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توموگرافی دوبُعدی سرعت موج  MLدر ایران
مهدی ماهری پیرو ،1عبدالرضا قدس *2و مجید عباسی
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،ایران
 .2دانشیار ،گروه علوم ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،ایران
 .3استادیار ،گروه نقشهبرداری ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه زنجان ،ایران
(دریافت ،94/6/16 :پذیرش نهایی)95/3/25 :

چکیده
در این تحقيق بهمنظور برر سی تغييرات جانبی ضخامت پو سته در ایران ،با ا ستفاده از روش توموگرافی لرزه ای تغييرات سرعت
گروه بي شينه دامنة جابهجایی موج بُر شی  MLدر پو ستة ایران بهد ست آمده ا ست .دادههای ا ستفاده شده در این تحقيق شامل
 56152خوانش سرررعت  MLاسررتخراج شررده از ش ر لموجهای ثبت شررده در شررب ههای لرزهنگاری دائم و موقت ایران اسررت.
زلزلههای انتخاب شررده شررامل  2943رویداد زلزله در قالب  63خوش رة لرزهای با خطای م انیابی  5کيلومتر یا کمتر هسررتند .با
اسررتفاده از روش کمترین مربتات مقيد ،وارونسررازی مسررتقيم برای بهدسررت آوردن نقش رة سرررعت دوبُتدی موج  MLبههمراه
تصحيحهای ایستگاه و چشمه صورت گرفت .نقشة سرعت موج بُرشی بهدست آمده از این تحقيق ،تشابه زیادی با نقشة سرعت
امواج  Pnدارد و این بيانگر وابستگی شدید سرعت موج  Lgبه تغييرات ضخامت پوسته و سرعت گوشتة باالیی است .سرعتهای
بيشتر از  4کيلومتر بر ثانيه برای حوضة خزر جنوبی و زاگرس ،نشاندهندة مسدود شدن انتشار موج  Lgدر این مناطق است .مرز
سرعتی بين زاگرس و ایران مرکزی بهطور قابلمالحظهای از گ سل ا صلی زاگرس انحراف دارد که که این میتواند ن شاندهندة
زیرراندگی بخشی از صفحة عربی به زیر ایران مرکزی باشد .منطقة لوت دارای سرعت کم موج  Lgاست که مم ن است نشانگر
قارهای بودن پو ستة لوت با شد .البرز ،ق سمت اعظم ایران مرکزی و بهویژه منطقة شمالغرب ایران دارای سرعت کم موج Lg
هستند که این میتواند مربوط به گرم بودن پوسته در این مناطق باشد.
واژههای كلیدی :موج  ،Lgسرعت موج بُرشی ،توموگرافی لرزهای ،کمترین مربتات مقيد ،حوضة خزر جنوبی ،زاگرس.

 .1مقدمه
پوسته ایران شامل چندین ایالت زمینساختی مهم است که

در پوستة اقیانوسی منتشر نمیشود و حضور بارز موج Lg

ساختار پوسته در هر منطقه ویژگیهاي منحصر به خود را

روي لرزهنگاشت ،نتیجة انتشار آن در پوستة ضخیم

دارد .وجود رشتهکوههاي البرز و زاگرس ،چندین

قارهاي است (پرس و اوینگ )1952 ،بهطوريکه در

آتشفشان ،تعداد زیادي گسل فعال ،مرزهاي برخوردي قاره-

نواحی قارهاي پایدار مانند سپرها ،موج  Lgتا فاصلههاي

قاره در زاگرس و کپهداغ ،منطقة فرورانش مکران و پوستة

بیشتر از  4000کیلومتر هم منتشر میشود .کاربرد عمدة

شبهاقیانوسی خزر باعث اهمیت یافتن بررسی ساختار پوسته

این موج در برآورد بزرگا و گشتاور لرزهاي زلزلههاي

در هرکدام از این نواحی میشود .کیفیت انتشار موج  Lgبه

منطقهاي است (هرمن و کیکو .)1983 ،موج

تغییرات ساختار پوسته بسیار حساس است و قدرت انتشار

بهصورت یک قطار موج لرزهاي با ساختار پیچیده است

این موج پس از عبور از یک منطقه با کاهش یا افزایش

که با سرعت گروه بین  2/8تا  3/5کیلومتر بر ثانیه و دوره

ضخامت پوسته ،کاهش مییابد (فورومارو و کِنِت.)1997 ،

تناوب  0/5تا  6ثانیه منتشر میشود (روزایکین و

با بررسی تغییرات سرعت موج  ،Lgمیتوان اطالعات

همکاران .)1977 ،با وجود اینکه بزرگترین دامنة این

ارزشمندي در پیوند با ساختار سرعتی پوسته در هرکدام از

موج روي مولفة عرضی ) (Tلرزهنگار ثبت میشود ،روي

ایالتهاي زمینساختی ایران بهدست آورد.

مولفههاي دیگر نیز به طور واضح دیده میشود

Lg

براي زلزلة درون پوستهي قارهاي ،بیشینه دامنة

(روزایکین و همکاران .)1977 ،موج  Lgحاوي اطالعات

جابهجایی موج بُرشی متعلق به موج  Lgاست .این موج

مهمی دربارة سرعت میانگین امواج بُرشی در پوسته است.

*نگارنده رابط:

E-mail: aghods@iasbs.ac.ir
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تحقیقات صورت گرفته روي موج  Lgنشان میدهد که

در محدوده بسامدي الزم براي برآورد بزرگاي محلی

ناهمگنیهاي جانبی در پوسته ،نقش مهمی در انتشار این

(بسامد  0/5تا  5هرتز) ،حضور یا یا حاضر نبودن موج Lg

موج دارد .نبود موج  Lgدر یک منطقه ،بیانگر پیچیدگی

مورد بررسی قرار میگیرد .اگر ویژگیهاي پوسته باعث

ساختار پوسته در آن منطقه است و احتماالتی نظیر وجود

کاهش دامنة موج  Lgشود ،انرژي این موج به درون جبه

پوستة اقیانوسی ،کاهندگی زیاد سنگهاي منطقه ،وجود

نشت میکند و تبدیل به موج بُرشی جبه ( )Snمیشود.

حوضة رسوبی یا پوستة قارهاي نازک را در منطقه مطرح

بنابراین میتوان یکی از فازهاي لرزهاي  Lgیا  Snرا که

میکند (کِنِت1986 ،؛ فورومارو و کِنِت.)1997 ،

درون پنجرة موج بُرشی یک لرزهنگار منطقهاي حضور

پیش از این تحقیق ،ساختار پوسته و گوشتة باالیی در

دارند ،بهمنزلة بیشینة دامنة جابهجایی ثبت کرد .با محاسبة

فالت ایران با استفاده از بررسیهایی نظیر کاهندگی دامنة

نقشة سرعت موج بُرشی با روش توموگرافی ،منطقههایی

موج ( Lgکادینسکی-کید و همکاران1981 ،؛ راجرز و

که با سرعت گروه موج  Lgسازگار هستند ،مشخص

همکاران1997 ،؛ سندوُل و همکاران ،)2001 ،سرعت

میشوند و میتوان ساختار سرعت موج  Lgرا در این

موج ( Pnالَلزکی و همکاران2004 ،؛ پی و همکاران،

مناطق بررسی کرد .اگر در منطقهاي سرعت بیشینة دامنة

2011؛ امینی و همکاران ،)2012 ،سرعت موج ( Snپی و

جابهجایی با سرعت موج  Lgمتفاوت باشد ،به این معنی

همکاران ،)2011 ،سرعت موج بُرشی در گوشته

است که دامنة موج  Lgآنقدر کاهیده شده که موج Lg

(کاویانی و همکاران2007 ،؛ شادمنامن و همکاران،

را در این منطقه نمیتوان شناسایی کرد .در نتیجه چنین

 )2011و ساختار سرعت امواج ریلی و الو (رام)2007 ،

مناطقی درحکم مسدودکنندة موج  Lgشناخته میشوند.

مورد بررسی قرار گرفته است .در هیچیک از تحقیقات
صورت گرفته در منطقة ایران ،سرعت موج  Lgکه

 .2زمينساخت ايران

بهنحوي بیانگر سرعت موج بُرشی در پوسته است ،بررسی

در نتیجة بسته شدن اقیانوس نئوتتیس در اواخر کرتاسه و

نشده است.

برخورد صفحههاي عربی و اوراسیا ،در فالت ایران

بیشتر زلزلههاي بررسی شده در این تحقیق با استفاده

رشتهکوههاي زاگرس ،البرز ،تالش و کپهداغ به وجود

از روش مکانیابی چندرویدادي با دقت مطلق کمتر از 5

آمده است (تکین .)1972 ،وسعت برخورد قارهاي در

کیلومتر مکانیابی شدهاند .این روش در پژوهشهایی

زاگرس و زیرراندگی احتمالی صفحة عربی به زیر ایران

نظیر قدس و همکاران ( )2012و واکر و همکاران

مرکزي در این منطقه کامال روشن نیست .بررسی تابع

( )2013مورد استفاده قرار گرفته و توضیح داده شده

گیرنده موج حجمی در امتداد دو نیمرُخ در زاگرس (پُل

است .در تعیین یک نقشة توموگرافی سرعت ،دقت

و همکاران2006 ،؛  )2010زیرراندگی خفیف صفحة

مکانیابی زلزلهها نقش بسیار مهمی دارد .در این تحقیق

عربی به زیر ایران مرکزي در امتداد نیمرُخ  Z01را نشان

دادههاي لرزهاي بهصورت خوشهاي انتخاب شدهاند .با

میدهد اما در امتداد نیمرُخ شمالی ) (Z03این زیرراندگی

این رویکرد میتوان از پرتوهاي یک خوشه در یک

مشاهده نشده است.

ایستگاه میانگین گرفت که عالوه بر کاهش خطاي

حوضة خزر جنوبی در شمالیترین منطقة ایران

دادههاي ورودي ،معیاري براي دقت مشاهدات نیز

(شکل  )1از لحاظ لرزهاي به منزلة بلوکی غیر فعال

بهدست میآید .این معیار فقط از راه تحلیل خوشهاي

شناخته شده است که در اطراف آن ناحیههایی با

زلزلهها امکانپذیر است.

فعالیتهاي لرزهاي شدید قرار دارد .ضخامت زیاد

رویکرد تحقیق حاضر به این صورت است که با

پیسنگ بلورین حوضة خزر جنوبی و سرعت لرزهاي

بررسی سرعت گروه بیشینة دامنة جابهجایی موج بُرشی

زیاد آن ،احتمال حضور یک پوستة شبهاقیانوسی در این
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حوضه را مطرح میکند (مانجینو و پریستلی .)1998 ،این

محدود شده است (آلن و همکاران .)2003 ،ازآنجاکه تا

حوضه با رسوباتی به ضخامت حدود  15تا  20کیلومتر

به حال لرزهخیزي با ثبت دستگاه منتسب به گسل خزر

پوشیده شده که جزء ضخیمترین رسوبات در زمین است

وجود نداشته است ،تعیین گسل خزر بهمنزلة مرز بین

(جکسون و همکاران2002 ،؛ آلن و همکاران2003 ،؛

پوستة قارهاي البرز و شبهاقیانوسی خزر جنوبی با اندکی

راون .)2005 ،حوضة خزر جنوبی با رشتهکوههاي تراستی

تردید همراه خواهد بود.

تالش ،البرز و کپهداغ احاطه شده است .در قسمت غربی

بلوک لوت به طول تقریبی  700کیلومتر در امتداد

این حوضه ،حرکت جنوبغربی حوضه نسبت به

شمالیجنوبی و پهناي  150تا  200کیلومتر با کوههایی در

شمالغرب ایران ،منجر به یک زیراندگی خفیف در

ایران مرکزي و در شرق ایران احاطه شده است

رشتهکوه تالش شده است (عزیز زنجانی و همکارن،

(استوکلین .)1968 ،لرزهخیزي در این منطقه بیشتر در

 )2013اما وسعت جانبی این زیرراندگی تاکنون مشخص

گسلهاي امتدادلغز اطراف بلوک لوت محدود شده

نیست.

است (والکر و جکسون .)2004 ،تحقیقات زمینشناسی

کوههاي البرز در شمال ایران بهصورت یک رشته

(استوکلین )1968 ،و سنجش از دور (نیلفروشان و

کمان در اطراف ساحل جنوبی دریاي خزر وجود دارند

همکاران )2003 ،منطقة لوت را همچون یک بلوک

(شکل  .)1وجود آتشفشان کواترنري دماوند باعث گرم

صُلب در نظر میگیرند که تنش را به گسلهاي اطراف

بودن پوستة البرز شده است .اعتقاد کلی بر این است که

منتقل میکند .اینکه بلوک لوت جزئی از ایران مرکزي

البرز یک کوه گوه مانند است بهطوريکه با گسل خزر

بوده است یا یک تکة مجزا قبل از شروع بسته شدن

از شمال و گسلهاي با شیب به سمت شمال از جنوب

اقیانوس تتیس ،بهدرستی روشن نیست.

شکل  .1نقشة زمینشناسی منطقة ایران به همراه ایالتهای مهم زمینساختی .ستارهها مختصات آتشفشانهای کواترنری را نشان میدهند .مثلثهای بنفش و
سبزرنگ بهترتیب موقعیت ایستگاههای لرزهنگاری استفاده شده در تحقیق پل و همکاران (2006؛  )2010را نشان میدهد.
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 .3داده

جابهجایی موج بُرشی روي مولفههاي افقی  110ایستگاه

براي ایجاد بانک دادة موردنیاز در این تحقیق ،از

لرزهنگاري بهصورت دستی صورت گرفت .دوره تناوب

شکلموجهاي ثبت شده در شبکة لرزهنگاري کشوري

بیشینه دامنة موج بُرشی براي اکثر پرتوها  0/5ثانیه است.

وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،شبکة

شکل (-3الف) پراکندگی زمان رسیدهاي خوانده

لرزهنگاري باند پهن ایران وابسته به پژوهشگاه بینالمللی

شده را برحسب بزرگاي محلی و فاصلة کانونی نشان

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و شبکة لرزهنگاري موقت

میدهد .با افزایش فاصلة کانونی ،خوانش دامنه فقط براي

دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایة زنجان در

زلزلههاي بزرگ صورت گرفته است .نمودار فراوانی

شمالغرب ایران ،استفاده شده است .شبکة لرزهنگاري

بزرگاي زلزلههاي مورد بررسی در این تحقیق ،شکل (-3

کشوري مجهز به لرزهنگارهاي سهمولفهاي کوتاهدورة

ب) ،نشان میدهد که بیشتر زلزلههاي مورد استفاده،

 SS1کینمتریکس با بسامد ویژة  1هرتز ،دیجیتایزر  16یا

بزرگاي محلی بین  3تا  4دارند .پوشش پرتوي دادههاي

 24بیتی است .این شبکه شامل بیش از  120ایستگاه

مورد استفاده در این تحقیق (شکل  )4بهجز در منطقة

لرزهنگاري است که به علت نبود شکلموج و یا تابع پاسخ

مکران بسیار مطلوب است.

دستگاه براي بعضی از ایستگاههاي تازهتاسیس ،در این

در محاسبة سرعت یک پرتو ،دقت در اندازهگیري

تحقیق فقط از  68ایستگاه کوتاهدورة این شبکه استفاده

طول پرتو و یا بهعبارتی مکانیابی دقیق زلزله اهمیت

شده است .شبکة لرزهنگاري باند پهن ایران شامل 25

زیادي دارد .در مکانیابی تکرویدادي به علت

ایستگاه باند پهن از نوع  Guralp CMG-3Tاست .شبکة

مسئلههایی مانند نبود پوشش آزیموتی مطلوب

لرزهنگاري موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم

ایستگاههاي نزدیک و فقدان شناخت درست از ساختار

پایه زنجان در شمالغرب ایران شامل  23ایستگاه باند

سرعتی پوسته ،مکانیابیهاي عرضه شده در شبکههاي

نوعGuralp CMG-3T/3ESP

لرزهنگاري جهانی و منطقهاي براي زلزلههاي ایران

بههمراه دیجیتایزر  24بیتی است که از  18ایستگاه این

خطایی حدود  15تا  30کیلومتر دارد (اِنگدال و همکاران،

شبکه در این تحقیق استفاده شده است.

 .)2006در این پژوهش بهمنظور کاهش اثر خطاي

متوسط و باند پهن از

برداشت زمان رسید بیشینة دامنه موج بُرشی در بازة

مکانیابی بر محاسبة سرعت متوسط پرتوها ،اکثرًا از

بسامدي بزرگاي محلی با استفاده از نَرمافزار سایزن

زلزلههایی استفاده شد که داراي خطاي رومرکزي 5

(هاوسکوو و اوتهمولر )1999 ،صورت گرفت .با استفاده

کیلومتر یا کمتر بودند .براي ایجاد پوشش پرتو بهتر،

از اطالعات  calibration sheetدستگاهها ،ابتدا پاسخ

تعداد دوازده خوشة لرزهاي در مرزهاي ایران اضافه شده

دستگاه از روي دادهها تا حد امکان برداشته شد و سپس

است .از دوازده خوشه با دقت مکانیابی گزارش شده در

از همامیخت سیگنال بهدست آمده با پاسخ دستگاه

شبکههاي جهانی تعداد هفت خوشه در قسمت غرب و

ووداندرسون ،سیگنال مصنوعی وود-اندرسون ساخته شد

جنوبغربی ایران و پنج خوشه در شمال ایران در منطقة

و زمان رسید بیشینة دامنه روي پنجره موج بُرشی استخراج

خزر جنوبی اضافه شده است .براي این خوشهها از

شد (هاتون و بور .)1987 ،زلزلههاي انتخابی در قالب 63

مکانیابی بهدست آمدة  NEIC/USGSاستفاده شده

خوشة لرزهاي (شکل  )2شامل  2943رویداد زلزله (از

است و بیشترین مقدار خطا براي این زلزلهها حدود 30

سال  1996تا  )2012هستند .زلزلههاي انتخابی همگی

کیلومتر است (اِنگدال و همکاران .)2006 ،یک خطاي

داراي عمق کمتر از  40کیلومترند و درون پوسته رخ

 30کیلومتري در مکانیابی ،منجر به ایجاد خطایی حدود

دادهاند .تعداد  56152خوانش زمان رسید بیشینه دامنة

 0/4کیلومتر بر ثانیه براي سرعت پرتوي به طول 200
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کیلومتر میشود .خطاي سرعت با افزایش طول پرتوها

بهمنظور کاهش خطاي محاسبة سرعت براي پرتوهاي

کاهش مییابد بهطوريکه خطاي سرعت براي یک

خوشههاي با خطاي مکانیابی زیاد ،از پرتوهاي با طول

پرتوي  500کیلومتري کمتر از  0/2کیلومتر بر ثانیه است.

بیشتر از  200کیلومتر استفاده شده است.

شکل  .2خوشههای لرزهای مورد استفاده در این تحقیق .بیشتر این زلزلهها با استفاده از مکانیابی چندرویدادی دوباره مکانیابی شده و از دقت رومرکزی
زیادی برخوردار هستند (به بخش قابلتوجهی از زلزلههای استفاده شده در این تحقیق ،در مقالههایی مانند قدس و همکاران ( ،)2015 ،2012عزیز
زنجانی و همکاران ( ،)2013واکر و همکاران ( )2015 ،2013 ،2011 ،2005و یمینیفرد و همکاران ( )2012پرداخته شده است .برای خوشههایی که
با قاب سبزرنگ مشخص شدهاند مکانیابی مجدد امکانپذیر نبود و از مکانیابی بهدست آمدة  USGSاستفاده شد .خطهای سرخرنگ گسلهای
منطقه را نشان میدهند (حسامی و همکاران.)2003 ،

(الف)

(ب)
شکل ( .3الف) بزرگای محلی برحسب فاصلة کانونی و (ب) بافتنگار فراوانی بزرگای محلی رویدادهای زلزله مورد استفاده در این تحقیق
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شکل  .4منطقة مورد بررسی و پوشش پرتو بهدست آمده از دادههای انتخابی .دایرهها رومرکز زلزلهها و مثلثها ایستگاههای لرزهشناسی را نشان میدهند.
خطهای خاکستری پرتوهای بین جفتهای ایستگاه و زلزله هستند .در همة مناطق ایران بهجز منطقة مکران ،پوشش پرتو مطلوب است .خطهای
سیاه،گسلهای منطقه را نشان میدهند (حسامی و همکاران.)2003 ،

با استفاده از زمان رسید و فاصلة بین چشمه تا ایستگاه،

محدوده ،اغلب با خطاي ناشی از زمان نادرست

سرعت متوسط موج بُرشی براي هر پرتو محاسبه شد.

ایستگاههاي لرزهاي ارتباط دارند .بخش زیادي از

شکل -5الف سرعت متوسط موج بُرشی پرتوهاي مورد

پرتوهاي با سرعت زیادتر از  3/5کیلومتر بر ثانیه از پوستة

استفاده در این تحقیق را برحسب فاصله و شکل -5ب

خزر جنوبی و منطقة زاگرس عبور کردهاند و بیشتر

نمودار فراوانی مرتبط با این دادهها نشان میدهد .در

پرتوهاي با سرعت کمتر از  2/8کیلومتر بر ثانیه محدود به

شکل -5الف سه نوع فاز لرزهاي بهراحتی قابل مشاهده

حوضههاي رسوبی هستند.

است .در فاصلههاي کمتر از  200کیلومتر ،بیشترین بخش

سرعت متوسط موج بُرشی براي هر دو مولفة افقی

دادهها سرعتی کمتر از  3کیلومتر بر ثانیه دارند که معادل

همة ایستگاهها محاسبه شده است .بعد از محاسبة سرعت

با سرعت موج  Sgاست .تقریباً از فاصلة  200کیلومتر به

مولفههاي افقی هر ایستگاه ،تفاوت قابلمالحظهاي در

بعد ،فاز لرزهاي غالب میانگین سرعتی حدود  3/2کیلومتر

اندازة سرعت موج بُرشی دو مولفة افقی مشاهده شد .این

بر ثانیه دارد که متناسب با سرعت موج  Lgاست .از فاصلة

تفاوت سرعت میتواند خطاي مهمی در محاسبات

 400کیلومتر به بعد فاز دیگري با میانگین سرعت 4/1

توموگرافی موج بُرشی ایجاد کند .تفاوت سرعت محاسبه

کیلومتر بر ثانیه نیز ثبت شده است .این فاز ممکن است با

شده براي پرتوهاي شمالیجنوبی و شرقیغربی مورد

موج  Snپیوند داشته باشد .ازآنجاکه طول مسیر حرکت

استفاده در این تحقیق داراي میانگین تقریباً صفر و

فاز  Snدر درون پوسته در محاسبه سرعت متوسط در نظر

انحراف معیار  0/2کیلومتر بر ثانیهاند .این خطا ممکن

گرفته نشده است ،سرعت متوسط بهدست آمده براي

است به ناهمسانگردي لرزهاي در پوسته مربوط باشد.

موج  Snحدود 0/4کیلومتر بر ثانیه از سرعت متعارف این

چون پرتوها تقریباً در همة آزیموتهاي درون زمین

موج کمتر است .بهمنظور جلوگیري از ورود دادههاي

منتشر شدهاند ،میانگین ناهمسانگردي برابر با صفر شده

خارج از محدودة مورد قبول به محاسبات ،با اِعمال فیلتر

است .نکته حائز اهمیت در تحقیق حاضر این است که

سرعت دادههایی که سرعتی بین  2تا  4/7کیلومتر بر ثانیه

ناهمسانگردي لرزهاي در آن در نظر گرفته نشده است اما

دارند انتخاب شده و لذا تعداد دادههاي انتخابی از 56152

خطاي محاسبة سرعت ناشی از آن با استفاده از روش

ثبت به  54411ثبت کاهش یافت .دادههاي خارج از

پرتوي خالصه تا حد زیادي کاهش مییابد.
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(الف)

(ب)
شکل  ( .5الف) سرعت متوسط موج بُرشی پرتوهای مورد استفاده در این تحقیق برحسب فاصله کانونی .وجود دو فاز لرزهای قابل تشخیص است .در این
تحقیق فقط دادههای با سرعت بین  2تا  4/7کیلومتر بر ثانیه انتخاب شدهاند و (ب) بافت نگار فراوانی سرعت متوسط پرتوهای مورد استفاده در این
تحقیق .بیشترین تعداد پرتوها ،سرعت متوسط موج بُرشی حدود  3/2کیومتر بر ثانیه دارند.

یکی از مزیتهاي این تحقیق استفاده از زلزلهها

میتوان دادههاي پرت را با یک بررسی آماري و با فرض

بهصورت خوشههاي مجزا است .بدینصورت که

برقرار بودن آمار نُرمال ،تا حد زیادي از بین برد .خطاي

زلزلههایی با فاصلة رومرکزي کمتر از یک درجه نسبت

دادههاي ورودي بهازاي میانگینگیري از  nپرتو،

به یکدیگر،درحکم یک خوشه در نظر گرفته میشوند.

مرتبه کمتر میشود .همچنین با داشتن انحراف معیار

راهبرد خوشهاي تعداد زیادي پرتوهاي تقریباً یکسان را

بهدست آمده از خالصه کردن پرتوها میتوان به معیاري

براي ایستگاههایی که در بیرون از یک خوشة لرزهاي قرار

از دقت این دادهبرداري رسید که این معیار در قسمت

دارند فراهم میکند .هرچه یک ایستگاه لرزهاي دورتر از

وزندهی به دادههاي ورودي نقش مهمی ایفا میکند.

یک خوشة لرزهاي باشد ،مسیري که پرتوهاي ارسالی از

براي ایستگاهی که داراي کمتر از  5زمان رسید موج

خوشه به ایستگاه طی میکنند به هم شبیهتر میشود .به

بُرشی است ،انحراف معیار برابر با  2کیلومتر بر ثانیه

همین منظور از پرتوهایی با طول بیشتر از  200کیلومتر

انتخاب میشود تا عمالً تاثیر خیلی کمی در نتیجههاي

استفاده شده است .عالوهبراین با انتخاب پرتوهاي با طول

وارونسازي داشته باشد.

n

بیشتر از  200کیلومتر ،از ورود فاز  Sgبه محاسبات

فرایند خالصهسازي ،تعداد کل پرتوهاي مورد

جلوگیري میشود .بنابراین میتوان از سرعت پرتوها

استفاده در این تحقیق را به  3107پرتوي خالصه شده

میانگین گرفت و یک پرتوي خالصه شده بهدست آورد.

کاهش داد .بهجز منطقة مکران ،پرتوهاي خالصه شده،

یک پرتو خالصه شده از نقطة میانگین رومرکز زلزلههایی

پوشش پرتوي خوبی (شکل -6الف) براي ایران فراهم

که به یک ایستگاه پرتو ارسال کردهاند شروع میشود و

میکند .در توموگرافی لرزهاي براي بهدست آوردن

در ایستگاه موردنظر پایان مییابد .با خالصه کردن پرتوها

نقشهاي با تفکیکپذیري ( )Resolutionزیاد ،وجود یک
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پوشش پرتوي موثر در منطقة مورد بررسی الزامی است و

به یک ایستگاه لرزهاي را در بر میگیرد که شامل مواردي

افزایش

نظیر خطا در مختصات ایستگاه ،جنس پوستة زیر ایستگاه

تفکیکپذیري نمیشود .منظور از پوشش پرتو موثر،

و خطاي سامانمند در ثبت زمان رسید بیشینة دامنة موج

تقاطع بین پرتوها در همة آزیموتها براي همة سلولها

بُرشی است .جملة تصحیح چشمه تصحیحهایی نظیر نبود

است .اگر در یک سلول ،پوشش آزیموتی پرتوها 360

مکانیابی دقیق چشمه و خطا در محاسبة زمان رخداد

درجه باشد ،پوشش پرتو ایدهآل است .بین یک ایستگاه

زلزله را در بردارد .معادلة  2یک معادلة کامالً خطی براي

و یک خوشة لرزهاي ،بهجز در فاصلههاي نزدیک ،پرتوها

کُندي موج بُرشی  MLاست .بنابراین مجهولهاي مسئله از

تقریباً مسیر یکسانی را طی میکنند و در بیشتر سلولها

راه فرایند وارونسازي مستقیم و بهروش کمترین مربعات

همآزیموت هستند .بنابراین خالصهسازي پرتوها با

بهدست میآیند .در فرایند وارونسازي مقدارهاي سرعت

کاهش مطلوب حجم دادههاي ورودي ،موجب افزایش

سلولها براساس پوشش آزیموتی ،پرتوهاي درون یک سلول

سرعت فرایند وارونسازي بدون کاهش تفکیکپذیري

وزندار شدهاند .سلولهاي با بیشترین مقدار پوشش آزیموتی

نقشة توموگرافی میشود.

داراي بیشترین وزن هستند .همچنین پرتوهاي سرعت متوسط

وجود

پرتوهاي

همآزیموت

باعث

که ورودي فرایند توموگرافیاند ،براساس مقدار انحراف معیار
بهدست آمده براي آنها وزن داده شدهاند.

 .4توموگرافی سرعت موج بُرشی
براي محاسبة مدل سرعت موج بُرشی در منطقة مورد
بررسی و بدون اِعمال ناهمسانگردي ،از رابطة ( )1استفاده

 .5اعتبارسنجی فرايند واورنسازی

شده است:

در ابتدا بهمنظور اطمینان یافتن از درستی فرایند

()1

Sj

rij
Ri

Si  
j

که در آن j ،شمارة بلوک rij ،مسیر طی شدة پرتو i

در بلوک  jاُم و  Riطول پرتوي  iاُم S j ،کُندي موج
 Lgدر بلوک  jاُم و  S iکُندي پرتوي خالصه شده
است .بهاینترتیب در این مسئله  S iمشاهدهها و

Sj

مجهولهاي مسئله هستند .براي بهدست آوردن مجهولها
از وارونسازي مستقیم به روش کمترین مربعات استفاده
میشود .معادله  1را با در نظر گرفتن تصحیح ایستگاهی،
 ، stmو تصحیح چشمه ، evn ،میتوان بهصورت
ماتریسی به شکل معادلة ( )2نوشت:
()2

 Sj 


bm   evn 
  st 
 m

وارونسازي ،آزمون صفحة شطرنجی با سرعت میانگین
 3/25و تغییرات سرعت  ±0/5کیلومتر برثانیه صورت
گرفته است .براي این آزمون ،از همان پوشش پرتوي
خالصة ناشی از مشاهدات واقعی (شکل -6الف) استفاده
شده است .در این آزمون به مشاهدات مصنوعی براي
پرتوهاي خالصه شده خطاي تصادفی گاوسی با میانگین
صفر و انحراف معیار  0/1کیلومتر بر ثانیه اضافه شده
است .اندازة سلولها با توجه به میزان بازگشتپذیري
الگوي سرعت ورودي و همچنین میزان کاهش واریانس
مدل مصنوعی 1 ،درجه در  1درجه انتخاب شد .در
شکل(-6ب) نتیجة این آزمون با استفاده از پارامتر میرایی

an

 rij
Si  
 Ri

 5و نَرمسازي ( 10مطابق با پارامترهاي بهدست آمده از
خم  Lاستاندارد ،شکل  )7نشان داده شده است .همانطور

که در این معادله an ،و  bmبهترتیب ضریبهاي مربوط

که مشاهده میشود در قسمت شمالشرق ایران در منطقة

به تصحیح چشمة nاُم و ایستگاه mاُم است .ضریبهاي

کپهداغ و جنوبشرق ایران در منطقة مکران و مرزهاي

 anو  bmمیتوانند مقدارهاي صفر و یا یک را اختیار

غرب ،شمالغرب و جنوبغرب ،جواب بهدست آمده از

کنند .جملة تصحیح ایستگاهی همة تصحیحهاي مربوط

وارونسازي ،دقیق نیست.
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(ب)

شکل  .6آزمون صفحة شطرنجی( ،الف) پوشش پرتوی خالصه و (ب) مدل خروجی .در این آزمون خطای نوفة گاوسی با میانگین صفر و انحراف معیار 0/1
کیلومتر بر ثانیه به مشاهدات اضافه شده است .در مرزها دقت سرعت بهدست آمده کمتر است که علت آن نبود پوشش پرتو مناسب است.

شکل  .7خم  Lاستاندارد بهدست آمده از پارامترهای میرایی و نَرمسازی متفاوت .بهترین جواب از نزدیکترین خم به مبدا مختصات و در نقطة عطف آن
بهدست میآید که ناشی از پارامتر میرایی  5و نَرمسازی  10است.

 .6نتايج

زمان رسید بیشینه دامنة موج بُرشی است .اگر تصحیح براي

نتیجههاي بهدست آمده از فرایند وارونسازي شامل کُندي

ایستگاهی مثبت باشد ،سرعت سلولی که در آن ایستگاه

موج بُرشی  MLبراي هر سلول ،تصحیح ایستگاهی و تصحیح

قراردارد به اندازه تصحیح ایستگاهی کمتر از مقدار سرعت

چشمه با استفاده از پارامتر میرایی  5و نَرمسازي ( 10شکل

بهدست آمده براي سلول مربوط است .تصحیح ایستگاهی

 ،)7بهدست آمده است .به علت استفاده از خوشههاي لرزهاي

براي اکثر ایستگاههاي واقع در ایران مرکزي ،کپهداغ و

که مکانیابی دقیق با خطاي رومرکزي کمتر از  5کیلومتر

شمالغرب ایران مثبت است و براي اکثر ایستگاههاي واقع

دارند ،مقدارهاي بهدست آمده براي تصحیح بیشتر چشمهها

در زاگرس ،تصحیح ایستگاهی منفی بهدست آمده است.

بسیار کم (کمتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه) است (شکل -8

همانطور که مشاهده میشود ،تصحیحهاي ایستگاهی براي

الف) .چشمههاي واقع در زاگرس و جنوب البرز مقدارهاي

بیشتر ایستگاهها کمتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه است.

تصحیح چشمة بیشتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه دارند .مقدارهاي
بهدست آمده براي تصحیحهاي ایستگاهی در شکل -8ب
نشان داده شده است .اختالف بین مدل محاسبه شده و مدل
واقعی زمین در سلولهاي مربوط به ایستگاه ،در جملة
تصحیح ایستگاة قرار میگیرد که این اختالف ناشی از
مواردي نظیر خطا در مختصات ایستگاه ،واسنجی نشدن
ایستگاه ،جنس پوستة زیر ایستگاه و خطاي سامانمند در ثبت

واریانس مدل اولیه،

nr

  (S i  S 0 )2
i 1

0

 ،VARبرابر با

 2/6 ( km / s ) 2است که  S iکُندي متوسط مشاهده شده
براي پرتوها S 0 ،کُندي اولیه فرض شده براي پرتوها (معادل
با  3/39کیلومتر بر ثانیه) و  nrتعداد کل پرتوها است .واریانس
مدل محاسبه شده

nr

VARcal   ( Si  Scal )2
i 1

برابر با

 1/5 ( km / s ) 2است که  Scalکُندي متوسط محاسبه شده
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براي پرتوها که تصحیحهاي ایستگاهی و چشمه روي آن

آمده که بین  0/1تا  0/4کیلومتر بر ثانیه است .براي سلولهاي

اِعمال شده است .میزان کاهش واریانس مدل محاسبه شده

داخل منطقة ایران ،خطاي سرعت کمتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه

 ، VARبرابر با  %42/3است.

است .براي سلولهاي بیرون از منطقة مورد بررسی ،خطا برابر

نسبت به مدل اولیه،

0  VARcal
 100
VAR0

با صفر بهدست آمده است ،چون هیچ پرتوي از این سلولها

در شکل  9خطاي سرعت بهدست آمده از توموگرافی

عبور نکرده ،با توجه به رابطة (پ )4-این سلولها در فرایند

نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده

توموگرافی بهشدت میرا شدهاند.

میشود ،بیشینه خطاي سرعت در سلولهاي مرزي بهدست

(الف)

(ب)
شکل ( .8الف) تصحیح چشمة مربوط به زلزلههای استفاده شده در این تحقیق .مقدارهای تصحیح چشمه برای بیشتر زلزلهها کمتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه
است .چند خوشه زلزله در جنوب البرز و زاگرس مقدارهای تصحیح چشمه بیشتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه دارند و (ب) تصحیح ایستگاهی برای
ایستگاههای مورد استفاده در این تحقیق .مقدارهای تصحیح ایستگاهی برای بیشتر ایستگاههای واقع در ایران مرکزی و شمالشرق و شمالغرب ایران
مثبت و برای ایستگاههای واقع در زاگرس منفی بهدست آمده است .بیشتر ایستگاهها تصحیحی کمتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه دارند .خطهای سیاه،
گسلهای منطقه را نشان میدهند (حسامی و همکاران.)2003 ،

توموگرافی دوبُعدی سرعت موج  MLدر ايران

273

شکل  .9نقشة خطای سرعت بعد از توموگرافی .خطای سرعت در ناحیههای مرزی بین  0/1تا  0/4کیلومتر بر ثانیه بهدست آمده است که علت آن گاف
آزیموتی زیاد برای این مناطق است .قسمتهای داخلی ،خطای سرعتِ کمتر از  0/1کیلومتر بر ثانیه دارند .ناحیههای خارج از منطقة مورد بررسی
خطای صفر دارند چون هیچ پرتویی از این مناطق عبور نکرده است .خطهای سیاه گسلهای منطقه را نشان میدهند (حسامی و همکاران.)2003 ،

نقشة حاصل از توموگرافی سرعت بهدست آمده از این

همکاران ( ،)2004شادمنامن و همکاران ( ،)2011پی و

تحقیق در شکل  10نشان داده شده است .سرعت محاسبه

همکاران ( )2011در منطقة ایران دارد .اما در تصویر

شده در منطقة ایران بین  2/5و  4/7کیلومتر بر ثانیه متغیر

توموگرافی بهدست آمده از تحقیق حاضر ،نسبت به

است .در یک دید کلی مشاهده میشود که سرعت بیشینة

تحقیقات  Pnجزئیات بیشتري مشاهده میشود .تشابه نقشة

دامنة جابهجایی در بیشتر مناطق ایران تشابه بسیار زیادي با

سرعت موج بُرشی با نقشة سرعت موج  Pnنشان میدهد که

نقشههاي توموگرافی سرعت موج بُرشی و  Pnبهدست آمدة

سرعت موج بُرشی  MLبهشدت وابسته به تغییرات ضخامت

پژوهشهایی نظیر سندوُل و همکاران ( ،)2001الَلزکی و

پوسته و سرعت گوشتة باالیی است.

شکل  .10نقشة سرعتِ بیشینه دامنة موج بُرشی روی نقشة توپوگرافی حاصل از توموگرافی صورت گرفته در این تحقیق .برای منطقة زاگرس ،حوضة خزر
جنوبی و قسمتی از کپهداغ سرعت زیاد بهدست آمده است درحالیکه برای بیشتر قسمتهای ایران مرکزی ،ناحیههای شرق و شمالغرب ایران سرعت
کم بهدست آمده است .خطهای سیاه ،گسلهای منطقه را نشان میدهند (حسامی و همکاران.)2003 ،
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 .7نتيجهگيری

دارد .بنابراین تصویر توموگرافی محاسبه شده ما ،محدوده

سرعت بهدست آمده از این تحقیق براي منطقة زاگرس

زیررانده شده زاگرس به زیر زون سنندج -سیرجان و

حدود  4تا  4/5کیلومتر بر ثانیه است که بیشتر از سرعت

ایران مرکزي و قسمت ضخیمشدة زون سنندج -سیرجان

موج  Lgاست .طبق نتیجههاي بهدست آمده از تحقیق

را مشخص میکند.

کِنِت ( ،)1986میتوان بیان کرد که به علت

سرعت بهدست آمده از این تحقیق براي خزر جنوبی

ضخیمشدگی پوسته در زاگرس ،شرایط مطلوب براي

حدود  4/5کیلومتر بر ثانیه است که متناسب با سرعت

عبور موج  Lgدر این منطقه وجود ندارد و این موج هنگام

موج  Lgنیست .براساس تحقیق کِنِت ( ،)1986موج Lg

عبور از زاگرس کاهیده و یا مسدود میشود .سرعت زیاد

توانایی عبور از پوستة اقیانوسی را ندارد .بنابراین نتیجة

موج بُرشی در زاگرس همسو با سرعت زیاد موجهاي Pn

بهدست آمده از این تحقیق ،تاییدي بر شبهاقیانوسی بودن

در این منطقه است (الَلزکی و همکاران2004 ،؛ پی و

پوستة خزر جنوبی است .در همة پژوهشهاي قبلی نیز

همکاران .)2011 ،با بررسی جزئیات در شکل 10

نبود انتشار موج  Lgدر حوضة خزر و سرعت زیاد امواج

مشخص است که زاگرس بهصورت یک پوستة یکپارچه

 Pnبراي این منطقه بهدست آمده است که سازگار با نتیجة

با سرعت زیاد نیست و با مرزهاي کمسرعت ،تکه تکه

تحقیق حاضر است (سندوُل و همکاران2001 ،؛ الَلزکی و

شده است .همچنین ناحیة پُرسرعت در مرز گسل اصلی

همکاران2004 ،؛ پی و همکاران .)2011 ،با توجه به شکل

زاگرس به سمت ایران مرکزي کشیده شده است.

 10در سمت شرق خزر ،ناحیة با سرعت زیاد وجود دارد

پل و همکاران ( )2006،2010با بررسی ساختار

که محدود به حاشیة ساحلی نیست و بهصورت یک

سرعتی سنگکُره در دو نیمرُخ در منطقة زاگرس

کشیدگی به سمت شرق ادامه دارد .طبق این نتیجه ،پوستة

(مثلثها در شکل  ،)1زیرراندگی لبة صفحة عربی به زیر

ناحیة شرقی دریاي خزر یا در پیوند با یک پوستة

زون سنندج -سیرجان و ایران مرکزي را تاییدکردهاند.

شبهاقیانوسی است و یا پوستهاي با گرادیان زیاد در

براساس تحقیق آنها ،در امتداد نیمرُخ  Zagros01یک

ضخامت است .مانجینو و پریستلی ( )1996نیز در

ضخیمشدگی شدید در زون سنندج -سیرجان بهدست

تحقیقات خود کاهندگی امواج  Lgدر این ناحیه را

آمده است درحالیکه در امتداد نیمرُخ  Zagros03تغییر

بهدست آوردهاند .نعمتی و همکاران ( )2013نیز با مکان-

ضخامتی در پوسته مشاهده نمیشود .در تصویر

یابی زلزلههاي عمیق با سازوکار وارون شیبدار در ناحیة

توموگرافی بهدست آمده از این تحقیق ،کشیدگی منطقة

شرقی سواحل خزر ،زیرراندگی پوستة اقیانوسی خزر به

پُرسرعت از قسمتی از زاگرس به داخل زون سنندج-

زیر البرز را در این منطقه پیشنهاد کردهاند .سرعت

سیرجان و ایران مرکزي مشاهده میشود که نیمرُخ

بهدست آمده از این تحقیق براي منطقة تالش در حاشیة

 Zagros01در تحقیق پل و همکاران ( )2006نیز در این

خزر ،بیشتر از سرعت مورد انتظار براي موج  Lgاست .با

منطقه قرار دارد .در تصویر توموگرافی بهدست آمده در

توجه به بررسی عمق کانونی زلزلهها در این منطقه (عزیز

امتداد نیمرُخ ( Zagros03پل و همکاران ،)2010 ،مرز

زنجانی و همکاران )2013 ،که عمق بیشتر از  20کیلومتر

بین منطقه پُرسرعت و کمسرعت بهطور تقریبی در امتداد

براي زلزلههاي نزدیک حاشیة خزر در منطقه تالش را

گسل اصلی زاگرس است .با توجه به تحقیق کِنِت

نشان میدهد و بررسی تابع گیرندة موج ( Pمرتضینژاد و

( )1986میتوان گفت که موج  Lgهنگام عبور از زون

همکاران ،)2013 ،میتوان زیرراندگی خفیف پوستة خزر

سنندج -سیرجان در امتداد نیمرُخ  Zagros01کاهیده

در این منطقه را پیشنهاد کرد.

میشود ولی در امتداد نیمرُخ  Zagros03انتشار قوي

سرعت بهدست آمده از این تحقیق براي منطقة البرز
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بین  2تا  3/5کیلومتر بر ثانیه و متناسب با سرعت موج Lg

تشکر وقدردانی

است .بررسیهاي  Pnنیز براي البرز سرعت کمی را

دراینجا از دکتر اریک برگمن بهخاطر در اختیار قرار

بهدست میدهند (الَلزکی و همکاران2004 ،؛ پی و

دادن فهرستنامة زلزلههاي با دقت مکانیابی زیاد در

همکاران .)2011 ،مشاهده نشدن سرعت باال در منطقة

ایران ،نهایت تشکر و قدردانی به عمل میآید .همچنین

البرز را میتوان با نبود ضخیمشدگی پوسته زیر رشتهکوه

در این مقاله از شکلموج زلزلههاي ثبت شده در شبکة

مرتبط دانست که با نتیجههاي برسیهاي تابع گیرنده

لرزهنگاري کشوري وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه

(صدودي و همکاران2009 ،؛ رجایی و همکاران،

تهران ،شبکة لرزهنگاري باند پهن ایران وابسته به

 ))2010سازگار است.

پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و

در شمالغرب ایران سرعت موج بُرشی بین  2/5تا 3

شبکة لرزهنگاري موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی در

کیلومتر بر ثانیه بهدست آمده است .علت این سرعت کم

علوم پایه زنجان در شمالغرب ایران استفاده شده است

ممکن است وجود آتشفشانهاي کواترنر نظیر سهند و

که سپاس خود را در اینجا اعالم میداریم.

سبالن و گرم بودن پوسته در این منطقه باشد .پِی و
همکاران ( )2011سرعت کم موج  Pnدر این منطقه را

پيوست

گزارش کردهاند.

در مسئلههاي توموگرافی سرعت امواج زلزله به علت

سرعت محاسبه شده براي منطقة کپهداغ حدود  4تا

تکینه ( )Singularیا بدوضع ( )Ill-conditionedبودن

 4/5کیلومتر بر ثانیه است که به علت کمبود پوشش پرتو

ماتریس

هموارسازي

در این منطقه ،این نتیجه داراي اطمینان کمتري است.

( )Regularizationاستفاده میشود (براي مثال شییِرر،

کپهداغ مرز برخورد دو صفحة قارهاي توران و ایران

 .)2002یکی از روشهاي هموارسازي ،روش کمترین

مرکزي است (موترو و همکاران .)2012 ،با توجه به

مربعات مقید ( )Constrained least squaresاست .در

نتیجههاي تحقیق کِنِت ( )1986به علت تغییر در ضخامت

این روش با اضافه کردن قید به مسئله ،جواب کمترین

پوسته ،موج  Lgدر منطقة کپهداغ کاهیده و یا مسدود

مربعات بهدست میآید .در این تحقیق ،مدل اولیة کُندي

میشود .سرعت زیاد بیشینه دامنة موج بُرشی در این منطقه

موج  Lgمقید به میانگین کُندي کل پرتوهاي خالصه

سازگار با نتیجههاي  Pnاست.

شده( 0/293 (km/s)-1 ،معادل با  3/39کیلومتر بر ثانیه)،

ضریبها،

از

فرایند

نتیجة حاصل از این پژوهش سرعت کمی براي ایران

شد .همچنین مقدار تصحیح کُندي براي هر ایستگاه و

Lg

چشمه ،مقید به صفر شد .در روش کمترین مربعات مقید،

است .پی و همکاران ( )2011سرعت کم موج  Pnرا در این

از روش هموارسازي الپالسی (لیتل و داینز )1980،نیز

منطقه بهدست آوردهاند .همچنین براي بلوک لوت سرعت

استفاده شده است .براي اِعمال قیدهاي مربوط به کمترین

پایین بهدست آمده است .طبق شکل  10سرعت بهدست

مربعات مقید و هموارسازي الپالسی ،دستگاه معادالت

آمده براي بلوک لوت کمتر از  3/3کیلومتر بر ثانیه است.

( )2بهصورت رابطه (پ )1-نوشته میشود:

مرکزي پیشبینی میکند که سازگار با سرعت موج

چنین سرعتی متناسب با موج  Lgاست .این نتیجه بیان میکند
که پوستة تقریباً ناشناختة بلوک لوت ،قارهاي است .نتیجة
قابلتوجه براي این منطقه دو تکه شدن پوستة لوت با یک
مرز پُرسرعتتر است .در نیمة جنوبی ایران مرکزي و منطقة
مکران ،به علت پوشش پرتو نامناسب تفسیر دقیقی قابل
عرضه نیست.

(پ)1-

A2 

0   X1 
0   X2   r
 
I  X3 
0 

A1
0
I
0
0

Y  D
 0  I
 X1  
 X02    0
 0 
 X3   0
 X0   I
 4   smooth

که در آن Y ،دادههاي اولیه (کُندي متوسط هر پرتوي
خالصه شده) X 10 ،مدل اولیه کُندي موج  Lgکه برابر

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395
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( 0/293(km/s)-1معادل با 3/3کیلومتر بر ثانیه) در نظر

هر پرتو خالصه شده با توجه به مقدار انحراف معیار

گرفته شده است X 02 ،و  X 30بهترتیب جملههاي مربوط

بهدست آمده از فرایند خالصهسازي وزندة شده است.

به تصحیح چشمه و ایستگاه هستند که برابر با صفر در نظر

1
 C obsvرا وارون مربع انحراف
عنصرهاي قطري ماتریس

گرفته شدهاند و  X 04مربوط به نُرمسازي الپالسی است

معیار مشاهدات براي هر پرتو تشکیل میدهند .هر پرتو

که برابر با صفر است .در ماتریس ضریبها D ،نسبت

که انحراف معیار کمتري داشته باشد ،در فرایند

طول پرتو در سلول به طول کل پرتو از ایستگاه تا چشمه

وارونسازي ،وزن بیشتري خواهد داشت .چون از وارون

است I .ماتریس یکه A 1 ،و  A 2ضریبهاي تصحیح

مربع انحراف معیار مشاهدات درحکم وزن استفاده

چشمه و ایستگاه هستند بهطوريکه در هر سطر فقط ستون

میشود ،پرتوهاي با انحراف معیار بسیار کم ،وزن خیلی

مربوط به یک زلزله و یک ایستگاه برابر با یک و بقیه

زیادي خواهند داشت .براي جلوگیري از این حالت و با

ستونها برابر با صفر میشوند I smooth .ماتریس یکه

توجه به خطاي اندازهگیري سرعت ،انحراف معیار

X3

(km/s)-1

مربوط به فرایند نُرمسازي است X 2 ، X1 .و

مجهولهاي مسئله هستند که بهترتیب برابر با کُندي موج

پرتوهاي با انحراف معیار کمتر از  0/018برابر
 0/018در نظر گرفته میشود.

در هر سلول ،تصحیح چشمه و تصحیح ایستگاه استr .

براي هر سلول نیز براساس گاف آزیموتی ،یک وزن

بُردار باقیمانده ناشی از فرایند وارونسازي است .در این

در نظر گرفته میشود .عنصرهاي قطري ماتریس وزن

تحقیق ناهمسانگردي لرزهاي در نظر گرفته نشده و

یک ثابت است و با توجه به خم  Lاستاندارد ،از سوي

بنابراین در معادالت باال نیز وارد نشده است.
معادلة (پ )2-جواب کمترین مربعات را با در نظر

کاربر تعیین میشود H .ماتریسی است که به گاف
آزیموتی سلول بستگی دارد و بهصورت رابطه (پ)4-

گرفتن ماتریس وزن نشان میدهد:
(پ)2-

1
سلولها را میتوان بهصورت  C cell   Hنوشت که 

GT C-1Y Y



-1



X = GT C-1YG

که در آن X ،ماتریس مجهولها C Y ،ماتریس وزن،

G

تعریف میشود:
(پ)4-

میشود:
(پ)3-




0 

0 
1
Csmooth 
0

0

0

0

0

0

0

1
Ccell

0

1
event

C

 C

 0
CY1   0

 0
 0


1
obsv

0

1
Cstation

0

0

0

0

0

معادلة (پ )3-یک ماتریس وزن ترکیبی براي همة
پنج معادلة ذکر شده در رابطة (پ )1-است .بهجز
1
 C smoothکه میزان هموارسازي مدل را کنترل
ماتریس
1
1
، C cell
، C obsv
میکند ،ماتریسهاي

1

1

AZG  AZG , i  j
i j

ماتریس ضریبها و  Yبُردار دادههاي ورودي هستند.
 C Y1در معادلة (پ )2-بهصورت رابطه (پ )3-تعریف

AZG  AZG , i  j
'
0
'
0

'
i
'
i


1

) 'H ij   ( AZGi'  AZG0
 0


که در آن AZG ' ،گاف آزیموتی بهنجار شده است و
' AZG0آستانة گاف آزیموتی است که بهازاي آن تابع
 Hمقداري بیشتر از  1میشود .یک سلول با گاف
آزیموتی زیاد عمالً به مقدار اولیه کُندي (

0
X1

میشود و در وارونسازي وزن کمی دارد.

) مقید
'

AZG

بهصورت رابطه (پ )5-محاسبه میشود:
(پ)5-

0.2
AZG 2  Nrcell
MeanAZG  2 AZG

AZG ' 

 C eventو C station

که در آن Mean AZG ،و   AZGبهترتیب میانگین و

همگی ماتریسهاي قطري هستند که بهترتیب

انحراف معیار زاویههاي بین پرتوهاي عبوري از یک

اطالعاتی در مورد ماتریس وزن پرتوهاي مشاهده شده،

سلول است Nr .تعداد پرتوهاي خالصه شده داخل هر

کُندي در سلولها و تصحیحهاي چشمه و ایستگاه دارند.

سلول است .سلولهاي مرزي گاف آزیموتی بزرگاند

توموگرافی دوبُعدی سرعت موج  MLدر ايران

ولی تعداد پرتوهاي زیادي دارند .براي اینکه این سلولها
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که مقدار ' AZG0برابر با  130درجه تعریف شده است و

0.2
 Nrcellیک
بهشدت میرا نشوند با اضافه کردن جملة

ایستگاههایی با گاف آزیموتی بیشتر از این مقدار ،به

تصحیح در میرایی آزیموتی اِعمال میشود .در این حالت

مقدار اولیه آن (  ) X 30مقیدتر شده و در وارونسازي

یک گاف آزیموتی بهنجار شدة متعادل براي سلولهایی

تصحیح ایستگاهی ،نقش کمتري خواهند داشت.

که گاف آزیموتی اولیة بزرگ ولی تعداد پرتوهاي

در معادلة (پ،)3-

1

C smooth

بهصورت

1
C smooth
 smooth L

زیادي دارند ،ایجاد میشود .مقدار ' AZG0برابر با 130

تعریف میشود که

درجه تعیین شده است.

خم  Lاستاندارد ،از سوي کاربر تعریف میشود و میزان

smooth

پارامتري است که با توجه به

در این تحقیق بهجاي استفاده از یک چشمه ،از

نُرمسازي را کنترل میکند و  Lماتریس مربوط به

خوشهاي از چشمهها استفاده شده است .به همین سبب

هموارسازي الپالسی است .این ماتریس قطري نیست و

بسیاري از چشمهها ،گاف آزیموتی کوچکی دارند .براي

شامل سلولهاي  N  Nکه  Nتعداد سلولها است و

خوشههایی که در مرزهاي مدل قرار دارند ،از بعضی

عنصر kاُم قطر اصلی آن بهصورت رابطه (پ )8-تعریف

آزیموتها هیچ پرتویی دریافت نشده است .به همین

میشود:

علت باید جملههاي تصحیح چشمه مربوط به این خوشهها

(پ)8-

میرا شود .براي وزندهی به جملههاي چشمه ،یک
ماتریس وزن قطري بهصورت رابطه (پ )6-تعریف شده
است:
(پ)6-

AZGi'  AZG0' ,i  j
AZGi'  AZG0' , i  j
i j


1

1
Cevent
 ij   ( AZGi'  AZG0' )2

0


که در آن AZG0' ،بیشترین مقدار گاف آزیموتی و برابر
با  90درجه است و با گاف آزیموتی کمتر از آن براي


1

) 'Sllk'    Sk (rl , rl

Pk


'l  l
'l  l

که  Pkفاکتور بهنجارش است و بهصورت رابطه (پ)9-
تعریف میشود:
) ' Pk  Sk (l , l

(پ)9-

'

که در این روابط  lشماره سلولها است و همة مقدارهاي
 1تا  Nو '  lنیز همة مقدارهاي  1تا  Nبهجز مقدار

یک چشمه وزن  1در نظر گرفته میشود و براي چشمه-

'

هایی که گاف آزیموتی بزرگتري دارند طبق معادلة

بهصورت رابطه (پ )10-تعریف میشود:

(پ )6-وزن بیشتري اختصاص داده خواهد شد که

) ( r  r
)
2 2

درنتیجه چینین چشمههایی به مقدار اولیه آن ( ) X 02
مقیدتر میشوند و در وارونسازي تصحیح چشمه ،نقش
کمتري خواهند داشت.
برخالف چشمهها ،بسیاري از ایستگاههاي استفاده
شده در این تحقیق ،پوشش آزیموتی مناسبی ندارند.
بنابراین باید ایستگاههایی که گاف آزیموتی زیادي
دارند ،نقش کمتري در وارونسازي داشته شود .ماتریس
وزن جملة تصحیح ایستگاهی بهصورت رابطه (پ)7-
تعریف میشود:
(پ)7-

 AZG0' , i  j
 AZG0' , i  j
i j


1

1
'
C station
ij

(
AZG
  
) i  AZG

0


'
AZGi
' 2
'
AZGi
0

l

 l  lرا در بر میگیرد S k .نیز تابع گاوسی است که

(پ)10-

' 2





(Sk r , r '  exp

'

که  پهناي نَرمسازي یا طول همبستگی و  rو r
'

بهترتیب مختصات سلولهاي  lو  lاست .پهناي
نَرمسازي برابر با  50کیلومتر یا تقریباً نصف طول سلولها،
در نظر گرفته شده است .عوارض با طولموج کوتاهتر از
پهناي نَرمسازي از بین میروند .بنابراین هرچه پهناي نَرم-
سازي بیشتر باشد ،محدودة نَرمسازي بزرگتر میشود و
عوارض با طولموج بلند باقی میمانند.
تحلیل خطا:
براي محاسبة ماتریس واریانس-کواریانس مجهولها
از رابطة (پ )11-استفاده میشود (ونیچک و

1395  تابستان،2  شماره،42  دوره،فيزيك زمين و فضا

 پس انتظار این است که سلولهاي با.تاثیرگذار است
 خطاي زیادي داشته باشند و براي،گاف آزیموتی زیاد
،سلولهایی که هیچ پرتویی از آنها عبور نکرده است
.خطاي صفر محاسبه شود
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