ،ومعرفة خصائص الموقع بالمقارنة مع طريقة المسح الزلزالي االنكساري التقميدية
).(Azwin et al., 2013
أجريت في العراق العديد من الدراسات التي استخدمت طريقة المسح الزلزالي االنكساري ألغراض
مختمفة ومنيا عممية التقييم الجيوتكنيكي وايجاد خواص الصخور وعمق الطبقات نذكز هنها الدراسة التٍ لام

بها ( )Khorshid et al .,2014حيث استخدم الطريقة الزلزالية االنكسارية في التقييم الجيوتكنيكي لتربة
جامعة تكريت ،وأجزي الخفاجي ( )2015مسحا زلزاليا بئريا وجيوتكنيكيا متقاطعا ( (Cross holeلتربة
موقع فندق الخيام في محافظة كربالء لوعزفة هناطك الضعف وأعوالها.

ان تقنية التحميل متعدد القنوات لمموجات السطحية ) (MASWوىي طريقة استكشاف زلزالية لتقدير

وايجاد الموجات القصية ) )Shear Wavesطبقت ألول مرة من ) ،(Park et a.,1999إذ يتم نشر

الالقطات بشكل خط مستقيم وبمسافات متساوية في منطقة الدراسة .وتستخدم ىذه الطريقة خصائص موجات

رايمي ( )Rayleigh wavesلمحصول عمى سرعة الموجات القصية ،وتستخدم بشكل كبير في التطبيقات
ذات العمق الضحل المتعمقة باألعمال البيئية واليندسية والجيوتكنيكية .تقسم طريقة ) (MASWالى نوعين

باالعتماد عمى مصدر الطاقة المستخدم لتوليد الموجات ،النوع األول :يسمى الفعال ) )Activeوالذي

تستخدم فيو مصادر زلزالية تقميدية ،مثل :المطرقة والي اززات وغير ذلك (مصادر صناعية) ،ويكون موقع

المصدر معموما ،والنوع الثاني :يسمى السمبي ) )Passiveويعتمد عمى المصادر الطبيعية ،مثل :النشاط
مصدر لمطاقة ،أما ترتيب الالقطات فييا فيكون بشكل خطي أو بأشكال
ا
اإلنساني أو حركة المرور ،كونيا
ىندسية مختمفة ) (Park et al., 2007اذ يمثل المصدر(الضوضاء المحيطة) والتي تنتشر في مختمف

االتجاىات.

أجريت في العراق دراسات استخدمت فييا تقنية ) ،(MASWإذ قام ( )Shakir,2012بإجراء دراسة

لمموقع المقترح إلقامة مترو النجف باستخدام تقنية ) ،(MASWباإلضافة الى الطرق الجيوفزيائية األخرى
لغرض تحديد نوعية الطبقات وتحديد خواصيا الجيوتكنيكة ،كما أجرى الييتي ( )2014مسحا زلزاليا انكساريا

لموقع المستشفى التعميمي في جامعة الموصل ،واستخدم تقنية ) (MASWلتحديد سمك الطبقات وحساب

بعض المعامالت اليندسية.
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موقع منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة ( الشكل  )1بين خطي )" )°35 24' 46شوالا و )" )°44 '22 15شرقاً في

الجانب الشرقي من مدينة كركوك بالقرب من نير الخاصة .تمثل منطقة الدراسة موقعا مقترحا إلنشاء عمارة

سكنية تتألف من عشرة طوابق ،وىي عبارة عن منطقة مستطيمة محددة الجوانب تبمغ مساحتيا ( )2079متر
مربع ،ويبمغ طوليا ( 63م) وعرضيا ( 33م) ،وىي شبو مستوية ،وتكون اوطأ من المناطق المحيطة بيا من

ناحية االرتفاع.

جيولوجية منطقة الدراسة
تقع محافظة كركوك ضمن الرصيف القاري غير المستقر ( ،)unstable shelfوقسم

) )Sissakian.,1992محافظة كركوك الى قسمين :المنطقة االولى تتألف من اراضي شبو منبسطة ومن
ىضاب متموجة وبعض التالل وتقع منطقة الدراسة ضمن ىذه المنطقة ،تتألف المنطقة الثانية من منطقة

الجبال وتقع في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من المحافظة وفي أقصى جنوبها الغربي ،تغطي منطقة

ابتداء من المايوسين االوسط الى ترسبات العصر الرباعي وىي من
الدراسة العديد من التكوينات الجيولوجية
ً
األقدم:

 تكوووين فتحووة :ويعووود عموور ىووذا التكوووين الووى المايوسووين االوسووط ،ويتكووون موون تعاقبووات صووخور االنيوودرايت
والجبس والممح وتتداخل مع صخور الحجر الجيري والمارل ). (Bellen et al.,1959

 تكوووين إنجانووة :الذذذٌ يعووود عمووره الووى المايوسووين االعمووى ويت وألف موون وحوودتين :الوحوودة السووفمية تحتوووي عمووى
طبقات رقيقة من الحجر الرممي الكمسي ،اما الوحدة العموية فتتكون من صخور الحجر الرممي الخشن.

 تكوووين مقداديووة :عموور ىووذا التكوووين المايوس ووين االعمووى_ الباليوس ووين ،ويتكووون موون صووخور الحجوور الرممووي
الخشن والحجر الرممي والصمصال االحمر.

 تكوين باي حسن :يعود عمره الى الباليوسين ،ويتكون من المدممكات ،ويمكن تحديده بظيور اول طبقوة مون
المووودممكات ،ويتكو ووون مو وون الصو ووخور الطينيو ووة والحجو وور الرممو ووي

)Goff., 2006

and

.(Jassim

ترسووبات العصوور الربوواعي :وىووي ترسووبات نيريووة طمويووة ( ،)Alluvial Depositsتتكووون موون الحصووى

والرمل والغرين والطين.
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جمع البيانات
أجري المسح الزلزالي االنكساري عمى امتداد سبعة خطوط متوازية باتجاه (شمال-جنوب) وبطول

( 63م) لكل خط ،ومسافة (5م) بين خط وآخر لمحصول عمى سرعة الموجات الطولية ( (VPوذلك باستخدام
ٍ
القطات أرضي ٍة عمودية ذات تردد طبيعي
جياز  ، ABEM Terraloc MK.6ذي  12قناة وباستخدام
) (10 Hzومطرقة بوزن ( 7كغم) كمصدر لمطاقة .كل خط يتكون من ثالثة مسارات (أمامي ومعكوس)

بطول (33م) لكل مسار وبتداخل ) (Overlapمقداره (18م) بين مسار وآخر ،وقد كانت المسافة بين القطة
وأخرى (3م) .كما تم اجراء المسح عمى مسار عمودي عمى الخطوط السابقة (أمامي ومعكوس) باتجاه

(شرق-غرب) وبطول (33م) .ان درجة النمذجة المستخدمة ىي ( )50  sوطول التسجيل ىو
(.)819.2 msec

استخدام تقنية ) (MASWتمت عن طريق اجراء مسح زلزالي انكساري (أمامي ومعكوس ووسطي)

عمى امتداد ثالثة مسارات بطول (55م) لكل مسار وبمسافة (5م) بين القطة وأخرى عمى طول المسار من

أجل الحصول عمى سرعة الموجات القصية ) (Vsوباستخدام نفس الجياز سابق الذكر ودرجة النمذجة ىي

( )500  sوطول التسجيل ىو (. (1024 msec

معالجة وتفسير البيانات بطريقة التصوير المقطعي
تعتبر عممية التقاط أزمنة الوصول األولي لمموجات الزلزالية أولى خطوات التفسير ،وقد تم اج ارؤىا من

خالل برنامج  ،Pickwinفبعد ازالة الضوضاء يقوم البرنامج بعممية االلتقاط لألزمنة أوتوماتيكيا،

ويمكن أن نقوم بالتعديل عمييا يدويا ،ثم نقوم بعممية حفظ لألزمنة الممتقطة ) )Save Pick Fileعمى شكل
ممف ذي صيغة ( ،)vsىذا الممف يتم فتحو من خالل برنامج التفسير وىو )Plotrefa Analysis
 ،)Refractionوىذا البرنامج يقوم برسم منحنيات تمثل العالقة (زمن-مسافة

Time - distance

 .)curveوَحتىٌ هذا البزناهج علً طزق لتفسُز البُانات الزلزالُة ،هن ضونها طزَمة التصوير المقطعي،

والتي استخدمت لوضع موديل السرعة  ،Velocity modelوالوىدَل الطبقي  Layered modelلمنطقة

الدراسة .وتعمل ىذه البرامج عمى تمثيل البيانات بشكل مقاطع عرضية ) (Cross-Sectionتمثل ما يوجد
تحت السطح عن طريق عكس منحني (مسافة_ زمن).

أظيرت نتائج المسح الزلزالي االنكساري التصويري وجود ثالث طبقات في جميع خطوط المسح،

تمتمك الطبقة األولى سرعة زلزالية طولية تتراوح بين ( 300م/ثا 500 -م/ثا) وسمك يصل الى (3.47م)،

وىي تمثل طبقة التربة السطحية ) (Superficialوتكون غير متماسكة ،تتألف من الرمل والطين .وتمتمك

الطبقة الثانية سرعة زلزالية طولية تتراوح بين ( 680م/ثا  870 -م/ثا) وسمك يتراوح بين

) 3.07م 9.20 -م) ،وتم تفسير ىذه الطبقة عمى انيا تمثل طبقة من المصاطب النيرية (River

)Terracesوالتي تتألف من رواسب نيرية من المواد الطينية والغرينية والحصى والطين والرمل،
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وتعود أعمارىا الى عصر البالستوسين ،ويمكن مشاىدتيا بالقرب من نير الخاصة وفي مقالع الحصى
والرمل ،أو بعد تجوية الجزء العموي من التربة السطحية  ،أما الطبقة الثالثة فتمتمك سرعة زلزالية طولية تتراوح

بين ( 1250م/ثا 1800 -م/ثا) وعمقيا يتراوح بين ( 4.08م 9.74 -م) ،تم تفسير ىذه الطبقة عمى أنيا

تمثل الجزء العموي من تكوين باي حسن الذي يتكون من المدممكات والصخور الطينية والرممية ،ويختمف عن
المصاطب النيرية باحتوائو عمى نسبة من الكاربونات تقدر بو  ، %30ويعود عمره الى الباليوسين  ،وىذا
التفسير يتوافق مع المعمومات التي تم الحصول عمييا من خالل المشاىدات الحقمية لممكاشف الصخرية

القريبة ومع اآلبار المحفورة بالقرب من منطقة الدراسة ،واألشكال ( )4 ،3 ،2تمثل نموذجًا لنتائج المسح
التصويري عند الخطوط (. (7 ،4 ،1

a: Seismic Refraction
Vp

b: Layered model
Vp

الشكل  :2يمثل  aمقطع زلزالي تصويري لمخط األول.
 :bمقطع زلزالي طبقي لمخط األول.
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a: Seismic Refraction
Vp

b: Layered model
Vp

الشكل  :3يمثل  aمقطع زلزالي تصويري لمخط الرابع.
 : bمقطع زلزالي طبقي لمخط الرابع.
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a: Seismic Refraction
Vp

b: Layered model
Vp

الشكل  :4يمثل  aمقطع زلزالي تصويري لمخط السابع.
 :bمقطع زلزالي طبقي لمخط السابع.
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المعالجة وجفسير البيانات بحقنية MASW
تتم عممية المعالجة عن طريق تحميل بعض خصائص التشتت ،مثل سرعة طور موجات رايمي كدالة

لمتردد من البيانات األولية لممسح ،وقد تمت عممية المعالجة لثالثة مسارات تم تسجيميا لتقنية )،)MASW

باستخدام برنامج  ،SeisImager/SWفبعد أن يتم جمع البيانات نقوم أوال بفتح ىذه الممفات واجراء
التعديالت الالزمة عمييا عن طريق البرنامج والتي تتضمن ادخال المسافات بين الالقطات وتحديد موقع

نقطة المصدر ،وتأتي الخطوة الثانية وىي حساب التشتت وتشكيل منحنيات التشتت عن طرق تحويرية ((f-k

(الشكل  ،)5وبعد ذلك نقوم بعممية العكس الذي يعتبر الخطوة الثالثة واألخيرة الستخالص سرعة الموجات
القصية والحصول عمى مقاطع أحادية البعد ،إذ تعطي عممية العكس لمنحنيات التشتت ،التغييرات العمودية

في سرعات الموجات القصية ) (Vsمع العمق تحت منطقة التحري.

أظيرت موديالت السرعة القصية مع العمق وجود ثالث طبقات ،تمتمك الطبقة األولى سرعة قصية

تتراوح بين ( 127م/ثا 192-م/ثا) ،وتمتمك الطبقة الثانية سرعة قصية تتراوح بين ( 351م/ثا 293-م/ثا)

أما الطبقة الثالثة فتتراوح سرعتيا القصية بين ( 595م/ثا 920-م/ثا) .األشكال (.)8،7،6

الشكل  :5يظير منحني التشتت (.)Dispersion Curve
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الشكل  :6يمثل مقطع أحادي البعد لمسرعة القصية مع العمق لممسار األول.
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الشكل : 8يمثل مقطع أحادي البعد لمسرعة القصية مع العمق لممسار الثالث.

حساب قيم الكثافة
تم حساب قيمة الكثافة ( )ρلمطبقات بطريقة المخروط الرممي ) ،(sand coneوتتمخص ىذه الطريقة

بعمل حفرة دائرية الشكل بقطر حمقة الجياز ،وبمقدار ( 20سم) ،وتم وزن كمية التربة المستخرجة منيا

بميزان الكتروني ،ثم تم ملء الحفرة برمل معموم الكثافة والوزن ،ومن خالل معادالت رياضية بسيطة ُتحسب
الكثافة الحقلية لكل طبقة.

التقييم الجيوتكنيكي
ان عممية التقييم الجيوتكنيكي لممواقع ليا أىمية كبيرة جدا في األعمال اليندسية المدنية ،لذلك تم
حساب الخصائص الجيوتكنيكية باالعتماد عمى قيم سرعات الموجات الزلزالية ( )VPو) (VSوقيم الكثافة
المقاسة حقميا كما موضح بالجداول ( )1و(.)2

 -1نسبة بويزن (:Poisson’s Ratio )σ
تُ َعد ىذه النسبة عامال ميما في األعمال اليندسية ،اذ يتم حسابيا أكثر من غيرىا ،وقد ت اروحت قيم
ىذه النسبة بين ( )0.41 - 0.39لمطبقة األولى ،وبين ( )0.40 - 0.38لمطبقة الثانية ،أما الطبقة الثالثة

استخدام طريقة المسح الزلزالي االنكساري التصويري وتقنية التحميل متعدد القنوات لمموجات101 .......................

فتتراوح بين ( ،)0.35 - 0.32ويدل انخفاض قيمة ىذه النسبة عمى زيادة الصالبة ،إذ ان العالقة بين

السرعة القصية ونسبة بويزن ( )σىي عالقة عكسية.
 -2معامل يونـك (:Young’s Modulus )E

يعد من المعامالت الميمة؛ وذلك بسبب عالقتو مع المعامالت األخرى ،فتزداد قيمة ىذا المعامل
بزيادة سرعة الموجات الزلزالية وصالبة الصخور ،إذ بمغت أقل قيمة لمعامل يونك عند الطبقة األولى ،وىي

بمعدل ( )97.79ميغا باسكال ،بينما كانت القيمة العميا ليذا المعامل عند الطبقة الثالثة ،وىي بمعدل

( )2897.67ميغا باسكال .إذ إن العالقة بين السرعة القصية ومعامل يونك ىي عالقة طردية.

 -3المعامل الحجمي (: Bulk Modulus )K

تم حساب ىذا المعامل من خالل عالقتو مع معامل يونك ونسبة بويزن ،وقد بمغت قيمة معدل ىذا
المعامل لمطبقة األولى ( )177ميغا باسكال ،ولمطبقة الثانية ) )754.38ميغا باسكال ،أما الطبقة الثالثة
فبمغت ( )2896.9ميغا باسكال.

 -4معامل القص أو الصالبة (Rigidity or Shear Modulus )μ
يعد من المعامالت الميمة من الناحية اليندسية ،إذ تزداد قيمة ىذا المعامل بزيادة العمق وزيادة سرعة

الموجات الزلزالية ،فقد كانت أقل قيمة عند الطبقة األولى بمعدل ( )34.75ميغا باسكال ،وأعمى قيمة عند
الطبقة الثالثة بمعدل ( )1087.76ميغا باسكال

 -.5ثابث المي (:Lame’s Constant )λ

يمثل ىذا المعامل مقياسا لمقاومة الوسط المتجانس ،إذ بمغت قيمة معدل ىذا المعامل لمطبقة األولى

( )153ميغا باسكال ،ولمطبقة الثانية ( )642.8ميغا باسكال ،ولمطبقة الثالثة ( )2171.88ميغا باسكال.

_6معامل المادة (:Material Index )V

يعد من المعامالت الجيوتكنيكية الميمة ،ويمثل درجة كفاءة المواد ،إذ تستخدم قيمة ىذا المعامل لتحديد

نوعية المواد وجودتيا ،ويتأثر ىذا المعامل بعدة عوامل :منيا درجة االنضمام ،تركيب المادة ،وجود أو عدم

وجود الماء في الفراغات والشقوق ،الكسور .فزيادة قيمة ىذا المعامل مع العمق يدل عمى زيادة صالبة التربة

وتراوحت قيمة ىذا المعامل ما بين ( )-0.56عند الطبقة األولى الى ( )-0.29عند الطبقة الثالثة.

 _7معامل نسبة االجهاد او الضغط )Stress Ratio (Si

يمثل ىذا المعامل أحد المعامالت الجيوتكنيكية الميمة من الناحية اليندسية ،وأشار ) (Bowle ,1982الى

وبين
ان قيمة ىذا المعامل تكون عالية في الترب الناعمة ،وتقل قيمتو بزيادة الضغط أو الصالبة ّ

El-

) Abd Rahman(1991ان ىناك عالقة تربط بين سرعة الموجات الطولية والقصية ،وأظيرت قيمة ىذا
المعامل انخفاضا عند الطبقة األولى ،وارتفاعا عند الطبقة الثالثة ،إذ بمغت قيمتو لمطبقة األولى

( )0.7_0.64ولمطبقة الثانية ( )0.67_0.63بينما الطبقة الثالثة (.)0.48_0.55
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االستنتاجات Conclusions
 -1أظيرت طريقة المسح الزلزالي االنكساري التصويري )Seismic Refraction Tomography (SRT

نتائج جيدة جدا في تحديد وضعية الطبقات تحت السطحية ،وتم الحصول عمى مقاطع تصويرية زلزالية

وعميقة ثنائية البعد لخطوط المسح في منطقة الدراسة .

 -2أظيرت تقنية التحميل متعدد القنوات لمموجات السطحية )Multi-channel Analysis of (MASW

 Surface Wavesمقاطع أحادية البعد تمثل السرعة القصية مع العمق ولغاية (20م) لثالثة مسارات في
منطقة الدراسة وأظيرت موديالت السرعة القصية مع العمق وجود ثالث طبقات.

 -3تميزت قيم نسبة بويزن ) (σونسبة اإلجياد ) (Siبانخفاضيا عند الطبقة األولى وارتفاعيا نسبيا عند
الطبقة الثالثة ،اما قيم معامل يونك ) (Eوثابت المي ) (λومعامل القص ) (µوالمعامل الحجمي ()K

األولى وانخفاضيا تدريجيا عند الطبقة الثالثة جدول رقم
ومعامل المادة ) (Vبارتفاع قيميا عند الطبقة
21

( )3وأظيرت ىذه القيم بأن الطبقة الثالثة تمتمك مواصفات جيوتكنيكية أفضل من الطبقات التي تعموىا
وبذلك تكون مناسبة إلقامة المشروع اليندسي عمييا.

الجدول  :1المعادالت المستخدمة في حساب معامالت المرونة.
Used Formula
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الجدول  :2المعادالت المستخدمة في حساب المعامالت الجيوتكنيكية.
Abd El-Rahman et al.,

3  (V p / Vs ) 2

)(1994

(V p / Vs )  1
2

)Index Material (V

V 

2



 1  2 V s

 V p

)Abd El-Rahman, (1991

)Stress Ratio (Si

Si

الجدول  :3يوضح معامالت المرونة والمعامالت الجيوتكنيكية التي تم حسابيا.
Si

V

)λ (Mpa

µ

K

E

)(Mpa

)(Mpa

)(Mpa

σ

ρ gm/cc

Vp m/s Vs
m/s

الطبقة االولى
0.64

-0.56

73.33

20.48

86.99

56.98

0.39

1.27

127

300

0.70

-0.65

234.44

49

267.13

138.6

0.41

1.33

192

500

الطبقة الثانية
0.63

-0.54

453.49

133.92

542.78

371.24

0.38

1.56

293

680

0.67

-0.61

832.11

200.82

965.99

563.41

0.40

1.63

351

870

الطبقة الثالثة
0.55

-0.41

1512.38

626.62

1930

1696.3

0.35

1.77

595

1250

0.48

-0.29

2831.38

1548.91

3863.98

4099

0.32

1.83

920

1800
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