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مدلسازی میدان جابهجایی ژئودتیکی ناشی از فعالیتهای مخزن ماگمای آتشفشان و
تحلیل حساسیت پارامترهای مدل
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 2دانشیار ،گروه مهندسی ژئودزی ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
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چکیده
بررسی حركات آتشفشان و تغيير شكل سطحی حاصل از آن ،امری ضروری میباشد .مدلهای آتشفشانی در بررسی تغيير شكل پوسته،
دید باارزشی نسبت به ویژگیهای آتشفشانها و رفتارشان در طول زمان فراهم میكنند .یكی از مدلهای تحليلی ميدان جابهجایی
ژئودتيكی آتشفشان ،مدل موگی است .این مدل ،مخزن ماگمای آتشفشان با هندسه كروی را به منزلة منبع تغيير شكل فرض میكند.
مدلسازی ميدان جابهجایی با استفاده از مدلهای تحليلی موجود مستلزم مشخص كردن پارامترهای رئولوژی و زمينشناسی مخزن
آتشفشان است .بهعبارتی ،با در نظر گرفتن فرضياتی در مورد خصوصيات پوسته زمين در منطقه موردنظر ،میتوان از ميدان جابهجایی
حاصل از مشاهدات ژئودتيک درحكم مسئله مقدار مرزی مدلهای تحليلی استفاده كرد و با حل معكوس این معادلهها به پارامترهای
مخزن دست یافت .در این تحقيق پس از استخراج پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم ژنتيک ،مدلسازی ميدان جابهجایی ناشی از
آتشفشان با مدل تحليلی موگی صورت گرفت .در ادامه پس از مدلسازی ميدان جابهجایی ،تحليل حساسيت ميدان جابهجایی نسبت به
پارامترهای ورودی مدل عملی شد .در این تحليل ميدان جابهجایی به تغييرات كميتهای مختصاتی مركز منبع بيشترین حساسيت را
نشان داد .اما تغييرات كميت اختالف حجم منبع ،تأثير قابلتوجهی بر ميدان جابهجایی ایجاد نكرد .یكی از نتایجی كه این تحليل بهدست
میدهد این است كه مدل در تعيين پارامترهای موقعيت منبع قویتری است ولی برای تعيين پارامتر تغيير حجم منبع ضعيف عمل
میكند .بهمنظور استخراج پارامترهای موقعيت منبع ،میتوان با تغيير این پارامترها و عكسالعمل خروجی مدل و مقایسه آن با مشاهدات
به مقدار بهينه آنها دست یافت.
واژههای کلیدی :تحليل حساسيت ،مدل موگی ،مدلسازی ميدان جابهجایی ،تغيير شكلهای آتشفشان ،الگوریتم ژنتيک
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Summary
Volcanoes and their eruption indicate dynamic process of the inside of ground, which are
often located along the boundaries of tectonic plates. Study of movements and surface
deformation of the volcano is essential because surface deformation reflects changes in the
subsurface. In the studies of crustal deformation, volcanic models provide valuable insights
of the features of volcanoes and their behavior throughout time. These models have been
adjusted based on geodetic and seismic geological data. According to the geometry of
deformation source, various models have been proposed for volcanoes. One of the
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analytical geodetic displacement models is Mogi model, which assumes the volcano's
magma reservoir with spherical geometry as a source of surface deformation. in the Mogi
model, the Earth's crust has been described as a half-bound elastic body which is called an
elastic half-space. Half-space is a planar surface ,which is taken as surrounding an
environment and extended indefinitely in all direction. Displacement field of the Mogi
model is caused by hydrostatic pressure change in a finite spherical source with a radius
smaller than its depth in an elastic half-space. Modeling of displacement field using the
analytical models requires determination of rheological and geological parameters of the
volcanic magma reservoir. Hence, by taking into account the assumptions about the
properties of the crust in the desired area, one can obtaine displacement field from geodetic
observations as the boundary value problem of the elastic models. Then geophysical and
geological parameters can be obtained by solving the inverse problem. On the other hand,
solving the inverse problem has many answers. Hence, optimization algorithms are used to
solve this problem. Optimization algorithms gain the most likely answers.
In this study, parameter extraction was performed by genetic optimization algorithm. In
this algorithm mating probability 50% and mutation probability 5% was assumed for a
population of 1,000 subjects. RMSE (Root Mean Square Error) of inversion was 0.006 mm.
After determining the required parameters, the displacement field modeling was done by
the Mogi model. Finally, The sensitivity analysis of the displacement field to changes of
the model input parameters was evaluated. The purpose of sensitivity analysis is to discover
changes in which the input parameters, most affected the model output. An important result
that can be extracted from the sensitivity analysis is that a more sensitive parameter is a
more one reliable in the parameter extraction process. By performing this analysis, the
displacement field showed most sensitivity to the coordinate quantities of the source center
and least sensitivity to the volume change of the quantity of magma reservoir. This analysis
indicates that the Mogi model is more robust in determining the location parameters of the
source, but is poor in determining the source volume change parameters. In order to extract
the parameter, it can be possible to obtain the optimal value by changing the sensitive
parameters and comparing the output with the observations. It is notable that the Mogi
model is very sensitive to the shallow sources.
Keywords: Sensitivity analysis, Mogi model, Displacement field modeling, Volcanic
deformation, Genetic algorithm

 مقدمه1
شكل پوسته مدلهای آتشفشانی كه براساس اطالعات

بررسی حركات آتشفشان و تغيير شكل سطحی حاصل از

 ديد با، ژئودتيكی و لرزهای تنظيم شدهاند،زمينشناسی

 اولين قدم برای درک بهتر. امری ضروری است،آن

ارزشی از ويژگیهای آتشفشانها و رفتار آنها در طول زمان

 زير نظر گرفتن و پايش،فرايندهای فورانی آتشفشان

.فراهم میشود

 اندازهگيریبه روشهای.تغييرات اطراف آتشفشانها است

 مدلهای،با توجه به هندسه منبع ايجادكننده تغيير شكل

پايش تغيير شكل زمينی قادر به تعيين رفتار زمينساختی

 يكی از انواع.متنوعی برای آتشفشان مطرح شده است

 به همين علت.آينده زمين و يا رفتار گذشته آن نيستند

 مدل تحليلی،مدلهای تحليلی ميدان جابهجايی ژئودتيكی

شاخههای گوناگون علوم زمين با در نظر گرفتن فرضياتی

موگی است كه مخزن ماگمای آتشفشان با هندسه كروی

در مورد رفتار و خصوصيات پوسته زمين در مناطق اطراف

.را درحكم منبع تغيير شكلهای سطحی فرض میكند

 از مدلهايی بر پايه رياضيات و فيزيک برای بيان،آتشفشان

مدلسازی ميدان جابهجايی با استفاده از مدلهای تحليلی

 در تحقيقات تغيير.تغيير شكلهای آن استفاده میكنند
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مدلسازی ميدان جابهجايی ژئودتيکی ناشی از فعاليتهای مخزن...

موجود مستلزم مشخص ساختن پارامترهای رئولوژی و

 2مدل تحليلی موگی (مدل کروی)

زمينشناسی مخزن آتشفشان است .با در نظر گرفتن

علیرغم بسياری از سادهسازیهای ذاتی در اين

فرضياتی در مورد خصوصيات پوسته زمين در منطقه

فرمولبندی ،بهترين و پراستفادهترين روش برای مدل كردن

موردنظر ،میتوان از ميدان جابهجايی بهدست آمده از

تغيير شكل سطحی حاصل از يک تورم يا كاهش تورم

مشاهدات ژئودتيک به منزلة مسئله مقدار مرزی مدلهای

مخزن ماگما ،است .به عقيده موگی منبع كروی بهخوبی با

كشسان مربوط استفاده كرد و با حل معكوس اين معادلهها

ايده مخزن ماگما زير سطح زمين هماهنگ است .از منبع

به پارامترهای ژئوفيزيكی و زمينشناسی منطقه دست يافت.

فشار نقطهای يا منبع اتساع نقطهای اغلب به نام مدل موگی

با توجه به اهميت شناخت رفتارهای رئولوژيكی آتشفشانها

نام برده میشود (جانسن.)2007 ،

به خصوص برای كشور ما با توجه به حضور آتشفشانهايی

در مدل موگی جابهجايیها با تغيير فشار هيدروستاتيكی

مثل آتشفشان نيمه فعال دماوند الزم است كه مدلهايی

در يک منبع كروی محدود در يک نيمفضای كشسان با

بيانكننده جابهجايیهای ناشی از آنها عرضه شود.

شعاعی كوچکتر از عمق آن بهصورت رابطههای ()2( ،)1

مدلسازی تحليلی ميدان جابهجايی میتواند اطالعات

و ( )3داده میشود (ديزوريسن:)2007،

مهمی در مورد رفتار آينده پوسته زمين نواحی اطراف،
ناشی از آتشفشان را در اختيار قرار دهد .قبل از مدلسازی
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ميدان جابهجايی بهتر است ابتدا بررسی جامعی نسبت به
مدلهای بيانكننده جابهجايیهايی ناشی از آتشفشان
صورت گيرد .يكی از اين بررسیها تحليل حساسيت مدل
بهمنظور دستيابی به اطمينان از استخراج اين پارامترها با

 3P 


()2
()3

2

) R  (x  x 0 )  (y  y 0 )  (0  d
2

روندهای معكوس است .برای مثال میتوان به تحليل

در رابطه ()1

حساسيت مدل تحليلی اكادا ( ،)1985نوری و همكاران

(نقطهای روی سطح آزاد)،

( )1388اشاره كرد .در اين تحقيق سعی بر آن داريم كه با

حفره،

v 
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بردار جابهجايی در نقطه
)(x 0 , y 0 ,  d

)(x, y, 0

مختصات مركز

R

فاصله شعاعی از مركز حفره تا نقطه روی سطح

P

مجموع تغيير فشار منبع v ،تغيير حجم منبع

معرفی مدل تحليلی موگی و آشنايی با فرضيات مطرح در

آزاد،

آن ،به تحليل حساسيت پارامترهای آن بپردازيم .اين مدل

ناشی از تغيير فشار  ،شعاع منبع  ،مدول كشسانی برشی

يكی از كاربردیترين مدلهای آتشفشانی است .منكنی و

و  نسبت پواسون نيمفضا هستند.

همكاران ( )2010به مدلسازی ميدان جابهجايی در نواحی

همانطور كه در شكل  1مالحظه میشود مدل موگی

اطراف آتشفشان كمپی فلگری طی سالهای  1993تا 2007

از يک دستگاه مختصات دكارتی موضعی دست راستی با

پرداختند .آنها با استفاده از مدل تحليلی موگی و روش

مختصات مكانی

استفاده میكند .دستگاه مختصات

عددی المان محدود با دو فرض فضای همگن و ناهمگن

موضعی روی سطح آزاد

برای بهينهسازی در روند معكوس به مشخصات منبع تغيير

باالی مركز منبع است كه در عمق  dقرار دارد و محور

شكل دست يافتند .بهمنظور تحليل حساسيت مدل موگی

)(x, y, z

Z 0

قرار دارد كه جهت آن

 xدر امتداد ريشهدوانی منبع است.

) (d e , d n , d v

بردار

ابتدا مدلسازی ميدان جابهجايی توسط روندی معكوس

جابهجايی در نقطه

بيان میشود و در ادامه به تحليل حساسيت پارامترهای مدل

آزاد) ،مركز حفره در نقطه

تحت نگرشی مستقيم میپردازيم.

فاصله شعاعی از مركز حفره تا نقطه روی سطح آزاد است.
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شکل  .1دستگاه مختصات تعریف شده در مدل موگی (دیزوریسن.)2007،

اين مدل پوسته زمين را به مثابة جسم كشسان نيم
محدود عرضه میكند كه درحكم يک نيمفضای كشسان
شناخته میشود .نيمفضا دارای يک سطح صفحهای است
كه اطراف يک محيط را گرفته است و بهطور نامحدود در
همه راستاها گسترش يافته است .نيمفضا از نظر مادی همگن
و از نظر مكانيكی ايزوتروپيک است و از قانون هوک (law

 )Hook’sپيروی میكند .در آزمايشهای كوتاهمدت
آزمايشگاهی ،صخرهها برای كرنشهای كمتر از حدود
1درصد ( )10000 ppmبهخصوص در دماهای كم ،مثل
اجسام كشسان خطی رفتار میكنند .مدلهای نيمفضای
كشسان اغلب از بسياری از ويژگیهای زمين واقعی
صرفنظر میكنند ،اما تقريب خوبی از تغيير شكلهای
نتيجه شده از پديدههای كوتاهمدت نامتناهی روی سطح يا
داخل سطح در عمق كم میدهند (ديزوريسن .)2007 ،در
روش فضای كامل از سطح زمين صرفنظر و به پديده
ژئوديناميكی در يک فضای كامل توجه میشود .در اين
حالت تنش در سطح آزاد غير صفر است كه با شرايط زمين

()4

در اين رابطه  ،تنش برشی را به كرنش مرتبط میكند كه
يک صلبيت يا سفتشدگی تحت برش را فراهم میكند و
دارای واحد فشار است .يک مقدار نوعی برای صخره
پوستهای دستنخورده در محدوده 10000مگا پاسكال تا
 30000مگا پاسكال است .صخره شكسته و رسوبات ،مقدار
كمتر  از درجه 100ها تا1000ها مگا پاسكال دارند.
نسبت پواسون (  ) نسبت بين كرنش واحد عرضی به

كرنش واحد طول در يک جسم است كه از نظر طولی
دارای تنش در محدوده كشسان خود است .تجارب
آزمايشگاهی روی صخرههای سالم مقدار  را در
محدوده  0 / 15تا  0 / 3نشان داده است و معموالً 0 / 25

يا بهطور معادل    فرض میشود .معادله ( )1اغلب با
قرار دادن    1 4ساده و بهصورت روابط ( )5و ( )6داده
میشود:
()5

واقعی سازگار نيست .ازطرفی مشاهدات ما در نزديكی
سطح زمين بهدست میآيد و در نتيجه با مدل نيمفضا
سازگاری بيشتری دارد .معادلههای اصلی برای يک جسم
جامد كشسان خطی ايزوتروپيک نياز به فقط دو ثابت
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مستقل كشسان برای توضيح رابطه بين تنش و كرنش دارند.

ميدان جابهجايی سهبُعدی موگی با استفاده از رابطه تبديل

معموالً مدلهای منبع آتشفشانی از نسبت پواسون (  ) و

( )7به جابهجايی در جهت خط ديد ماهواره تبديل میشود

مدول كشسانی برشی (  مدول صلبيت يا ثابت دوم المه)

(هنسن.)2002 ،

استفاده میكنند .اكادا ( )1985و سگال ( )2010از  2ثابت

()7

المه
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بهصورت رابطه ( )4استفاده كردند:
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مطابق شكل  2بردارهای جابهجايی

توليدكننده جابهجايی برازنده شود ،از الگوريتمهای

در سه جهت )  ، (x, y, zزاويه بروز ()Incidence Angle

بهينهسازی استفاده میشود كه منجر به محتملترين

ماهواره نسبت به سَمتالقدم (نادير) H ،زاويه سَمت

جوابها میشوند.

) (d e , d n , d v

( )Heading Angleيا آزيموت ماهواره نسبت به شمال
هستند (هنسن.)2002 ،

هر مسئله بهينهسازی دارای تعدادی متغير مستقل است
كه آنها را متغيرهای طراحی مینامند .هدف از بهينهسازی،
تعيين متغيرهای طراحی است ،به گونهای كه تابع هدف
كمينه يا بيشينه شود .روشهای بهينهسازی به دو دسته كلی
روشهايی بر مبنای محاسبه گراديانها و روشهای غير
مبتنی بر محاسبه گراديانها تقسيم میشوند .در روشهای
نوع اول گراديانهای تابع هزينه نسبت به متغيرهای طراحی
نقشی اساسی را در فرايند بهينهسازی ايفا میكنند.
الگوريتمهای نوع اول ممكن است به بهينههای موضعی

شکل  .2نمایی از سمت راست ماهوارهای باالگذر :زاویه بروز و زاویه
سمت ماهواره در این تصاویر مشخص شده است (هنسن،
.)2002

دچار شوند اما سريع به جواب میرسند .در روش دوم كه
به روشهای تصادفی يا تكاملی معروف است ،محاسباتی را
برای يافتن احتمال متغيرها به كار میبرند كه سرعت
كمتری دارند اما توفيقشان در يافتن بهينه مطلق بيشتر است.

 3حل مسئله معکوس با استفاده از الگوريتم ژنتيك

يكی از اين روشهای بهينهسازی تكاملی ،الگوريتم

مدلسازی دادههای ژئودتيكی برای يک آتشفشان با

ژنتيک است .نگرش اصلی الگوريتم ژنتيک بر مبنای حفظ

پارامترهای معلوم مسئله مستقيم ناميده میشود .ازآنجاكه

ژنهای خوب در نسل جاری و در نتيجه توليد نسلی بهتر در

پارامترهای مخزن ماگمای آتشفشان (عمق ،مؤلفههای

طی فرايند توليد نسل است .الگوريتم ژنتيک را میتوان به

موقعيت مركز و تغيير حجم) با ابزار ژئودتيكی دقيق قابل

منزلة ابزاری قدرتمند در موضوع علوم مرتبط با زمين به كار

اندازهگيری نيستند و فقط میتوان مقادير بعضی از آنها را

گرفت (يو و همكاران .)1998 ،الگوريتم ژنتيک استفاده

از اطالعات زمينشناسی منطقه بهدست آورد ،لزوم

شده در اين تحقيق ساده و مجهز به سه عملگر تكثير،

بهرهگيری از روندی معكوس مطرح میشود .در مسئله

تركيب و جهش است كه از نخبهگرايی هم بهره برده است.

معكوس ،تقريب كمّی مكان ،هندسه و ديناميک منابع تغيير

الگوريتم ژنتيک با ايجاد يک جمعيت اوليه  1000نفری

شكل به وسيله مقايسه يا برازش مشاهدات زمينی با مدلهای

از كروموزومها بهصورت تصادفی اما در محدوده مجاز

رياضی ايدئال شده بهدست میآيد .بااينحال اغلب مسائل

برای كروموزومها ،آغاز به كار میكند .پس از توليد

معكوس در گروه مسائل فرومعين واقع میشوند و جواب

جمعيت اوليه ،نوبت به انتخاب دو تن از والدين و تلفيق آنها

منحصربهفردی ندارند و در صورتی میتوان به جواب

در قالب يک يا دو فرزند و درنهايت جهش فرزندان

منحصربهفرد دست يافت كه ماتريس مشاهدات با مرتبه

میرسد .والدين با احتمال تركيب  50%با استفاده از روش

كامل وجود داشته باشد .بنابراين ازآنجاكه مسئله معكوس

تركيب نقطهای ساده همراه يک برونيابی تلفيق شدند و

بهطور مستقيم قابل حل نيست ،برای تأمين پارامترهای

فرزندانی را توليد كردند (هوپت و هوپت  .)2004 ،سپس

يكتای منبع تغيير شكل كه به بهترين وجه به مدل تحليلی

برای جلوگيری از همگرايی موضعی فرزندان تحت جهش
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با احتمال  ،%5ويژگیهای جديدی را به جامعه افزودند.

آتشفشان كمپی فلگری ايتاليا مقاديری نزديک به شرايط

فرزندان جديد توليد شده جايگزين يكی از افراد نسبت

واقعی را دارا میباشند .در جدول  X 0 ،1مولفه طولی

به خود ضعيفتر در جمعيت میشوند .هر فرد از اين

مختصات و  Y 0مولفه عرضی مختصات مركز مخزن

جمعيت ،روند بقا شامل انتخاب ،تركيب و جهش را

آتشفشان تصوير شده بر روی سطح زمين d ،عمق مخزن و

بهمنظور توليد جمعيت جديد در فضای جستوجو طی

 Vاختالف حجم مخزن ماگما كه موجب تغيير شكل

میكند تا به اين ترتيب نسل بعدی كه فرزندان فعلی و

سطحی زمين شده ،هستند .زوايای  incو

والدين برتر هستند ،توليد شود .پس از توليد چند نسل،

زاويه بروز ماهواره نسبت به نادير و آزيموت ماهواره

نسلی شامل افراد برتر ،دارای كليه شرايط بهينه ،ايجاد

هستندكه با كمک آنها بردار سه بعدی حاصل از مدل

میشود و به اين ترتيب مسئله به سمت يک راه حل بهينه

موگی به برداری در جهت خط ديد ماهواره تصوير میشود.

تكامل میيابد (ادموند و بوركه .)2005 ،تابع هدف مورد

همانطور كه در شكل  3مالحظه میشود ميدان

بررسی ما در الگوريتم بهينهسازی ژنتيک ،اختالف بين

جابهجايی ناشی از آتشفشان رابطه عكسی با فاصله از منبع

جابهجايیهای محاسباتی با استفاده از مدل مستقيم و

دارد .اين ميدان جابهجايی درحكم مقادير مرزی در

جابهجايیهای مشاهده شده با ماهوارهها در جهت خط ديد

الگوريتمهای بهينهسازی ايفای نقش میكند .با اجرای

ماهواره است.

الگوريتم بهينهسازی تكاملی ژنتيک ،با استفاده از شرايط

H

به ترتيب

در طول اجرای الگوريتم ژنتيک ،چهار متغير،

مرزی داده جابهجايی ،پارامترهای مخزن بهدست آمد .در

مولفههای مختصات سطحی و عمق و تغيير حجم ،مدام در

الگوريتم تكاملی ژنتيک بازههايی شامل مقدار واقعی

حال تغييرند و نسلهای جديد را با اِعمال قوانين موجود در

پارامترها برای ايجاد جامعه اوليه متغيرها ،ايجاد شد .در اين

الگوريتم بهوجود میآورند؛ تا زمانی كه بهترين ميزان تابع

الگوريتم با فرض جامعه  1000نفری از متغيرها و احتمال

هدف برابر با مقدار حداقل آن بهدست آيد و درنهايت يكی

تركيب  50درصد و احتمال جهش  5درصد بهينهسازی

از شرط های توقف الگوريتم ژنتيک برقرار شود.

صورت گرفت .محدودههای مفروض در الگوريتم ژنتيک
و نتايج حاصل از اجرای اين الگوريتم ،در جدول 2

4

نتايج مدلسازی ميدان جابهجايی با استفاده از داده

جمعآوری شده است .ميدانهای جابهجايی مشاهداتی و

شبيهسازی شده

مدلسازی شده با الگوريتم ژنتيک در شكل  4و

تغيير شكلهای ناشی از منبعی فرضی (طبق جدول  )1بر

باقیماندههای اين دو ،در شكل  5نشان داده شده است.

روی شبكهای به ابعاد  20كيلومتر و فواصل نقاط تقريباً 700

نتايج حاصل از اجرای الگوريتم بهينهسازی ژنتيک را

متری در شكل  3نشان داده شده است .اين ميدان جابجايی

میتوان پذيرفت با توجه به اين كه خطای مربعی متوسط كه

توسط روابط تحليلی موگی ايجاد شده و در راستای خط

پارامتری برای ارزيابی نتايج است مقدار كوچک و مناسبی

ديد ماهواره تصوير شده است (طبق رابطه  .)7علیرغم

بنا به ميدان جابهجايی مشاهداتی و ميزان خطای اعمالی به

پيشرفت علوم اندازهگيریها و مشاهدات مختلف

آن دارد .مقادير باقیماندههای ميدان جابهجايی مشاهداتی

نقشهبرداری عاری از خطا نمیباشند ،لذا برای هر چه

و ميدان جابهجايی مدلسازی شده ،تطابق مناسب اين دو را

واقعیتر شدن تحليل مدل ،خطايی با توزيع نرمال دارای

نشان میدهد (طبق شكل  .)5اختالف ناچيزی كه بين

ميانگين صفر و انحراف معيار  0 / 1ميلیمتر به مشاهدات

پارامترهای برآورد شده و مقادير واقعی وجود دارد بيشتر

اعمال نموديم .تمامی فرضيات مسئله بنا به خصوصيات

ناشی از حساسيت الگوريتم به نويز است.
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شکل  .3میدان جابهجایی شبیهسازی شده در جهت خط دید ماهواره.

جدول  .1مقادیر مفروض پارامترهای مدل موگی بهمنظور تهیه داده میدان جابهجایی شبیهسازی شده.
خطای

موقعیت نقاط شبکه

مشاهدات

پارامترهای مخزن

پارامترهای ماهواره

پارامترها

) los (mm

)y (km

)x(km

)H (deg

) inc (deg

)Y 0 (m

)X 0 (m

مقادیر پارامتر

0 / 1

[1010
] ,

[1010
] ,

194

23

0

0

)d (m

)V (m3 / yr

3000

65 104

جدول  .2نتایج حاصل از اجرای الگوریتمهای بهینهسازی روی داده شبیهسازی (پارامترهای مخزن آتشفشان).
مولفه طولی مختصات
پارامترها

مخزن

مولفه عرضی مختصات

عمق مخزن

) Y 0 (mمخزن

)d (m

)X 0 (m

اختالف حجم مخزن
)

3

yr

 V(m

محدوده مجاز پارامتر

[1000010000
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[1000010000
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]
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شکل  .4مقایسه میدانهای جابهجایی مشاهداتی و محاسباتی :میدانهای جابهجایی مشاهداتی یا شبیه سازی شده (سمت چپ) و میدان جابهجایی محاسباتی یا
مدلسازی شده با ژنتیک (سمت راست).
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Residuals
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شکل  .5باقیماندههای اختالف میدانهای جابهجایی شبیهسازی شده و مدلسازی شده.

 5تحليل حساسيت پارامترهای مدل تحليلی موگی

مرجع برای مقايسه در نظر میگيريم .مخزن شبيهسازی شده

هدف از تحليل حساسيت ،بررسی پارامترهای مؤثر در مدل

در بخش قبلی را به عنوان مخزن مرجع در نظر میگيريم.

است .تشخيص پارامتر مؤثر به اين صورت است كه تغيير

مشخصات آن در جدول  3بيان شده است.

مقدار آن در مدل ،خروجی مدل (جابهجايی) را بيشتر از
تحليل حساسيت مدل تحليلی موگی به تغييرات

پارامترهای ديگر تحت تأثير قرار دهد .اين تحليل به اين

1-5

صورت است كه با تغيير يكی از پارامترهای مدل و ثابت

پارامتر اختالف حجم

ماندن بقيه پارامترها ،رفتار ميدان جابهجايی بررسی میشود.

تغييرات پارامتر اختالف حجم را در هفت حالت در نظر

نتيجه مهمی كه از اين تحليل میتوان كسب نمود ،اين است

گرفتيم و در شكل زير نمايش داديم .در شكل  6محور

كه پارامتر حساستر ،پارامتر قابل اعتمادتری در روند

افقی ،فاصله افقی از مركز مخزن (مبدأ محور افقی) تصوير

استخراج پارامتر است .به عبارت ديگر اگر مدل نسبت به

شده روی زمين و محور قائم تغييرات جابهجايی بهازای

يک پارامتر حساستر باشد و با تغييرات آن جابهجايی بيشتر

تغييرات پارامتر"اختالف حجم" را نشان میدهد.

دچار تغيير شود در يک منطقه كه با مشاهدات دادههای

نمودارهای  1و  7شامل حداكثر تغييرات پارامتر اختالف

جابهجايی ،اگر آن پارامتر برای ما مجهول باشد ،میتوان از

حجم به ميزان نصف مقدار مرجع آن هستند .فواصل

طريق تغيير در ميزان آن پارامتر و معرفی مقادير متفاوت

تقريباً مساوی منحنیها نشاندهنده خطی بودن رابطه

برای آن به مدل و مقايسه خروجی با نتايج حاصل از داده-

تغيير پارامتر اختالف حجم و تغيير ميدان جابهجايی ناشی از

های مشاهداتی به مقدار بهينه آن كميت پی برد و آن را

آن است .بيشترين تغييرات در محدوده نزديک مركز مخزن

برای آن مخزن آتشفشان در نظر گرفت .برای عملی ساختن

آتشفشان است و با دور شدن از مركز ميزان حساسيت كمتر

اين تحليل ،مخزنی با پارامترهای ثابت را به عنوان مخزن

میشود.

جدول  .3پارامترهای مخزن مرجع :مخزنی با پارامترهای ثابت که به عنوان مخزن مرجع برای مقایسه در تحلیل حساسیت استفاده میشود.
پارامترهای مخزن

)X 0 (m

)Y 0 (m

)d(m

) ΔV(m3

مقادیر پارامتر

0

0

3000

65 104
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جدول  .4بیشینه تغییرات جابهجایی بهازای تغییرات پارامتر تغییر حجم منبع.

2-5

نمودار

1

2

3

4

5

6

7

اختالف حجم منبع ) (km3

0/000925

0/000825

0/000725

0/000625

0/000525

0/000425

0/000325

بیشینه تغییر میدان جابهجایی ) (km3

8/082

5/595

3/109

-0/622

-1/865

-4/352

-6/839

پايين است .همانطور كه در بخشهای قبلی بيان كرديم،

تحليل حساسيت مدل تحليلی موگی به تغييرات

پارامتر عمق

مدل موگی برای عمقهای باال بهتر جواب میدهد و در

تغييرات ميدان جابهجايی نسبت به تغييرات عمق رابطه خطی

عمقهای كم (نزديک سطح) مثل  500متری و  1500زير

و منظمی ندارد .تغييرات به ميزان بيشتر از نصف مقدار

زمين ،حساسيت زيادی نشان میدهد .بااينحال تغيير اين

پارامتر اعمال شده است .همانطور كه در شكل مالحظه

پارامتر به عمقهای  4500و  5500متری تغيير زيادی در

مینماييد ،ميدان جابهجايی حساسيت بسيار زيادی به

ميدان جابهجايی ايجاد نكرده است .در منحنی  2و  3كه

عمقهای پايين (منحنی  1و  )2نشان میدهد .هر چه از

تغييری به اندازه نصف مقدار پارامتر به مدل اِعمال شده است،

عمقهای پايين به سمت باالتر پيش میرويم فواصل

ميزان تغيير خيلی بيشتر از زمانی است كه چنين تغييری به پارامتر

منحنیها كمتر و به تبع آن حساسيت كمتر میشود .اين

اختالف حجم وارد كرديم .اين نشاندهنده حساسيت بيشتر

تغييرات ،نشاندهنده حساسيت مدل موگی به عمقهای

پارامتر عمق نسبت به پارامتر اختالف حجم است.
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شکل  .6تحلیل حساسیت میدان جابهجایی به تغییر در پارامتر تغییر حجم :محور عمودی نشاندهنده تغییرات در پارامتر اختالف حجم منبع و خطوط منحنی
نشاندهنده تغییرات میدان جابهجایی بهازای این تغییرات است.
جدول  .5بیشینه تغییرات جابهجایی بهازای تغییرات پارامتر عمق منبع.
نمودار
عمق منبع

)(m

بیشینه تغییر میدان جابهجایی

)(m
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شکل  .7تحلیل حساسیت میدان جابهجایی شبیهسازی شده به تغییر در پارامتر عمق :محور عمودی نشاندهنده تغییرات در پارامتر عمق منبع و خطوط منحنی
نشاندهنده تغییرات میدان جابهجایی بهازای این تغییرات است.

3-5

نسبت به هم دارند .برای سنجش بعدی مولفه طولی

تحليل حساسيت مدل تحليلی موگی به تغييرات

مولفه طولی مختصات مرکز مخزن

مختصات را در لبههای شبكه در نظر گرفتيم ،كه جزء

تغييرات ميدان جابهجايی نسبت به تغييرات مولفه طولی

بدترين حالتها محسوب میشود .در نتيجه اِعمال اين

مختصات مركز مخزن نيز تغييرات منظمی را نشان نمیدهد.

تغييرات در پارامتر ،جابهجايیها به ميزان حداكثر 16

همانطور كه در شكل  8مالحظه میشود ،درصورتیكه

ميلیمتر در سال تغيير میكند (منحنیهای  3و  .)4اين

مخزن يک كيلومتر به طرفين حركت كند ،حداكثر تغيير

منحنیها برخالف منحنیهای  1و  2رفتار بسيار مشابهی

جابهجايی در حد  4ميلیمتر در اطراف مركز بوجود

دارند .از رفتار ميدان جابهجايی در اين تحليل میتوان نتيجه

میآورد (منحنی  1و  .)2جابهجايیهای بيشينه در هر دو

گرفت كه ميدان جابهجايی در اين مورد ،حساسيتی بيشتر

منحنی نزديک مركز ديده میشوند و حالتی تقريباً قرينه

نسبت به اختالف حجم آشكار میسازد.

جدول  .6بیشینه تغییرات جابهجایی بهازای تغییرات پارامتر مولفه طولی مختصات مرکز منبع.
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جدول  .7بیشینه تغییرات جابهجایی بهازای تغییرات پارامتر مولفه عرضی مختصات مرکز منبع.
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شکل  .9تحلیل حساسیت میدان جابهجایی شبیهسازی شده به تغییر در پارامتر مولفه عرضی مختصات :محور عمودی نشاندهنده تغییرات در پارامتر مولفه عرضی
مختصات منبع و خطوط منحنی نشاندهنده تغییرات میدان جابهجایی بهازای این تغییرات است.
.

4-5

تحليل حساسيت مدل تحليلی موگی به تغييرات

در همه مناطق بهطور يكنواختی اختالفاتی نهچندان زياد

مولفه عرضی مختصات مرکز مخزن

ديده میشود ،میتوان با تغيير پارامتر اختالف حجم به

تحليل حساسيت در مورد پارامتر مولفه عرضی مختصات

مقدار بهينه آن دست يافت .با اين حال درصورتیكه

مركز مخزن در شكل  9نشان داده شده است .با توجه به

باقیماندهها فقط در محدوده خاصی مقادير بزرگی داشته

شكل روندی مشابه پارامتر مولفه طولی مختصات ديده

باشند ،اين امر نشاندهنده بهينه نبودن پارامترهای مختصاتی

میشود و تحليل حساسيت در اين مورد مشابه بخش قبلی

مركز منبع آتشفشانی است .نكته مهم در اين تحليل اين

صورت میگيرد.

است كه تا جای ممكن نبايد از مدل موگی برای مدل كردن

با توجه به تحليلهای حساسيت ميدان جابهجايی،
میتوان پارامترهای مختصاتی را درحكم پارامترهای

جابهجايیهای ناشی از منبعی كمعمق (نزديک سطح)
استفاده كرد.

حساس مدل معرفی كرد .پارامتر تغيير حجم به نسبت
پارامترهای ديگر ،در همه مناطق ،جابهجايیهايی بهصورت

 6نتيجهگيری

نرمال ايجاد میكند ،كه بيشترين ميزان آن در نزديكی منبع

مدلسازی ميدان جابهجايی برای يک آتشفشان شبيهسازی

است .تغيير جابهجايیها برای سه پارامتر ديگر در نواحی

شده با استفاده از الگوريتم بهينهسازی ژنتيک صورت

دورتز از مركز بسيار كوچک است و در مناطق نزديک

گرفت .باقیماندههای حاصل از اين روند معكوس نتايج

نتيجه
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حساسيت ميدان جابهجايی حاصل از مدل موگی نسبت به
 ميدان، در اين تحليل.تغيير پارامترهای آن پرداخته شد
جابهجايی به تغييرات كميتهای مختصاتی مركز منبع تغيير
 بااينحال تغييرات.شكل بيشترين حساسيت را نشان داد
 تأثير چندانی در ميدان،كميت تغيير حجم مخزن ماگما
 يكی از نتايجی كه از اين تحليل بهدست.جابهجايی نداشت
آمد اين است كه مدل تغيير شكل در تعيين پارامترهای
موقعيت منبع قویتر ولی برای تعيين پارامتر تغيير حجم
 همينطور از نتايج حاصل از اين. ضعيف عمل میكند،منبع
تحقيق میتوان به حساسيت بسيار زياد ميدان جابهجايی
 در واقع. به منابع كمعمق اشاره كرد،حاصل از مدل تحليلی
 اين مدل،همانطور كه در تعريف مدل موگی ذكر شد
 توجه به اين نكات در.برای منابع كمعمق پيشنهاد نمیشود
-روندهای معكوس كمک زيادی به استخراج بهتر و مطمئن
.تر پارامترها میكند
مراجع
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