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 چکیده 

مکانیابی و موازنه اثر ساختگاه با گسترش  در اين مطالعه به رفع مشکالتی از قبیل کمبود داده شتابنگاری و خطای  

ای چندکاناله و حذف  های لرزهيا همان داده  های کنشیاستفاده از داده  ای با هندسی برای تعیین ضريب میرايی منطقه

 نبود شتاب يا کمبود مشکل با که مناطقی شود. اين روش، دراثر گسترش هندسی در روشی نسبتا نوين پرداخته می

 های کاهندگیمعادله کردن ایمنطقه  برای جايگزين روش تواند يكمی هستند، مواجه بزرگ هایزلزله  هاینگاشت

.  ه استاستفاده شد  کانالهای چند، برای تخمین تغییرات جانبی ضريب کاهندگی امواج سطحی از داده لرزه جادر اين  .باشد

های  ( است که بر روی اطالعات فاز بین جفتCMPCC1میانی مشترک )اين روش مشابه روش همبستگی متقابل نقطه

براساس نسبت طیفی   مطالعهاما روش استفاده شده در اين  ،  تمرکز دارد  CMPدر نقطه میانی مشترک    هامحتمل گیرنده

. در اين اينجا بعد از حذف تاثیر گسترش هندسی بر روی طیف  طرف نقطه میانی بنا شده است  و د  یهاجفت گیرنده

برآورد شده و از برازش خطی لگاريتم طبیعی آن برحسب فاصله،   CMPدر هر    ی فرکانس، نسبت دامنه ر حوزه دامنه د

براساس آن   آورده و  را بدست  پروفیل    عمقدر ساختار کم  شناسیتغییرات زمینشناسايی محل  ضريب کاهندگی هر 

پینون منطقه   ايدا گرين  لرزه  با  کالیفرنیا  ،2رصدخانه سیسیل و  از داده  شناسی و تغییرات سنگای چندکاناله  استفاده 

 .منطقه صورت پذيرفته است

،  ای چندکانالهداده لرزه ،CMPمیانی مشترک  نقطه  گسترش هندسی، ،یسطح امواج ،يیرایمضريب های کلیدی:  واژه 
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Abstract 

In multichannel analysis of surface wave it is common to use phase information to delineate 

nearsurface S-wave velocity structures, surface wave analysis generally neglects amplitude 

information. To effectively characterize subsurface heterogeneities from amplitude information, 

we have used Ikeda's and Tsuji's (2016) method of estimating lateral variation of attenuation 

coefficients of surface waves from multichannel–multishot (multifold) seismic data. The method 

extends the concept of the common midpoint cross-correlation method, used for phase velocity 

estimation, to the analysis of attenuation coefficients. Simultaneous employing of used together, 

attenuation coefficients and phase velocities could characterize a lithological boundary as well as 

fracture zone. We applied the method on multifold seismic reflection data acquired in Cecil and 
_____________________________________________________________________________________ 

1 common midpoint cross correlation 
2 Cecil and Ida Green Piñon Flat Observatory (PFO) 
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Ida Green Pinon Flat Observatory, Riverside County, California. We clearly observed abrupt 

changes in lateral variation of estimated attenuation coefficients around lithological boundary, 

whereas it has the potential to distinguish localized fractures from lithological boundaries. 
 

Keywords: Attenuation coefficients, Surface waves, Discontinuity, Fracture, Geological 

heterogeneity, lithological boundary 

 
 مقدمه      

  . شودیم  استفاده  عمق  کم   یشناسسنگ   فیتوص  یبرا  یسطح  جاموا  زیآنال  از  آمدهدستبه  S  موج  سرعت  ساختار

 یسطح  یالرزه  یها داده  از  شده   مشتقی  سطح  امواج  فاز  سرعت  از  سطح   به  ك ينزد  یموضع  یشکستگ  صیتشخ  حال،نيابا

( CO2  یساز  رهیذخ   مثال،  عنوان  به)  یمهندس  مختلف  یکاربردها  در  هایشکستگ  نی چن  صی تشخ.  است  دشوار  معمول

 ی حاو  یسطح  امواج  دامنه  رد،یگیم  قرار  غفلت  مورد  یسطح  موج  لیتحل  در  معموال  دامنه  اطالعات  اگرچه  .است  مهم

گذاری همزمان کیفی  ( روشی را برای اشتراک 2014مسبا و استربیا )  .است  یشناسسنگ  فیتوص  یبرا  ی مهم  اطالعات

 رهيجز  از  1تايی چند  بازتاب  یهاداده  یبرااند.  تضعیف و سرعتی از داده چندکاناله چندچشمه ای )چندتايی( پیشنهاد کرده

  است شده    استفاده  فت ریم  انتظار  MTL3ی  کیتکتون  وسط  خط  حضور  از  یجانب   یناهمگون   آن  در  که  ژاپن  ،2شیکوکو 

 که  دارد  را  لیپتانس  يیرایم  بيضرا  و   فاز  سرعت  از  همزمان  استفاده  که  داده  نشان  جينتا  (.2009  ،همکاران  و  ايکدا)

،  مطالعهدر اين    .ستین  ريپذ   امکان  تنها  فاز  سرعت  از  که   دهد  صیتشخ  یشناسسنگ   یمرزها  از  را  یموضع  یهایشکستگ

شده بوسیله   شنهادیپ   تايیچند  یالرزه  یداده  از  یسطح   امواج  يیرایم  بيضر  یجانب  راتییتغ  موثر  برآوردروشی برای  

(  CMPCC)  مشترک  یان یم  نقطه  متقابل  یهمبستگ  روش  به  هیشب  روش  ن يا.  شده است( استفاده  2016)ايکدا و سوجی،  

ی،  سوزوک  و  یاشيها)  دارد  تمرکز(  CMPs)  مشترک  یان یم  نقاط  درها  رندهیگ  زوج  نیب  فاز  اطالعات  یرو  بر  که  است

براساس نسبت طیفی دامنه  جا  روش استفاده شده در ايناما    ، (2013  ،همکاران  و   کدا يا  ؛ 2012  ،همکاران  و   یسوج  ؛2004

گیرنده استجفت  شده  بنا  میانی  نقطه  طرف  دو  استفاده    طورخاص،به  .های  مورد    ی هایناهمگون  فیتوص  یبراروش 

دو    که  کالیفرنیا  ،ريورساياد   از  تايیچند  بازتاب  ی هاداده  یبرا  روشاين    نیهمچن.  شودیم  استفاده  یرسطحيز میان 

   .شده است استفاده شناسی قرار داردگسلی با تغییرات سنگ خط 
 

 روش تحقیق       

ای به دو علت غیرکشسان امنه امواج لرزهدرود.  ای يکی از خواص مهم ساختار زمین بشمار میتضعیف امواج لرزه 

اثر شده است هندسی بیگسترش   ژوهش، ولیکن در اين پ يابدهندسی با افزايش فاصله کاهش میبودن زمین و گسترش 

کالیفرنیا با موقعیت    ريورسايد،  پیتون، شهرستان  گرين  ايدا  و  سیسیل  ها در اين پژوهش مربوط به رصدخانه مسطحداده  و

ای با فرمت  و از نوع لرزه  USGSه از  تهیه شد  61167/33و عرض جغرافیايی    -45943/116جغرافیايی طول جغرافیايی

seg-2    است. دادهpfo-1 array  ،5/1فواصل    با   ها . ژئوفونده استثبت شهرتزی    5/4مولفه قائم    هایتوسط ژئوفون  

متر برای پروفیل 30افت کاناله با دور    MASW   48متر و به صورت آرايه   5/70متری بین هر گیرنده از هم در طول  

  1004متر برای پروفیل شماره   5  ،1003متر برای پروفیل شماره    10  ،1002متر برای پروفیل شماره    20  ،1001شماره  

ای براساس منظور مطالعه کاهندگی امواج لرزهبه  .برداری شده استاز چشمه داده  1005متر برای پروفیل شماره    5/1و  

دوران مزوزوئیك )دوره کرتاسه( است   اسی مربوط بهساختگاه مورد مطالعه از نظر زمین شنشود. ها انتخاب میدامنه آن

 شناسی در منطقه سنگ گرانیت )شامل ديوريت کوارتز، گرانوديوريت( است. جنس غالب سنگ  USGSو به گزارش 

توان همگن جانبی را می  در محیط  u  در حوزه فرکانس   سطحی  موجدامنه  ،  باشدغالب    با فرض اينکه، مد امواج سطحی

 (: 2006نوشت )استروبیا و فوتی، مانند زير 

_____________________________________________________________________________________ 
1 multifold reflection 
2 Shikoku 
3 (MTL) Tectonic Line The Median 
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(1)  
u(ω, r) = I(ω)R(ω)

e−α(ω)r

√r
ei(ωt−k(ω)r+φ0(ω)) 

ضريب    α (ω)پاسخ ساختگاه برای مد غالب،   R(ω) ، طیف دامنه چشمه  I(ω) ،  ایزاويهفرکانس    ω  (،1رابطه )  در

برآورد ضريب  روش    فاصله چشمه تا گیرنده است.   rو    طیف فاز چشمه  ∅0(ω) عدد موج،  )ω)k کاهندگی برای مد غالب،  

 بنا شده است.  مرحله   6ی بر پايه کاهندگی )ضريب جذب(

  رده ب  ( sjU)افست  -حوزه فرکانس   ا تبديل فوريه بهامین چشمه ب sامین گیرنده از   jی  ای دريافت شده بوسیله داده لرزه .1

ه شده، همزمان با جداسازی فرکانس مثبت دامنه را دو  در حوزه فرکانس محاسب  در اينجا قدر مطلق داده  شد. خواهد  

با    .شودتصحیح می  sjUدامنه   (، گسترش هندسی  2برابر کرده، تا محاسبات درست صورت گیرد. با استفاده از رابطه )

 توان به ضريب کاهندگی در نزديك به سطح زمین دست يافت. اين روش نشان داده شد که با حذف آن نیز می

(2)  usj(ω) = √rsj|usj(ω)| 

امین   nبرای    snUامین گیرنده و    jبرای    sjUبین    cA  تجمیع شده  امین( چشمه و يا ضربه، نسبت دامنهsبرای هر )

 گیرنده محاسبه خواهد شد. 

  ن ی ام n  و   ن ی ام j  ن ی ب  ی ان ی شده در نقطه م  ف ي تعر  CMPتعداد  ، cاست و  رنده ی گ   ن ی ام  nو   ن ی ام  j ن ی فاصله ب  dr ( 3رابطه )  در  .2

خواهد   د ی از هر مجموع چشمه تول  ، زوج  N(N-1)/2  به دست آمده از  ها داده به کار گرفته شود در  رنده ی گ  Nاگر . است  رنده ی گ 

 شد. 

Ac(ω, dr) =
usj(ω)

usn(ω)
= e−α(ω)dr 

(3)  

امواج   لیحوزه فرکانس، تحل  در  .گروه قرار خواهند گرفت  كيبا هم در    مشابه  CMPبا    (3)  دلهادر مع ها  نسبت دامنه  .3

ات مورد کاهش محاسب  که باعث توانايی در نسبت به حوزه زمان دارد یکمتر تعداد نمونه ها با داهبه  ازیمعموال ن یسطح

 شد. خواهد  هانسبت دامنه یبرا نیاز

 تخمین زده شود.   1بداء ( از م 2014همکاران،    و   )فوتی  Ln(Ac(  در مقابل   drخطی    برازش ی  تواند به وسیله می   αمقدار   .4

 آيد. می بدست    CMPبه عنوان تابعی از    aضريب کاهندگی    ها CMPبرای ديگر    5و    4با اجرای مرحله   .5

ها،  آوردن نسبت دامنه ها فراهم شد. از اين رو پس از بدستنسبت دامنه به مرکزيت نقطه میانی مشترک برای تمام تريس .6

ها برازش میانی آن، نسبت به مقدار فاصله نقطه CMPهای محاسبه شده در هر  خطی از لگاريتم طبیعی نسبت طیف دامنه 

  1005و    1004،  1003،  1002،  1001های شماره  پروفیل  مام نقاطآمده ضريب کاهندگی برای تکرده و شیب خط بدست

 .استمحاسبه شده ( الف تا ث 2به ترتیب در )شکل  AZ.PFO-1در سايت 

 

 

تصويرنمادين نحوه چیدمان گیرنده نسبت به چشمه در موقعیت افست    .1شکل
 . (2016)ايکدا و همکاران،  برای تخمین نسبت دامنه CMPمثبت و موقعیت  
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                     𝛼 
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1 regression through the origin 
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                   𝛼 

 ت 

                          𝛼 

 پ 
                                                                              𝛼 

 ث 
  پروفیل شماره (  ب  متر  30با دور افت    1001  پروفیل شماره (  الفبرای    AZ.PFPضريب کاهندگی سايت      Array PFO-1 .2لشک
  1005  پروفیل شماره  ث(متر    5با دورافت      1004  پروفیل شماره(  تمتر    10با دور افت   1003  پروفیل شماره  پ(متر    20با دورافت    1002

)محور قائم نشان دهنده فرکانس بر حسب هرتز، محور افقی نشان دهنده فاصله افقی بر روی زمین و طیف رنگی نشان    متر   1.5با دورافت  
 ضريب کاهندگی است.( دهنده تغییرات 

 

 گیری نتیجه         

ای بسیار مهم و  شوند. تعیین مکانیزم تضعیف در زمین مسئله های زمین تضعیف می ای در اثر عبور از اليه امواج لرزه

ای، ضريب تضعیف  ای بسیار با اهمیت است. يکی از پارامترهای مهم در تضعیف امواج لرزههای لرزهاز نظر تحلیل داده

ها را شناسی زير ساختگاه پروفیلهای مورد بررسی به وضوح تاثیر تغییرات زمینکه خروجی ضريب تضعیف پروفیل  است

های احتمالی بر  شناسی و شکستگیبر سرعت امواج و تضعیف دامنه آنها مشاهده کرد و در نتیجه به تغییرات مرز سنگ 

های دو طرف نقطه میانی بنا  براساس نسبت طیفی جفت گیرنده  عه مطالروش استفاده شده در اين  برد.  سر راه امواج پی

در ساختار    شناسیتغییرات زمین در شناسايی محل    اين روش  پتانسیل باالی  که به تغییرات ضريب کاهندگی و  شده است

توان طح میدست يافته است و از مقايسه تصاوير در اعماق نزديك به سای چندکاناله  استفاده از داده لرزه  با   کم عمق

 .استخروجی حاصل دارای صحت ضريب کاهندگی به موقعیت چشمه حساس است و نتیجه گرفت که 

 قدردانی 

 تهیه و بهبود بانك داده متشکريم.  برای به اشتراک گذاری و usgsاز سايت 
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