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   چکیده

در  1.971کیلومتر را برابر با  70مقدار ضریب گسترش هندسی در فواصل کانونی کمتر از ) 1395(قدس و همکاران

اي ي قابل مالحظهعده. منطقه است ناحیه طارم رودبار محاسبه کردند که نشان دهنده گسترش فراکروي موج در این

 کنند،هاي کم عمق هم از ضریب گسترش فراکروي نزدیک به دو استفاده میاز معادالت جنبش قوي جهانی براي زلزله

این ضریب به . بندي باشد، دیگر یک نیست ضریب گسترش هندسی وقتی محیط داراي الیه). 2008(نیا کمبل و بزرگ

هاي عددي به بررسی  در این مطالعه با استفاده از روش. آنها بستگی دارد  ها و سرعت یهها، ضخامت ال تعداد الیه

. با الیه کم سرعت سطحی پرداخته شده است) یک الیه بر روي نیم فضا(تغییرات این ضریب در یک محیط دوالیه 

آید و یک اختالف سرعت  ها به وجود می نتایج حاصل نشان می دهد پخش فراکروي به دلیل اختالف سرعت بین الیه

توان نمایانگر تغییر شعاع  براي براي مشاهده این پدیده کافی است و این ضریب را می) متر بر ثانیه400حدود (کوچک 

مقدار ضریب گسترش هندسی وابستگی بیشتري به ضخامت الیه کم سرعت نسبت به . جبهه موج در نظر گرفت

  .ها دارداختالف سرعت الیه

  

  .ضریب گسترش هندسی، پخش فراکروي، شبیه سازي :یديکلهاي  واژه
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Abstract 
Ghods et al (2016) reported a geometrical spreading of about two for a cluster of small events in 
Rudbar-Tarom region, implying a strong super-spherical geometrical spreading of shear seismic 
waves.  A  good  number  of  ground  motion  prediction  equations  for  shallow  continental 
earthquakes also use a super-spherical geometrical spreading coefficient near two. Geometrical 
spreading  coefficient depends  on  the  layering  of  earth  model  and  the  velocity  contrast  of  the 
layers.  We  use  a  suite  of  numerical  experiments  (different  layer  thickness,  and  velocity 
contrasts) to find how geometrical spreading coefficient varies with variations of velocity with 
depth.  We do our calculations for different two layer earth models because at short hypocentral 
distances  a  two  layer  earth  model  is  a  fair  approximation  of  the  true  velocity  structure.  The 
velocity of shallow layer is considered to be always smaller than the underlying half space layer. 
Our numerical  experiments  shows  that even a  small velocity contrast of about 400 m/s and a 
low  velocity  layer  thickness  of  4  km  is  enough  to  produce  a  significant  super-spherical 
spreading. We have found that the super-spherical spreading increases with the thickening of the 
low velocity surface  layer. Using our 2D finite volume SH wave solver, we illustrate  that  the 
increase  of  the  coefficient  is  directly  related  to  the  increase  of  the  radius  of  the  reflected 
wavefront inside the low velocity layer.  
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  مقدمه 1

ضریب گسترش هندسی در مطالعات مربوط به تحلیل خطر و لرزه خیزي مناطق مختلف به صورت یک عدد ثابت و 

در ). 2007؛ شجاع طاهري و همکاران، 1987هاتون و بور، (شود  ر گرفته میبعضا یک و یا عددي نزدیک به یک در نظ

گزارش شده که نشانگر یک پخش  1.9، این ضریب عددي  )1395(مطالعات انجام شده توسط قدس و همکاران 

هاي کم عمق مانند کمبل و تعداد زیادي از معادالت جنبش قوي جهانی براي زلزله. هندسی فراکروي قوي است

در این کار به دلیل وقوع این پدیده . کنندهم از ضریب گسترش فراکروي نزدیک به دو استفاده می) 2008(نیا  رگبز

هاي عددي به بررسی تغییرات ضریب  گیري از روش ما با  بهره. پردازیمکه تاکنون کسی توجیهی براي آن ارائه نداده می

ها و ضخامت الیه ها در فاصله نزدیک پرداخته تا درك  الیهپخش هندسی در اثر عوامل مختلف مثل تغییرات سرعت 

این مطالعه صرفا بر روي امواج مستقیم برشی و در فاصله نزدیک صورت گرفته . بهتري از این پدیده جهانی پیدا کنیم

  .است و در فواصل دورتر به خاطر رسید فازهاي ثانویه معتبر نیست

  

  روش تحقیق    2

وقتی محیط بیشتر از یک الیه باشد مقدار ضریب . یک محیط همگن برابر با یک است ضریب گسترش هندسی براي

تواند بیشتر و یا کمتر از یک گسترش هندسی بسته به تغییرات سرعت با عمق، محل چشمه و موقعیت گیرنده می

این عامل . بدیل می شودتغییر سرعت در مرز الیه ها باعث به وجود آمدن امواج عبوري و بازتابی و حتی فازهاي ت. شود

هاي محیط به زاویه برخورد موج نیز بستگی دارد و  ضریب عبور عالوه بر ویژگی. گیري داردبر دامنه موج تاثیر چشم

هاي  در این مطالعه با استفاده از روش. هاي عددي ممکن استهاي پیچیده با استفاده از روشمحاسبه آن براي محیط

به دلیل . ضریب در یک محیط دوالیه که الیه اول الیه کم سرعت است، خواهیم پرداخت عددي به بررسی تغییرات این

ها، بررسی  ها و ضخامت الیه ها، سرعت الیه وابسته بودن ضریب گسترش هندسی به عوامل مختلف از قبیل تعداد الیه

تر نسبت به  الیه اول کم سرعتبه همین دلیل ما بررسی را براي یک محیط دوالیه با .  همه حاالت امکان پذیر نیست

مدل استفاده شده یک مدل ساده شده از . الیه دوم انجام دادیم که در بیشتر موارد به مدل واقعی زمین شبیه است

مدل زمین در ایران است چون در اکثر موارد ما یک الیه کم سرعت مثل الیه رسوبات یا بستر سنگی هوازده بر روي 

چون بررسی براي فواصل نزدیک انجام شده است، الیه هاي بعدي و همچنین . ی داریمیک الیه پرسرعت، بستر سنگ

اي از  سازي مصنوعی امواج لرزهبراي شبیه). مثال مرز موهو و فاز هاي انعکاسی(فازهاي ثانویه در نظر گرفته نشده است 

این نرم افزار بر اساس روش . کد نویسی شده است، استفاده شده است) 1999(که توسط وان  qseis2006افزار  نرم

reflectivityسازد هاي مصنوعی می نگار ، زلزله .  

  :شود رابطه گسترش هندسی به صورت زیر بیان می

 
دامنه در  از منبع،  در فاصله کانونی ) در اینجا بیشینه دامنه ( نگار  دامنه موج ثبت شده توسط زلزله که در آن 

  :با گرفتن لگاریتم از این رابطه داریم. ضریب گسترش هندسی است منبع و 

 
. شود کیلومتر ساخته می 70رکورد مصنوعی زلزله در فواصل صفر تا ) 30در اینجا (در هر اجراي برنامه تعداد مشخص  

ها، می توان شیب نمودار  ریتم فاصله از منبع و برازش خط به دادهبا رسم لگاریتم بیشینه دامنه هر رکورد  بر حسب لگا

  .در رابطه فوق است این شیب همان ضریب گسترش هندسی . را بدست آورد

همان طور که قبال اشاره کردیم مدل ما یک محیط دوالیه است که الیه اول در آن به عنوان الیه کم سرعت و الیه دوم 

در حالت اول ضخامت الیه کم سرعت . در نظر گرفته شده است) افتد  آن اتفاق می  الیه اي که زلزله در( الیه پر سرعت 

. ها و اجراي برنامه ضریب گسترش هندسی محاسبه شده است کیلومتر در نظر گرفته شده و با تغییر سرعت الیه 4
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و گام سرعتی در نظر گرفته شده در هر اجرا  6400تا  2000و الیه دوم از  4400تا  1600 تغییرات سرعت الیه اول از

نتایج حاصل تغییرات ضریب گسترش هندسی بر حسب سرعت الیه ها را ) 1(شکل . متر بر ثانیه است 200برنامه 

متر بر ثانیه براي بوجود آمدن پخش  400دهد که یک اختالف سرعت کوچک حدود  نشان می 1شکل . دهد نشان می

براي درك بهتر این موضوع نمودار تغییرات ضریب گسترش . کافی است) 1.6بیشتر از (حظه هندسی فراکروي قابل مال

در این نمودار مقداري پراکندگی داده دیده . رسم شده است 2هندسی بر حسب اختالف سرعت بین دو الیه در شکل 

ها  هندسی به سرعت الیه دهد تغییر ضریب گسترش این نمودار نشان می. شود اما روند کلی نمودار یکسان است می

جاي استفاده از ها به  براي کاهش پراکندگی داده. آید بستگی ندارد و صرفا به دلیل وجود اختالف سرعت به وجود می

نشان داده شده  3ها استفاده شد که نتایج آن در شکل  ها به مجموع سرعت اختالف سرعت از نسبت اختالف سرعت

  . است

  

نمودار تغییرات ضریب گسترش هندسی بر  4شکل . اول مورد بررسی قرار گرفت  مت الیهدر گام بعدي تاثیر ضخا

 6000و  4000ها به ترتیب مقادیر ثابت  در این گام سرعت الیه. حسب ضخامت الیه اول مورد بررسی قرار گرفته است

دهد که این  نتایج حاصل نشان می .کیلومتر در نظر گرفته شده است 12متر بر ثانیه براي الیه اول و دوم و عمق زلزله 

 .ضریب به تغییرات ضخامت الیه کم سرعت حساسیت بیشتري دارد

تقسیم  ضریب گسترش هندسی بر حسب اختالف سرعت دوالیه .3شکل 

  ها بر مجموع سرعت

 ضریب گسترش هندسی بر حسب اختالف سرعت دوالیه  .2شکل 

 تغییرات ضریب گسترش هندسی بر حسب سرعت الیه اول و دوم .1شکل 
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گیر در  متر بر ثانیه باعث تغییر چشم 300شود این است که وجود اختالف سرعت بیشتر از  آنچه تاکنون برداشت می

توان ثابت در نظر  ریب را میهاي بیشتر این ض شود به نحوي که براي اختالف سرعت ضریب گسترش هندسی می

گیري بر این ضریب دارد به نحوي که با افزایش ضخامت الیه  همچنین ضخامت الیه کم سرعت نیز تاثیر چشم. گرفت

 .یابد این ضریب نیز به صورت خطی افزایش می

 
با  سازي معادله موج  ین شبیهدر ا. در دو بعد کمک گرفتیم سازي موج  براي درك بهتر دلیل این اتفاق از شبیه

گسسته کرده و در یک محیط دوالیه این معادله را حل ) Finite Volumes(هاي محدود  استفاده از روش حجم

 .معادله این موج در دو بعد به صورت زیر است. کردیم

  

 
سازي نیز روند کلی تغییرات  ز این شبیهنتایج حاصل ا. به ترتیب ضریب سختی و چگالی هستند که در آن 

بر بودن محاسبات در این روش، از این  کند اما به دلیل دوبعدي بودن و زمان ضریب گسترش هندسی را تصدیق می

  .روش صرفا براي درك شهودي استفاده شده است

وج به هنگام عبور از الیه دامنه بخشی شود که م در این تصویر دیده می. دهد می را نشان انتشار موج  ) 5(شکل 

تر شده و شعاع جبهه  شود طول موج کوتاه چون موج وارد الیه کم سرعت می. کند انعکاس یافته و بخشی عبور می

)توان این گونه فرض کرد که موج از یک منبع مجازي  می.  یابد افزایش می در یک محیط نیم فضاي همگن با  (

توان این گونه تفسیر کرد که در رابطه گسترش  بنابراین می. با سرعت الیه کم سرعت منتشر می شود سرعتی برابر

 تغییرات ضریب گسترش هندسی بر حسب ضخامت الیه کم سرعت .4شکل 

جبهه موج بعد از  `Rمنبع اصلی، دایره خط چین به شعاع  Sمنبع مجازي،  `S انتشار موج در محیط دوالیه،. 5شکل 

 ).در محیط همگن(بندي وجود نداشت  جبهه موج اگر الیه Rعبور از مرز دوالیه، دایره به شعاع 
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  . گر میزان این تغییر است شود و نمایان حاصل می به  به دست آمده، از تغییر  هندسی ضریب 

  

  گیري نتیجه  3

یک اختالف سرعت . تر از یک خواهد بود بندي بسیار متفاوت و به دلیل وجود الیهضریب گسترش هندسی یکتا نیست 

براي تغییر به یکباره ضریب گسترش هندسی کافی است و همچنین براي اختالف ) متر بر ثانیه 400حدود (کوچک 

امت الیه کم سرعت ضخ. توان آن را ثابت در نظر گرفت هاي بیشتر روندي افزایشی ولی با شیب کم دارد لذا می سرعت

همچنین این ضریب فقط براي مقایسه کاهندگی دامنه در دو نقطه بر . تاثیر بیشتري نسبت به اختالف سرعت دارد

  روي 
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