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توموگرافی دوبُعدی سرعت گروه موجهای ریلی در پهنة شمالغربی فالت ایران
هوشمند زندی 1و حبیب رحیمی*2
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،93/10/28 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چكيده
هدف از این تحقيق بهدست آوردن نقشههای توموگرافی دوبُعدی سرعت گروه موجهای ریلی برای پهنة شمالغربی فالت ایران است.
برای این کار از دادههای زمينلرزههای محلی مربوط به بازة زمانی  2006تا  2013ثبت شده در  10ایستگاه باند پهن پژوهشگاه بين المللی
زلزلهشناسی و مهندسی زلزله استفاده شد .ابتدا خمهای پاشندگی مُد اساسی موج ریلی با استفاده از روش پردازش تکایستگاهی برآورد
شد .در روش تکایستگاهی ،بعد از اِعمال تصحيحهای اوليه ،خمهای پاشندگی مُد اساسی سرعت گروه موج ریلی با استفاده از تحليل
زمان -بسامد ( )FTANبرای مسيرهای گوناگون چشمه -ایستگاه برآورد شد .بعد از برآورد خمهای پاشندگی مُد اساسی سرعت گروه ،با
استفاده از روش وارونسازی خطیدوبُعدی  ،نقشههای توموگرافی سرعتهای گروه برای دورههای  2تا  50ثانيه بهدست آمد .نتایج بهدست
آمده برای دورة  5ثانيه یک بیهنجاری کمسرعت زیر آتشفشان سبالن را نشان میدهد ،درحالیکه زیر آتشفشان سهند بیهنجاری
پُرسرعت مشاهده میشود .برای دورة  10ثانيه نتایج متفاوتی مشاهده میشود .زیر آتشفشان سبالن بیهنجاری پُرسرعتی مشاهده میشود،
درحالیکه زیر آتشفشان سهند ،و همچنين در امتداد کمان ماگمایی اروميه-دختر بیهنجاری کمسرعت دیده میشود .برای دورة  20ثانيه
نتایج در بيشتر مناطق بیهنجار کمسرعت را نشان میدهد .برای دورة  40ثانيه متفاوت میشود ،بطوریکه بیهنجاری کمسرعت در
بخشهای جنوبی و بیهنجاری پُرسرعت در بخشهای شمالی قابل مشاهده است.
واژههای کليدی :توموگرافی ،سرعت گروه ،خمهای پاشندگی ،مُد اساسی ،روش تکایستگاهی ،وارونسازی خطی.

 .1مقدمه
همگرایی طوالنی مدت بین صفحههای اوراسیا و عربی از

خزر ،جنوب قفقاز ،شرق آناتولی و شمال رشته کوههای

کرتاسه پسین منجر به مراحلی از برخوردهای متوالی بین

زاگرس واقع شده است (شکل  .)1کمربند کوهستانی در

صفحة عربی و بلوکهای قارهای کوچکتر حاصل از

این ناحیه نتیجه بسته شدن اقیانوس نئوتتیس و برخورد

تجزیه گندوانا تا بسته شدن نهایی اقیانوس نئوتتیس شده

نهایی صفحه عربی با بلوک ایران مرکزی است.

است .سامانه کوهزایی زاگرس -عمان -مکران در امتداد

تغییرشکل و لرزهخیزی در این ناحیه عمدتا به علت

حاشیة شمال شرقی صفحة عربی ساخته شد ،درحالیکه

کوتاهشدگی قارهای بلوک ایران بین صفحههای عربی و

البرز و کپهداغ بهترتیب در امتداد برخوردهای بین

اوراسیا است .شواهد زمینشناسی و حل صفحة گسل

صفحههای ایران مرکزی ،با دریای خزر و اوراسیا

زمینلرزهها نشاندهنده وجود هردو گسلش تراستی و

گسترش یافتهاند .این تحول ژئودینامیکی طوالنی باعث

امتدادلغز مزدوج در این ناحیه است (تقیزاده فرهمند و

تشکیل یک ساختار زمینشناسی پیچیده شده که با

همکاران .)2010 ،همچنین کوپلی و جکسون (،)2006

تغییرات جانبی اساسی در سن ،ترکیب و شکل

سامانه گسل نرمال سرو را با روند  NNW-SSEبا مؤلفه

زمینساختی در این ناحیه وسیع مشخص میشود

امتدادلغز راستگرد توصیف کردند ،که این گسل مطابق

(گولونکا  ،2004هاتزفلد و مولنار .)2010

با مرز بین بلوکهای فالت ایران -ترکیه و ایران مرکزی

ناحیه شمالغرب ایران جزء ناحیههای فعال لرزهای

و نرخ گسترش آن پایین است  ،نرخ لغزش افقی آن -1/5

در خاورمیانه است ،و زمینلرزههای مخرب زیادی را

 3میلیمتر در سال است .گسلهای اصلی از قبیل گسل

تجربه کرده است .این منطقه ،در ناحیهای بین دریای

تبریز و گسل بستان آباد با روند  NW-SEدر این ناحیه

*نگارنده رابط:

E-mail: rahimih@ut.ac.ir
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وجود دارند که مثالهایی از گسلهای اصلی شناختهشده

افزایش میدهد .سرعتهای محتمل برای حوضة جنوبی

در شمال غرب ایران هستند (تقیزاده فرهمند و همکاران،

خزر حدود  8-10میلیمتر در سال با  NWیا  NNWنسبت

 .)2010یک نرخ امتدادلغز راستگرد هفت میلیمتر در

به اوراسیا و  13-73میلیمتر در سال با  SWنسبت به ایران

سال برای گسل شمال تبریز و گسترش حرکت راستگرد

است (جکسون و همکاران.)2002 ،

به ترکیه در امتداد گسل چالدران را وجود دارد ،که این

اولین برآورد از ضخامت پوسته در شمالغرب ایران،

نرخ ،متناسب با دوره بازگشت  300-250ساله برای

آسوده ( ،)1982با استفاده از تحلیل موجهای سطحی بود،

زمینلرزه با بزرگی  7/3-7مطابق با لرزهخیزی تاریخی

که نشان داد یک پوسته با ضخامت  46کیلومتر زیر این ناحیه

گسل شمال تبریز در ،1641 ،1304 ،1273 ،1042 ،858

وجود دارد .دهقانی و ماکریس ( ،)1984با ارزیابی

 1780 ،1721و  1786میالدی است .درحالیکه زمان

بیهنجاری بوگه برای کل ایران ،اشاره به وجود پوستهای با

بازگشت پیشنهاد شده (حسامی و همکاران )2003 ،با

ضخامت کمتر از  45کیلومتر برای شمالغرب ایران کردند.

بزرگی  7/7-7/4با لرزهخیزی تاریخی همخوانی ندارد .در

سبر و همکاران ( )1997یک پوسته با ضخامت حدود 45

نقطة مقابل ،تغییرشکل در ناحیههای انتقالی بین کوههای

کیلومتر را با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی برای

تالش و البرز بسیار آهسته است ،و دورة بازگشت برای

این ناحیه پیشنهاد کردند .هیرن و جیمز ( ،)1994با بهدست

زمینلرزههای بزرگ مثل رودبار بسیار طوالنی است (دامور

آورن توموگرافی زمانسیرهای سرعتهای  Pnزیر زون

و همکاران .)2011 ،عالوه بر آن ،دو کوه آتشفشانی برجسته

برخوردی در فالت ایران -ترکیه ،بخش باالیی گوشتة

نئوژن-کواترنری (سهند و سبالن) در این ناحیه واقع شدهاند.

باالیی ضعیف با ذوب بخشی را برای ناحیه زیر فالت ایران

آتشفشان سهند یک استراتوولکانو کالک-آلکالین

– ترکیه گزارش کردهاند .سایر تحقیقات ژئوفیزیکی

بهشدت فرسوده شده بزرگ ( )massiveبا ارتفاع 3707

همچنین یک ضخامت پوستهای  45تا  48کیلومتر را زیر این

متر است .آتشفشان سبالن که آتشفشانی آندزیتی است،

ناحیه نشان دادند (قیطانچی  ،1996مونی و همکاران ،1998

بلندترین نقطه در شمالغرب ایران را تشکیل میدهد

باسین و همکاران .)2000

( 4811متر) ،و دومین آتشفشان بلند کشور است (تقیزاده
فرهمند و همکاران .)2010 ،
بهنحو شگفتآوری زمینساخت شمالغرب ایران
فقط با فشار صفحة عربی کنترل نمیشود ،بلکه تحت تاثیر
فرورانش یک باقیمانده پوستة اقیانوسی قدیمی
زیرکمانهای قفقاز بزرگ و بالکان  -آپشرون در شمال
حوضة جنوبی خزر نیز قرار دارد (ماسون و همکاران،
 .)2006در شرق این ناحیه حوضة جنوبی خزر وجود دارد

شكل  .1نقشه زمينساختی و توپوگرافی/ژرفاسنجی ناحيه مورد بررسی و اطراف

که عنصری مهم در برخورد اوراسیا -عربی است؛ بلوکی

آن شامل صفحههاي عربی و اوراسيا ،تغيير یافته از ریلينگر و همکاران

آهسته و بهطرز آشکاری سخت و محکم که مواد قارهای

( .)2006ناحيه مورد بررسی با مربع توخالی مشخص شده است.
كوتهنوشتها شامل :گسل شمال آناتولی ( ،)NAFگسل شرق آناتولی

در همة جهتهای آن رورانده میشود .یک آزمایش

( ،)EAFگسل دریاي مرده ( ،)DSFگسل مشا ( ،)MFگسل پمباک-

گسلش فعال اطراف حاشیهها ،ارزیابیهای مؤلفه حرکت

سوان-سانيک ( ،)PSSFگسل تبریز ( ،)TFگسل چالدران ( ،)CFقفقاز

حوضة جنوبی خزر نسبت به هردوی ایران و اوراسیا است
که زیرراندگی آن را به زیر کوههای تالش در غرب

كوچکتر ( ،)LCگودال سيپرس ( ،)Cypسيناي ( ،)Sinدریاي خزر
( ،)Casگسل اصلی قفقاز ( ،)MCTكپهداغ ( ،)Kopشبه جزیره آپشرون
( ،)APكوههاي البرز (.)Al
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مگی و پریستلی ( ،)2005با استفاده از توموگرافی شکل

ناپیوستگی موهو به  4/3کیلومتر بر ثانیه میرسد و همچنین

موج سطحی فالت ایران -ترکیه ،یک بیهنجاری

ضخامت سنگکُرة قارهای نازک حدود  85کیلومتر زیر

کمسرعت موج بُرشی در بخش باالیی گوشتة باالیی را

شمالغرب ایران را گزارش کردهاند .شادمنامن و همکاران

گزارش کردهاند .علینقی و همکاران ( ،)2007یک زون

( ،)2011با استفاده از وارونسازی شکل موج جزء بندی

کمسرعت غالب بین بلوک خزر و صفحة عربی را گزارش

شده ( )PWIعمق موهو را زیر کوههای تالش 60-50

کردهاند .بایرامنژاد و همکاران ( ،)1386با استفاده از برگردان

کیلومتر و در شمال غرب ایران  50-40کیلومتر ،همچنین

همزمان زمانسیر موجهای زمینلرزههای محلی وجود دو

یک بیهنجاری کمسرعت در عمق  50و  100کیلومتری در

الیه کمسرعت زیرسطحی با ضخامتهای سه و دو

شمالغربی در مرز ایران -ترکیه را گزارش کردهاند.

کیلومتری ،یک ناپیوستگی سرعتی را در عمق 23

حجازی نوقابی و همکاران ( )1391با استفاده از برآورد

کیلومتری ،همچنین عمق موهو و سرعت موج طولی را

خمهای پاشندگی ،سرعت گروه موجهای ریلی نوفههای

بهترتیب  45کیلومتر و  8کیلومتر بر ثانیه برای ناحیه

لرزهای سرعت گروه را بین  2/5تا  3کیلومتر بر ثانیه بهدست

شمالغرب ایران گزارش کردهاند .طباطبایی و همکاران

آوردند و بیان کردند که ساختار سرعتی پوسته از خزر تا

( ،)2008با استفاده از توموگرافی و ساختار سرعتی سهبُعدی

دریاچة ارومیه در مقیاس بزرگ ،خیلی متغیر نیست .ثبوتی و

گوشتة باالیی را برای فالت ایران بهدست آوردند و یک

همکاران ( ،)1391با استفاده از تحلیل تابع گیرنده ،افزایش

ناحیه کمسرعت گوشتة باالیی غالب را برای ترکیه و ایران

عمق موهو به سمت شمال شرقی ناحیة مورد بررسی را

گزارش کردند .همچنین وجود قسمتهای باالیی گوشتة

گزارش کردهاند ،و عمق موهو را در شرق سبالن و زیر

باالیی داغ یا دارای ذوب بخشی را گزارش کردهاند.

کوههای تالش 55 ،کیلومتر بهدست آوردند .امینی و

نصرآبادی و همکاران ( ،)2008با استفاده از تحلیل تابعهای

همکاران ( ،)2012یک بیهنجاری کمسرعت غالب زیر

گیرنده و پاشندگی موجهای سطحی ساختار سنگکُرهای

 NWایران و شرق ترکیه ،را گزارش و بیان کردند که این

قارهای را برای فالت ایران بهدست آوردند .بایرامنژاد و

بیهنجاری نشاندهندة یک زون بهنسبت ضعیف گوشتهای

همکاران ( ،)1389aبا وارونسازی سهبُعدی زمانسیر

است .متقی و همکاران ( ،)2013با استفاده از توموگرافی

زمینلرزههای محلی و بایرامنژاد و همکاران ( ،)1389bبا

موجهای سطحی نوفة محیطی فالت ایران ،برای سرعت

توموگرافی دوبُعدی پوسته در شمال غرب ایران با استفاده از

گروه و در دورة  8ثانیه مربوط به قسمت باالیی پوسته ،یک

وارونسازی زمانسیر موجهای لرزهای ،وجود یک

بیهنجاری پُرسرعت زیر زون سنندج -سیرجان ()SSZ

ناپیوستگی کمسرعت در زیر مخروطهای آتشفشانی سهند

ناشی از وجود سنگهای رسوبی و دگرگونی کرتاسه-

و سبالن را گزارش کردهاند .تقیزاده فرهمند و همکاران

پالئوزوئیک ،و یک بیهنجاری کمسرعت برای کمان

( )2010با ترکیب تابعهای گیرنده  Sو  Pعمق موهو را 38

ماگمایی ارومیه -دختر ( )UMDAناشی از وجود سنگهای

کیلومتر در بخش غربی و حدود  53کیلومتر زیر بخش

رسوبی و آتشفشانی و احتماالً جریانهای گدازه از درون

شرقی آن بهدست آوردند ،و نتایج آنها وجود یک ضخیم

نهشتههای آذرآواری در پوستة باالیی را گزارش کردهاند.

شدگی پوستهای قابلتوجه به سمت شمال شرقی ناحیه به

آنها در دورة  20ثانیه ،تغییر سرعت بیشتری را با افزایش

علت برخورد بین صفحههای ایران مرکزی و خزر جنوبی و

سرعت زیر  SSZو کاهش سرعت زیر  UMDAگزارش

همچنین یک ضخامت متوسط حدود  46کیلومتر را برای

کردند .آنان همچنین در دورة  32ثانیه ،مربوط به بخشهای

پوستة زیر شمالغرب ایران نشان میدهد .عالوه بر آن،

پایینی پوسته و بخشهای باالیی گوشتة باالیی ،بیهنجاری

سرعت موج بُرشی برآوردی  3/4در پوسته ،که زیر

کمسرعت زیرکمانهای  SSZو  UMDAرا گزارش
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کردند .در تحقیق رحیمی و همکاران ( )2014در مورد

پاشندگی با استفاده از پردازش دادهها برآورد شد .برای

توموگرافی سرعت موج بُرشی سامانه سُستکُره-

رسیدن به این هدف و در مرحله اول ،پاسخهای دستگاهی،

سنگکُره در زیر فالت ایران با استفاده از روش وارونسازی

انحراف از میانگین و انحراف از خط مبنا از روی نگاشتها

غیر خطی صورت گرفت و نقشههای توموگرافی سرعت

حذف شده و دادهها با اِعمال فیلتر میانگذر و با استفاده از

گروه برای دورههای  10تا  100ثانیه بهدست آمد.

نرمافزار  SACفیلتر شدند .خمهای پاشندگی سرعت گروه
موجهای ریلی در روش تکایستگاهی برای هر زوج

 .2دادهها
در این تحقیق از پیشینة زمینلرزههای محلی با بزرگی بیشتر
از  2/5ثبت شده در ناحیه شمالغرب ایران و ناحیههای
اطراف مربوط به بازه زمانی  2013-2006استفاده شده است.
تعداد زمینلرزههای استفاده شده  1510و ناحیة مورد بررسی
بین  50-44درجة شرقی و  40-34درجة شمالی قرار دارد.
برای این کار از ایستگاههای باند پهن شبکه لرزهای ایران
( )INSNاستفاده شد.

ناحیه مورد بررسی ،رومرکز

زمینلرزههای مورد استفاده و محل ایستگاههای مورد
استفاده در شکل  2نشان داده شده است.
 .3برآورد خمهای پاشندگی

زمینلرزه -ایستگاه با اِعمال تحلیل زمان -بسامد

FTAN

(لفشین و همکاران )1992 ،1989 ،1972 ،به مؤلفه عمودی
لرزهنگاشت برآورد شدند .روش  FTANبراساس نمایش
زمان -بسامد یک سیگنال لرزهای است ،که با عبور یک
پیشینه لرزهای ورودی از میان سامانه فیلترهای بسامدی باند
باریک گاوسی و نمایش دامنههای پوشها و فازهای
لحظهای خروجی فیلتر درحکم یک تابع مختلط دوبُعدی
است (کاراگیانی و همکاران .)2002 ،مثالی از پردازش
 ،FTANبرای بهدست آوردن سرعت گروه برای مولفه قائم
پیشینه ثبت شده در ایستگاه  SNGEدر شکل  3نشان داده
شده است.

برای برآورد نقشههای توموگرافی دوبُعدی ،خمهای

شكل  .2ناحية مورد بررسی ،رومركز زمينلرزهها و ایستگاههاي مورد استفاده در این تحقيق .رومركز زمينلرزهها با دایرههاي توخالی ،ایستگاهها با مربعهاي
توپُر سرخرنگ و محل آتشفشانهاي سهند ( )Sahو سبالن ( )Sabبا ستارههاي توپُر سبزرنگ مشخص شده است.
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(الف)

(ب)

(پ)
شكل  .3یک مثال از برآورد خمهاي پاشندگی سرعت گروه به روش تکایستگاهی در ایستگاه  ،SNGEبراي پيشينه ثبتشده از زمينلرزه  13آوریل 2011
با بزرگی  3/4و عمق كانونی  5كيلومتر ،در عرض جغرافيایی  37/18و طول جغرافيایی  56/202با فاصله رومركزي  829/6كيلومتر با فاصله رومركزي
 829.6كيلومتر( .الف) .شکل موج خام بعد از تصحيح اوليه( ،ب) فيلتر ميانگذر تریس در فاصله  100 -2هرتز .مُد اساسی جدا شده با رنگ سرخ
روي تریس اصلی فيلتر شده با رنگ آبی براي مؤلفه قائم لرزهنگاشت مشخص است و (پ) خم پاشندگی براي مؤلفه قائم لرزهنگاشت با انتخاب
نقطههاي با انرژي بيشينه در نمودار  FTANجدا میشود (سمت چپ) ،و در شکل سمت راست خم تميز شده مشخص شده است.

درنهایت خم پاشندگی سرعت گروه موج ریلی در بازه

خمهای پاشندگی به عوامل متعدد ازجمله بزرگای

دورة  50-2ثانیه ،برآورد شد .خمهای پاشندگی برای همة

زمینلرزه ،فاصلة رومرکزی و مانند آن بستگی دارد ،برای

پیشینهها که مسیرهای چشمه-ایستگاه را پوشش داده بودند

مسیرهای گوناگون ،بازههای متفاوتی با استفاده از پردازش

برآورد شدند .شکل  4مسیرهای بین چشمه تا ایستگاه برای

در حوزة زمان -بسامد برآورد شد که در شکل  ،5تعداد

دورة  10ثانیه را نشان میدهد .با توجه به اینکه بازة برآورد

مسیرها برای هر دوره نشان داده شده است.

شكل  .4پوشش مسير چشمه تا ایستگاه ناحية مورد بررسی براي دورة  10ثانيه
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شكل  .5پوشش مسير سرعت گروه براي دورة  2تا  50ثانيه .فاصله متوسط بين چشمه تاایستگاه براي همة مسيرهاي موجود  408كيلومتر است.

 .4توموگرافی دوبُعدی

در امتداد مسیر - iاُم t 0 i ،زمانسیر محاسبهای برای مدل

توموگرافی موجهای سطحی به یکی از روشهای متداول

اولیه است a ،پارامتر تنظیم l0 i ،طول مسیر - iاُم و s

برای تصویر ناهمگنیهای بزرگمقیاس پوسته و گوشتة

قطعهای است که وارونسازی در امتداد آن صورت

باالیی زمین تبدیل شده است .در این مقاله ازروش

میگیرد .پارامتر  aتعادل (تبادل) بین برازش به داده و

تعمیمیافته وارونسازی خطیدوبُعدی گسترشیافتة

همواری نقشههای سرعت گروه حاصل را کنترل میکند.

دیتمار و یانوسکایا ( )1987و یانوسکایا و دیتمار ()1990

مقدار بیشتر آن همواری بیشتر توزیع سرعتهای حاصل

یعنی حالت تعمیمیافتة روش کالسیک تکبُعدی بکاس

را در پی دارد.

وگیلبرت ( ،)1986استفاده شده است .مزیت این روش

معیار دیگری در کیفیت حل مقایسه باقیمانده

آن است که در ناحیههای با پوشش غیر یکنواخت پرتو

میانگین مربعات اولیه زمانسیر و باقیمانده حساب نشده

هم کار میکند .مجموعة دادههای ورودی ،زمانسیرهای
مشاهدهای (یا سرعتهای میانگین) در طول مسیرهای
پرتو برای دورههای متفاوت است .زمانسیرها ،در طول
مسیرهای گوناگون و برای هر دوره با تحلیل زمان -بسامد

 است .فرض میشود باقیماندههای حساب نشده

تصادفی است ،بنابراین  را میتوان درحکم برآوردی
از خطای استاندارد داده قبول کرد که امکان محاسبه

خطای استاندارد حل   mرا میدهد .مقدار  در این

بهدست میآیند و مربوط به رسید گروه موجهای با یک

تحقیق برای انتخاب دادههای مناسب استفاده شد،

بسامد مرکزیاند .به این علت که تغییرات جانبی سرعت به

طوریکه برای هر مسیر که باقیمانده زمانسیر بزرگتر

اندازه کافی کوچک است ،میتوان تصحیح کُندی نسبی

از  3بود ،مسیر متناظر از مجموعه داده حذف شد و

)  m ( xرا بهجای توزیع سرعت مجهول )  U ( xبهکار برد و از

حل دوباره صورت گرفت (یانوسکایا و همکاران،

استفاده کرد .در روش توموگرافی

 .)1998نتیجه نهایی وارونسازی توموگرافی ،توزیع

پیشگفته ،نقشههای سرعت گروه )  U ( xدر هر دوره را با

فضایی سرعت گروه یا میانگین محلی خمهای پاشندگی

کمینه کردن تابع  misfitزیر میتوان بهدست آورد:

و خطای استاندارد متناظر در نقطههای مجزای ناحیة مورد

باقیماندة زمانسیر

()1

d

(d  Gm)T (d  Gm)  a  m( x) dx  min,
2

()2

m( x)  (U 1 ( x)  U 01 )U 0 ,

()3

d i  ti  ti 0

()4
()5

ds
U0

)(Gm ) i   Gi ( x)m( x)dx   m( x
l0 i

 ti 0

ds

 G ( x)dx   U
i

0

l0 i

بررسی است.
 .5نتايج
حل مسئله توموگرافی لرزهای ،غیر یکتا است چون داده
ورودی سرعتهای لرزهای در همة نقطههای محیط را
شامل نمیشود .آگاهی از قدرت بازگردانی داده ،امکان

U0

برآورد کمینه اندازة ناهمگنی قابل بازگردانی از نمونة

سرعت متناظر با مدل اولیه است t i ،زمانسیر مشاهدهای

داده را میدهد و همچنین اطالعاتی در مورد جواب

در رابطةهای ()5-1

) x  x( , 

بُردار موقعیت،
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مسئله ،به علت استفاده از روش حل خاص را فراهم

ال
بهعبارتدیگر ،مقدارهای بزرگ پارامتر کشیدگی (معمو ً

میکند .یانوسکایا ( )1997و یانوسکایا و همکاران

 )  1به این معنی است که مسیرها جهتبندی خاصی دارند و

( ،)1998دو پارامتر برای ارزیابی قدرت تفکیک جانبی

تفکیکپذیری در امتداد این جهتها کوچک است

پیشنهاد دادند؛ اندازة میانگین و کشیدگی ناحیة

(یانوسکایا.)1997 ،
مقدارهای کوچکتر پارامتر  αتوزیع سرعت گروه

میانگینگیری.
مقدار سرعت در هر گرید بهمنزلة میانگین مقدارهای

دوبُعدی بسیار آشفتهای را نشان داد .مقدارهای

دادههای سرعت مسیرهای اطراف بهدست میآید .در

کوچکتر  ،αناحیههای میانگین کوچکتر (آشفتگی

مواردی که پوشش پرتو پراکنده باشد ،اندازة ناحیة

بیشتر) ،باقیماندههای کوچکتر و در نتیجه

میانگینگیری بزرگتر است .بنابراین اندازة ناحیة

تفکیکپذیری بهتری را در اختیار قرار میدهد اما مقدار

میانگین در هر نقطه ،تقریبی از قدرت تفکیک بهدست

بزرگتر پارامتر تنظیم ،منجر به ناحیة میانگین بزرگتر

آمده در آن نقطه است و به همراه پارامتر کشیدگی،

(آشفتگی کمتر) و در نتیجه باقیماندههای بزرگتر و

قدرت تفکیک نقشههای بهدست آمده را نشان میدهد.

قدرت تفکیک کمتری میشود .بنابراین باید بین برازش

روش استفاده شده در این تحقیق برای برآورد قدرت

به دادهها ( )misfitو همواری ( )roughnessنقشههای

بازگردانی داده در مسئلههای دوبُعدی (یانوسکایا،

سرعت تعادلی برقرار باشد تا از مدل واقعی دور نشویم.

 ،)1997حالت تعمیمیافته روش پیشنهادی بکاس و

چندین مقدار پارامتر تنظیم آزمایش شد با کوچکتر

گیلبرت ( )1968برای «طول میانگین» در مسئلههای

شدن مقدار  ، aوضوح ناحیه بیشتر ،ولی خطای حل بیشتر

یکبُعدی است .برای مسئلههای توموگرافی دوبُعدی

شد ،درنهایت مقدار بهینه آن طوری که تعادلی بین همواری

برای

نقشه با مقدار خطا باشد برابر با  0/2در نظر گرفته شد .در

جهتهای متفاوت دستگاه مختصات ،بهطوریکه اندازة

شکل  6خم زبری با خطا آورده شده است که در مقدار 0/2

ناحیة میانگین در امتداد جهتهای گوناگون را تشخیص

برای پارامتر  ، aنزدیکترین فاصله تا مبدا را دارد.

(یانوسکایا و همکاران ،)1998 ،یک تابع

) s ( x, y

دهد ،بهکار میرود« .ناحیه میانگین» ایدهای از قدرت

نتیجههای بهدست آمده برای سرعت گروه موج

تفکیک بهدست آمده است که میتوان با یک بیضی با

ریلی ،خطای مرتبط با سرعت گروه ،ناحیة میانگین ،و

مرکز مشخص برای هر نقطه ،با بزرگترین محور

کشیدگی برای دورههای  ،20 ،10 ،5و  40ثانیه در شکل

مقدارهای

 7نشان داده شده است .قدرت تفکیک جانبی نقشههای

) s max ( x, y

و کوچکترین محور

) s min ( x, y

)  s ( x, yتقریب زد .کوچکترین محور ) ( x, y

محور

) ( x, y

max

min

 sبزرگترین

بهدست آمده 0/5  0/5 ،درجه است.

 sبیضی محاسبه میشوند و قدرت تفکیک در

هر نقطه با یک عدد داده میشود ،که اندازة میانگین ناحیة
میانگینگیری

L  ( s min ( x, y )  s max ( x, y )) / 2

است .پارامتر

دیگری با عنوان کشیدگی ناحیه میانگین با نسبت
)) ( x, y )  s min ( x, y )) / s max ( x, y )  s min ( x, y

max

 2(sداده میشود.

مقدارهای کوچک پارامتر «کشیدگی» ،نشاندهندة این است
که مسیرها بیشتر یا کمتر ،بهصورت یکنواخت در امتدادهای

شكل  .6مقدارهاي آزمایشی پارامتر  αبراساس  misfitو roughness

گوناگون توزیع شدهاند ،بنابراین قدرت تفکیک در هر نقطه

دادهها .مقدار انتخابی این پارامتر ( )α=0/2با پيکان نشان داده

را میتوان از اندازة میانگین ناحیة میانگینگیری بهدست آورد.

شده است.
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(الف)

(ب )

(ج)

(د)
شكل  .7نقشه هاي توموگرافی سرعت گروه (كيلومتر بر ثانيه) ،خطاي مرتبط با سرعت گروه (كيلومتر بر ثانيه) ،اندازه ناحيه ميانگين (كيلومتر) ،و كشيدگی
(بهترتيب از چپ به راست) براي دورههاي (الف) ( ،5ب) ( ،10ج)  ،20و (د)  40ثانيه.

 .6بحث

محاسبه شد .بهیقین ،اندازهگیریهای پاشندگی که به

در این تحقیق نقشههای توموگرافی دوبُعدی سرعت

موجب چشمه صورت میگیرد عاری از عدم قطعیت

گروه موجهای ریلی به همراه خطای بهدست آمده ،ناحیة

نیستند .بههرحال ،چن و همکاران ( )2010این مسئله را

میانگین ،و پارامتر کشیدگی برای دورههای  2تا 50

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که حاشیة آماری
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خطای ناشی از تغییر محل چشمه برای موجهای ریلی

 5ثانیه حدود  6تا  8کیلومتر است .نتایج بهدست آمده

کمتر از 0/03کیلومتر بر ثانیه است .مقدار خطای بهدست

سرعت گروه برای دورة  5ثانیه یک بیهنجاری

آمده برای قسمتهایی از ناحیة مورد بررسی که پوشش

کمسرعت زیر آتشفشان سبالن را نشان میدهد که

کم پرتو است ،بیشتر است (بخش آبیرنگ) ،و مقدار آن

میتواند ناشی از دمای زیاد سنگهای آن یا عمق کم

از  0/015تا  0/05کیلومتر بر ثانیه تغییر میکند.

مخزن ماگمایی این آتشفشان باشد .همچنین وجود

درعینحال برای بیشتر ناحیهها ،این مقدار از 0/03

چشمههای آب گرم متعدد اطراف آن نیز با نتایج سازگار

کیلومتر بر ثانیه کمتر است .نتایج ،مقدار ناحیة میانگین

است .زیر آتشفشان سهند نیز بیهنجاری پُرسرعت

کمتری را بهویژه در ناحیههای شرقی نشان میدهد،

مشاهده میشود که علت آن ممکن است سرد شدگی

بنابراین قدرت تفکیک زیادی در این ناحیهها داریم .در

سنگهای آتشفشانی آن و یا عمق بیشتر مخزن ماگمایی

نقشههای اندازة ناحیة میانگین ،ناحیههای سرخرنگ

آن باشد .در بخشهای جنوبشرقی ناحیة افزایش

بیشترین تفکیکپذیری را دارندُ .بعد ناهمگنیهایی که

سرعتی دیده میشود که ممکن است ناشی از تغییر

میتوان در بخشهای گوناگون ناحیة مورد بررسی

ترکیب سنگها در این قسمت باشد .مقدار سرعت گروه

بهدست آورد از نقشههای قدرت تفکیک بهدست میآید.

در دورة  10ثانیه از  2/6تا  3/3تغییر کرده است و میانگین

در بیشتر بخشهای ناحیة مورد بررسی ،اندازه ناحیة

 2/9کیلومتر بر ثانیه ،و عمق نفوذ موج ریلی حدود 15

میانگین مقدار بین  150-50کیلومتر را نشان میدهد اما

کیلومتر دارد .برای دورة  10ثانیه نتایج سرعت گروه

در قسمتهای حاشیه نقشه ،جاهایی که پوشش پرتو کم

متفاوتی مشاهده میشود .زیر آتشفشان سبالن بیهنجاری

است ،مقدار بیشتر میشود .همچنین با افزایش دوره،

پُرسرعتی مشاهده میشود که ممکن است نشاندهندة

مقدار متوسط ناحیة میانگین بزرگتر میشود .پارامتر

گذر از سنگهای ماگمایی گرم و رسیدن به سنگهای

کشیدگی نشاندهندة جهتدهی ترجیحی و خاصی از

ماگمایی سرد شده باشد؛ درحالیکه زیر آتشفشان سهند،

مسیر پرتوها است ،که مقدارهای کم آن داللت بر توزیع

و همچنین در امتداد کمان ماگمایی ارومیه -دختر

یکسان مسیرهای پرتو در همة جهتها دارد .پخششدگی

بیهنجاری کمسرعتی مشاهده میشود که میتواند ناشی

ایستگاهها و زمینلرزهها مقدار پارامتر کشیدگی را کنترل

از وجود سنگهای رسوبی و آتشفشانی و احتماالً

میکند .مقدار کم آن ( معموالً کوچکتر از )1

جریانهای گدازه از درون نهشتههای آذرآواری در

نشاندهنده توزیع یکنواختی از پرتوها است ،و با توجه به

پوسته باالیی در امتدا زون ارومیه -دختر باشد .برای

نقشههای برآورد شده ،مقدارهای آن حدود  0/8و

بخشهای جنوب غربی ناحیه بیهنجاری پُرسرعتی در

نشاندهندة توزیع یکنواخت و یکسان بودن قدرت

امتداد زون سنندج -سیرجان مشاهده میشود ،که وجود

تفکیک در امتداد هر مسیر در اکثر ناحیههای مورد

سنگهای عمدتاً دگرگونی در این زون را میتوان به آن

بررسی است (شکل .)7

نسبت داد .نتایج حاصل از وارونسازی سهبُعدی زمانسیر
زمینلرزههای محلی (بایرامنژاد و همکاران ،)1389a ،در

 .7نتيجهگيری

بخشهای مرکزی و جنوبغربی ناحیة مورد بررسی،

مقدار سرعت گروه در دوره  5ثانیه از  2/1تا  2/8تغییر

حضور بیهنجاریهای نسبی پُرسرعتی را در عمقهای

میکند و میانگین  2/4کیلومتر بر ثانیه دارد .با توجه به

سطحی تا  9کیلومتر نشان میدهد ،که در عمق  9کیلومتر

اینکه عمق نفوذ موجی ریلی با تقریب نصف طول موج و
دو سوم طول موج برآورد میشود ،عمق نفوذ برای دورة

گسترش بیشتری به سمت غرب دارد .همچنین یک بی-
هنجاری کمسرعت زیر بخشهای میانی و غربی ناحیه

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395
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مورد بررسی برای عمق  15کیلومتر گزارش شده است

میدهد.علت این امر ممکن است تفاوت در نوع و ضخامت

که همخوانی خوبی با نتایج تحقیق حاضر دارد .همچنین

پوسته در بخشهای شمالی و جنوبی ناحیه مورد بررسی

در عمق  18کیلومتر بیهنجاری کمسرعت زیر مخروط

باشد .بخشهای شمالی ناحیه مورد بررسی ،پوستة

آتشفشانی سهند را گزارش کردهاند .نتایج حاصل از

ضخیمتری نسبت به بخشهای جنوبیتر دارد که همین امر

توموگرافی موجهای سطحی نوفة محیطی برای فالت

میتواند سبب تغییرات جانبی سرعت شود .نتایج حاصل از

ایران (متقی و همکاران ،)2013 ،برای دورة  8ثانیه

تحقیقات قبلی برای قسمتهای باالیی گوشتة باالیی ،وجود

همخوانی نسبتاً خوبی با نتایج این تحقیق دارد .متقی و

زون کمسرعت را برای ناحیة شمالغرب ایران نشان میدهد

همکاران )2013( ،برای دورة  8ثانیه مربوط به قسمت

(هیرن و جیمز  ،1994مگی و پریستلی  ،2005علینقی و

باالیی پوسته ،یک بیهنجاری پُرسرعت زیر زون

همکاران  ،2007طباطبایی و همکاران  ،2008شادمنامن و

سنندج -سیرجان ( )SSZرا به علت وجود سنگهای

همکاران  ،2011امینی و همکاران .)2012

رسوبی و دگرگونی کرتاسه -پالئوزوئیک ،و یک
بیهنجاری کمسرعت برای کمان ماگمایی ارومیه -دختر
( )UMDAبهسبب وجود سنگهای رسوبی و آتشفشانی
و احتماالً جریانهای گدازه از درون نهشتههای
آذرآواری در پوسته باالیی گزارش کردهاند.
مقدار سرعت گروه در دورة  20ثانیه از  2/7تا 3/0
تغییر کرده و میانگین  2/9کیلومتر بر ثانیه را دارد ،و عمق
نفوذ موج ریلی حدود  32کیلومتر است .در دورة  20ثانیه
نتایج سرعت گروه برای بیشتر مناطق شرقی سرعت نسبتا
پایینی را نشان میدهد و در مناطق غربی و میانی ناحیه
مورد مطالعه بیهنجاریهای کمسرعت دیده میشود.
متقی و همکاران ،)2013( ،برای دورة  20ثانیه تغییر
سرعت بیشتری را با افزایش سرعت زیر  SSZو کاهش
سرعت زیر  UMDAرا نشان دادند ،و در دورة  32ثانیه،
مربوط به بخشهای پایینی پوسته و بخشهای باالیی
گوشته باالیی ،بیهنجاری کمسرعتی زیرکمانهای SSZ

و  UMDAرا گزارش کردهاند.
مقدار سرعت گروه در دورة  40ثانیه از  2/7تا 3/5
تغییر کرده است ،میانگین  3/1کیلومتر بر ثانیه دارد ،و
عمق نفوذ برای موج ریلی حدود  62کیلومتر است .برای
دورة  40ثانیه مربوط به بخشهای پایین پوسته و
بخشهای باالیی گوشتة باالیی ،نتایج متفاوتی مشاهده
میشود ،بهطوریکه نتایج سرعت گروه بیهنجاری
کمسرعت را عمدتاً در بخشهای جنوبی نشان
Seismic tomographic imaging of P- ans S-
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