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ساختار سرعتی پوسته در منطقۀ کرمان با برگردان همزمان توابع گیرنده و پاشندگی
سرعت گروه امواج رایلی
محمد نوریتبار ،1افسانه نصرآبادی *2و محمدرضا سپهوند
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران
 .2استادیار ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران
(دریافت ،94/4/14 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
در این مطالعه ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در زیر چهار ایستگاه لرزهنگاری کرمان با استفاده از روش برگردان
همزمان توابع انتقال گیرندۀ موج  Pو منحنیهای پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی مطالعه شد .برای تعیین توابع گیرنده از روش
تكرار واهمامیخت در حوزۀ زمان لیگوریا و آمون ( )1999و دورلرزهایی با طول مسیر دایرۀ بزرگ چشمه -گیرنده ،بزرگتر از 25°
و کوچكتر از  90°و بزرگای بیش از  5/5استفاده شد که در فاصلۀ سالهای  2010تا  2013در این ایستگاهها به ثبت رسیدهاند.
منحنیهای پاشندگی سرعت گروه و فاز موج رایلی از مطالعۀ رحیمی و همكاران ( )2014بر روی ساختار پوسته و گوشتۀ باالیی
فالت ایران تأمین شده است .توابع گیرنده ،پاسخ ساختار محلی زمین به رسید تقریباً قائم امواج  Pدر زیر یك لرزهسنج سهمؤلفهای
را نشان میدهند و به تباینهای سرعت موج برشی حساس هستند .ناهماهنگی عمق-سرعت در اطالعات توابع گیرنده باعث
غیریكتایی مسئلۀ برگردان میشود ،اما با دخالتدادن اطالعات حاصل از سرعت مطلق برآوردهای پاشندگی و برگردان همزمان
این دو مجموعۀ دادهای ،میتوان بر این محدودیت غلبه کرد .با اینکار ،اطالعات دقیقتری دربارۀ ساختار پوستهای فراهم میشود.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که مرز ناپیوستگی موهو در زیر ایستگاه چشمه معدنی ،CHMN ،در عمق  52±2کیلومتری ،در
زیر ایستگاه گوه گبری ،KHGB ،در عمق  50±2کیلومتری ،در زیر ایستگاه نگار ،NGRK ،در عمق  54±2کیلومتری و در زیر
ایستگاه تی وی باهنر ،TVBK ،در عمق  50±2کیلومتری قرار دارد .در نتیجه ،میانگین عمق موهو در منطقۀ کرمان 52±2
کیلومتر است .بهمنظور تعیین خطا و صحت مدلهای بهدستآمده از روش مستقیم استفاده گردید.
واژههای کلیدی :ایران ،برگردان همزمان ،توابع گیرنده ،ساختار پوسته ،کرمان.

 .1مقدمه
فعاليت لرزهاي در سرزمين ايران بهعنوان بخشي از كمربند

گوشتۀ فوقاني بسيار ضروري است .در ايران كه از مناطق

كوهزايي آلپ -هيماليا ،نتيجۀ همگرايي بين صفحات عربي

لرزهخيز جهان است و احتمال وقوع زلزلههاي بزرگ و

و اوراسياست كه بر اساس مطالعات و اندازهگيريهاي GPS

ويرانگر در آن دور از انتظار نيست ،فرايند تعيين ساختار

با نرخ همگرايي حدود  24ميليمتر در سال (ورنانت و

سرعت از اهميت خاصي برخوردار است .در اين مطالعه،

همكاران )2004 ،به سمت يكديگر درحركت هستند.

منطقۀ كرمان واقع در حاشيۀ جنوب شرقي پهنۀ ايران مركزي

حاصل اين همگرايي بهصورت گسلش در زونهاي

بررسي ميشود .با توجه به اينكه در منطقۀ كرمان مطالعات

لرزهزمينساختي زاگرس ،البرز ،كپهداغ ،ايران مركزي و

زيادي در زمينۀ بررسي ساختار سرعتي پوسته بهطور

شرق ايران تعديل ميگردد.

جزئينگر انجام نگرفته است و مطالعات پيشين اغلب در

مطالعۀ ساختمان سرعتي پوسته و گوشتۀ بااليي ،درك

ايران مركزي پراكنده بوده است و از طرفي استعداد زياد

بهتري از تكامل و تاريخچۀ زمينساختي پهنههاي

لرزهخيزي منطقه و احتمال رخداد زلزلههاي ويرانگر ،اين

لرزهزمينساختي در اختيار ميگذارد .همچنين جهت تعيين

مطالعه امري ضروري است .با توجه به اينكه از استقرار

پارامترهاي زلزله (مختصات كانوني ،زمان ،بزرگا و عمق)،

ايستگاههاي شبكۀ لرزهنگاري اين منطقه زمان زيادي

مطالعۀ لرزهخيزي و شناسايي گسلهاي فعال و لرزهزا،

نميگذرد ،تا حدي نتايج اين مطالعه ،جديد و قابلاعتماد

دراختيارداشتن اطالعات دقيقي از ساختار سرعتي پوسته و

خواهند بود .توابع گيرنده بيشترين حساسيت را به تباين

*نگارنده رابط:

E-mail: a.nasrabadi@kgut.ac.ir
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سرعت موج برشي دارند و ميتوانند سطوح ناپيوستگي با

 45ايستگاه لرزهشناسي موقت در آرايهاي عبوري از زاگرس

تباين سرعتي باال را در اليههاي ساختار زير گيرنده نشان

مركزي ،ژرفاي موهو را در زير نهشتۀ ماگمايي اروميه-

دهند (آمون و همكاران .)1990 ،اين روش ،تنها به وجود

دختر ( )UDMAو قسمت جنوبي خردقارۀ ايران مركزي 42

سطوح ناپيوستگي حساس است و در صورت برآوردنشدن

كيلومتر به دست آوردند .تاتار و نصرآبادي ( )2013و

صحيح سرعت موج  Pو بهويژه  ،Sبا خطاي شايان توجهي

نصرآبادي و همكاران ( ،)1390با استفاده از روش برگردان

در تعيين ژرفاي ناپيوستگيها همراه خواهد بود (آمون،

همزمان توابع گيرنده و منحنيهاي پاشندگي سرعت فاز و

 .)1991در مقابل منحنيهاي پاشندگي سرعت امواج

گروه امواج رايلي ،عمق  47-48كيلومتري را براي ايران

سطحي به ناپيوستگيهاي سرعت و تباين سرعت حساسيت

مركزي در زير ايستگاه كرمان ( )KRBRبه دست آوردند.

كمتري دارند ،اما با دقت مناسبي سرعت ميانگين موج

در اين پژوهش سعي شده است تا با استفاده از دو سال دادۀ

برشي را تعيين ميكنند .تركيب اين دو و برگردان همزمان

دورلرز ثبتشده در چهار ايستگاه لرزهنگاري باند پهن

توابع گيرنده و منحني پاشندگي سرعت امواج سطحي،

شبكۀ ملي لرزهنگاري كشور ( )INSNتوابع گيرنده ،تعيين

ميتواند مدل دقيقتر و باكيفيتتري از ژرفا و سرعت موج

و با برگردان همزمان آنها با منحنيهاي پاشندگي سرعت

برشي به دست بدهد .با وجود مطالعات بسياري كه در

گروه مد اصلي امواج رايلي ،مدل دقيقي از ساختار سرعتي

سالهاي اخير در ايران انجام گرفته است و صرفنظر از

پوسته و عمق ناپيوستگي موهو به دست آيد.

نتايج تحقيقات نصرآبادي و همكاران ( )1390و تاتار و
نصرآبادي ( ،)2013تقريباً هيچگونه اطالعات دقيقي راجع

 .2زمينشناسی منطقة مورد مطالعه

به ساختار پوسته و عمق ناپيوستگي موهو در منطقۀ مورد

منطقۀ موردبرر سي در محدودۀ ا ستان كرمان ا ست كه در

مطالعه (ايران مركزي ،استان كرمان) با استفاده از روشهاي

حاشییيۀ جنوبي زون لرزهزمينسییاختي ايران مركزي -شییرق

مطمئن موجود نيست .آسوده ( )1982به كمك تحليل امواج

ايران و در په نۀ ماگ مايي اروم يه – دختر ( )UDMAقرار

سطحي با استفاده از روش دو ايستگاهي و دادههايي از

دارد .پیهینییۀ ايیران میركیزي  -شییییرق ايیران ،پیهینییه اي

ايستگاههاي تبريز ،مشهد و شيراز و تعيين منحنيهاي

درونصییفحهاي اسییت كه از شییمال به پهنههاي برخوردي

پاشندگي سرعتهاي فاز موج رايلي در مسيرهاي زاگرس

البرز -آذر باي جان و ك په داغ ،از غرب و جنوب غرب به

و ايران مركزي ،ضخامت پوسته را در ايران مركزي 43

منطقۀ برخورد قارهاي زاگرس ،از جنوب شیییرق به منطقۀ

كيلومتر به دست آورد .گيس و همكاران ( ،)1983با استفاده

فرورانش اقيانوسي -قارهاي مكران و از شرق به قطعۀ پايدار

از عمليات لرزهاي انكساري به مطالعۀ ساختار ژرفاي پوسته

هيلمند (قطعۀ افغان) محدود ا ست ( شكل  .)1ايران مركزي

در منطقۀ ميان كمربند زاگرس و ايران مركزي پرداختند.

و شییرق ايران تركيبي از قطعههاي مختلف اسییت كه زماني

نتايج ايشان نشان ميدهد كه ضخامت پوستهاي در حاشيۀ

توسیییق اق يانوس كوچكي از هد جدا بوده ا ند (بربر يان و

غربي قطعۀ لوت حدود  40كيلومتر و در نزديكي سيرجان

كينگ )1981 ،و شییروع نزديكشییدن آنها به هد از زمان

 20-25كيلومتر است .دهقاني و ماكريس ( )1984با استفاده

كرتاسییه بوده اسییت .در زون شییرقي ايران تنشهاي برشییي

از مدلسازي بيهنجاري بوگه بر اساس دادههاي

غالب اسییت و باعت تشییكيل گسییلهاي برشییي و امتدادلغز

ايستگاههاي گرانشي دريافتند كه بيشينۀ ضخامت پوستهاي

مي شود .روند گسلهاي فعال از شمالي – جنوبي در مركز

در زير راندگي اصلي زاگرس قرار گرفته است و مقاديري

به شییمال شییمالشییرقي -جنوب جنوبغربي در كنارههاي

بين  50و  55كيلومتر دارد و در ايران مركزي به  35كيلومتر

شیییمالي و جنوبي تغيير مييابد .در بخشهاي شیییمالي اين

ميرسد .پل و همكاران ( )2006در مطالعهاي به روش

زون چندين گسیییل با روند شیییمال غربي -جنوب شیییرقي

برگردان توابع گيرنده و با استفاده از رويدادهاي ثبتشده در

وجود دارد كه به گ سلهاي ترا ستي خاتمه پيدا ميكنند .به

ساختار سرعتی پوسته در منطقة کرمان با برگردان...
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سمت جنوب ،گسلها با گسلهاي تراستي مكران هماهنگ

همچنين مجموعهاي از سییینگ هاي آتشیییفشیییاني بيروني

مي شیییو ند .ايران مركزي لرزه خيزي پراك نده دارد و عمق

(جريانات گدازه هاي بازالتي) اسیییت (قاسیییمي و تالبوت،

كانوني زلز له ها كد اسیییت (والكر و جكسیییون.)2004 ،

 )2006كه سیینشییان از ژوراسییيك پسییين تا كواترنري متغير

گسییلهاي غالب اين ناحيه ،گسییلهاي امتدادلغز راسییتگرد

ا ست .دورۀ ا صلي آت شف شان بيروني كه به ت شكيل اين پهنه

اسیییت (بربريان و همكاران .)2001 ،در حال حاضیییر ،ايران

انجاميده اسییت ،از ائوسیین آغاز ميشییود و تا ائوسیین مياني

مركزي نسییبت به غرب افغانسییتان با نرخ  16±2ميليمتر بر

ادامه مييابد .علت بهوجودآمدن اين نوار ماگمايي احتماالً

سییال به سییمت شییمال در حال حركت اسییت (ورنانت و

آتشفشان نوع آند است كه حاصل فرورانش پوستۀ اقيانوسي

همكاران .)2004 ،اين حركت رو به شمال ،برش را ستگرد

نئوتتيس به زير خردقارۀ ايران مركزي است (علوي.)1994 ،

شییمالي -جنوب در مرز شییرقي كشییور را بيان ميكند .در
جنوب عرض جغرافيییايي  34°شیییمییالي ،اين برش روي

 .3داده و روش

گسلهاي شمالي -جنوبي راستگرد تجمع مييابد كه دشت

بيش از دو سال ،دادههاي دورلرز ثبتشده در چهار

لوت را در بر مي گ يرنیید (وا ل كر و جكسیییون.)2004 ،

ايستگاه مياندورۀ شبكۀ لرزهنگاري كرمان ،وابسته به شبكۀ

بااينحال ،برش در شیییمال عرض جغرافيايي  34°بهوسیییيلۀ

لرزهنگاري كشوري( ،شكل  )1از  3سپتامبر  2010تا 31

گ سلهاي شرقي -غربي و چپگرد تجمع مييابد كه به نظر

مارس  ،2013با طول مسير دايرۀ بزرگ چشمه -گيرنده،

ميرسیید حول يك محور قائد به شییكل سییاعتگرد بچرخد

بزرگتر از  25°و كوچكتر از  90°و بزرگاي بيش از 5

(جكسیییون و مكنزي .)1984 ،منطقۀ پيرامون شیییهر كرمان

( 165رويداد) انتخاب شد (شكل  .)2در اين تحقيق دادههاي

تحت لغزش شییمالي -جنوبي راسییتگرد در راسییتاي حاشییيۀ

پاشندگي سرعت گروه مد اصلي امواج رايلي از نتايج

غربي دشت لوت اداره ميشود.

توموگرافي دوبعدي رحيمي و همكاران ( )2014كه آنها را

پهنۀ ماگمايي اروميه – دختر در ق سمت شرقي كمربند

براي شبكههايي با ابعاد  1 × 1درجه بهدست آوردهاند،

زاگرس با طولي برابر با زاگرس و عرض  4كيلومتر(شیییكل

تأمين شده است .در اين تحقيق از دادههاي پاشندگي شبكۀ

 )1تركيبي از انواع سیینگهاي نفوذي از گابرو تا گرانيت و

دربرگيرندۀ هر ايستگاه براي آن ايستگاه استفاده شده است.

شکل  .1نقشۀ واحدهای ساختمانی مهم ایران )برگرفته از بانک دادههای علوم زمين سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور)http://www.ngdir.ir ،
به همراه موقعيت ایستگاههای شبکۀ لرزهنگاری کرمان (مثلث) و شهر کرمان (مربع)
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شکل  .2موقعيت مکانی رویدادهای دورلرز ثبتشده (دوایر) در ایستگاههای منطقۀ کرمان (مربع)

 .1 .3محاسبة توابع انتقال گيرنده

متوسق موج برشي معادل با  3/7كيلومتر بر ثانيه براي

توابع گيرنده ،سريهاي زماني هستند كه از

پوسته ،طول موج تفكيكپذيري برابر با  =  7/4 km

لرزهنگاشتهاي سهمؤلفهاي محاسبه ميشوند و

را به دست ميدهد .با در نظر گرفتن اينكه حداقل طول

ارائهدهندۀ پاسخ نسبي ساختار زمين در مجاورت محل

قابلتفكيك برابر با  λ/4است ،پس ميتوان نتيجه گرفت

گيرنده هستند .شكل موج ،تركيبي از امواج تبديليافتۀ P

كه دقت مدلسازي با پارامتر پهناي  a=1كمتر از 1/85

به  Sاست كه توسق ساختار زير لرزهسنج توليد ميشوند.

كيلومتر نخواهد بود .از آنجا كه با تغيير آزيموت و حتي

مدلسازي دامنه و زمان رسيد اين امواج تبديلي در مطالعۀ

با تغيير فاصله ،ساختار پيرامون ايستگاه در زير زمين نيز

زمينشناسي منطقه ارزشمند است .اغلب از اين طريق

تغيير ميكند ،براي غلبه بر اين مشكل ،با تقويت دامنۀ

ساختار كلي پوسته در زير ايستگاه بهصورت مجموعه

فازها و افزايش نسبت سيگنال به نوفه ( )S/Nهمانند

اليههاي تقريباً افقي تقريب زده ميشود (ويلسون و

عمليات برانبارش در پردازش دادههاي لرزهاي ،شكل

همكاران2005 ،؛ آمون .)1991 ،بيش از دو سال دادۀ

موجهايي كه در گسترۀ يكساني از آزيموت (بازۀ بك

دورلرز ثبتشده در چهار ايستگاه سه مؤلفهاي باند پهن

آزيموتي كمتر از  ) 10°و فاصلۀ رومركزي (كمتر از

شبكۀ ملي لرزهنگاري كشور ( )INSNبراي تعيين توابع

 10°تا  )15°قرار دارند ،برانبارش گرديدند تا در نهايت

گيرنده پردازش شد .براي تعيين توابع گيرنده از روش

از هر مجموعه يك تابع گيرنده با كيفيت بهتر به دست

تكرار واهماميخت در حوزۀ زمان (ليگوريا و آمون،

آيد.

 )1999كه پايداري بيشتري با دادههاي نوفهدار در
مقايسه با روش حوزۀ بسامد دارد (جوليا و همكاران،

 .2 .3مشاهدات پاشندگی سرعت گروه امواج رايلی

 )2005استفاده شد .پس از تصحيح تأثيرات دستگاهي

در اين تحقيق از دادههاي پاشندگي سرعت گروه مد

)بهره و پاسخ دستگاهي( ،مؤلفههاي افقي لرزهنگاشت

اصلي امواج رايلي كه توسق رحيمي و همكاران ()2014

به دو جهت شعاعي و مماسي چرخش داده شدند .براي

به دست آمده ،استفاده شده است .ايشان در مطالعۀ

حذف اثر چشمه و مسير از روش واهماميخت مؤلفۀ

توموگرافي دوبعدي كه در منطقۀ ايران داشتند ،با استفاده

عمودي از مؤلفههاي افقي لرزهنگاشتها استفاده شد.

از دادههاي ايستگاههاي نصبشده توسق پژوهشگاه

سپس براي حذف نوفههاي با بسامد باال ،بر روي توابع

بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله و تعيين پرتوهاي

گيرنده فيلتر گوسي با پارامتر پهناي برابر با  1اعمال شد.

متقاطع چشمه -گيرندۀ گذرنده از اين ايستگاهها،

اين فيلتر در حقيقت يك فيلتر پايينگذر است كه اجازۀ

منحنيهاي پاشندگي سرعت گروه مد اصلي امواج رايلي

عبور بسامدهاي كمتر از  0/5هرتز را ميدهد .سرعت

را در محدودۀ دورۀ تناوب  10تا  100ثانيه ،با استفاده از
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برنامۀ كامپيوتري  MFTهرمن آمون ( )2003به دست

با سرعت باال توليد ميكنند ،درصورتيكه امواج با دورۀ

آوردند .در مرحلۀ بعد اين منحنيها را برگردان و

تناوب كوتاهتر در اليههاي باالتر كه سرعت كمتري

نقشههاي توموگرافي زير فالت ايران را ترسيد كردند.

دارند ،حركت نموده و امواج سطحي با سرعت پايين،

پس از آن منطقۀ مورد مطالعه را به شبكههايي با ابعاد 1°

توليد و در نتيجه پاشندگي ايجاد ميكنند .اين يك

در  1°تقسيد كردند و مقادير سرعت گروه را براي مركز

ويژگي باارزش در مطالعۀ ساختار زمين است .اما اين

هر يك از سلولهاي شبكه و به تفكيك پريودهاي

منحنيها به ناپيوستگيهاي سرعت و تباين سرعت

مختلف به دست آوردند .در اين تحقيق از منحنيهاي

حساسيت كمتري دارند.
نتايج مطالعات (جوليا و همكاران )2005 ،نشان

پاشندگي سلول زير هر ايستگاه استفاده شده است.

ميدهد كه اجراي برگردان همزمان توابع گيرندۀ دورلرز
 .3 .3برگردان همزمان توابع گيرنده و منحنیهای
پاشندگی امواج رايلی
لرزهشناسان براي بهدستآوردن اطالعات از ساختار
پوسته و گوشتۀ فوقاني ،اغلب از حساسيت مشاهدات
پاشندگي سرعت امواج سطحي و توابع گيرندۀ دورلرز
موج  Pبه ساختار سرعت برشي محيق استفاده ميكنند.
توابع گيرنده به تباينهاي سرعت موج برشي در محيق و
زمانسيرهاي قائد (زمانسير نسبي امواج تبديلي
بازتابيافته بين مرزها) حساسند و اطالعات كمتري
دربارۀ سرعت مطلق آن دارند .اين مسئله ميتواند باعت
ارتباطي ظاهري بين عمق و سرعت شود كه هنگام تفسير

موج  Pو دادههاي پاشندگي سرعت گروه موج سطحي
بهشكل شايانتوجهي ساختار سرعت موج برشي حاصل
را بهبود بخشيده و ميتواند مدل دقيقتر و با كيفيتتري
از عمق و سرعت موج برشي به دست بدهد .در اين رساله
بهمنظور برگردان همزمان تابعگيرنده و منحني پاشندگي
سرعت گروه امواج سطحي از برنامۀ كامپيوتري هرمن و
آمون ( )2003استفاده شده است .در اين روش دو گروه
دادۀ مستقل از هد ،با استفاده از پارامتر وزني  Pتركيب
شدهاند و جهت نزديكشدن مدل به مدل واقعي ،مقدار
رابطۀ زير براي آن مدل بايد مينيمد شود (هرمن و آمون،
:)2003
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دادهها مشكلساز ميشود (آمون و همكاران.)1990 ،

()1

يك اليۀ كدسرعت نازك و هد با يك اليۀ پرسرعت

كه در آن  ،Pپارامتر وزني؛  i ،Oriاُمين تابعگيرنده

ضخيد به وجود آيد (اوزااليبي و همكاران.)1997 ،

مشاهدهاي (واقعي)؛  ،Priتابعگيرندۀ پيشبينيشده در

بهعبارتديگر ،جوابهاي مسئلۀ وارون ،غيريكتا هستند.

زمان  ،tiمنطبق با يك مدل سرعت؛  ،  riخطاي استاندارد

در مقابل ،اندازهگيريهاي پاشندگي سرعت موج سطحي

مشاهده در ti؛  j ،Osjاُمين پاشندگي موج سطحي

به ميانگينهاي سرعت مطلق موج برشي حساس هستند.

مشاهدهاي؛  j ،Psjاُمين مقدار پيشبينيشدۀ منحني

امواج سطحي ويژگي مهد پاشندگي سرعت را دارند.

پاشندگي ،منطبق با يك مدل سرعت؛  Nrو  ،Nsبه ترتيب

امواج پاشنده در بسامدهاي مختلف (دورۀ تناوبهاي

تعداد نقاط توابعگيرنده و پاشندگي موج سطحي و ،  sj

مختلف) با سرعتهاي مختلف حركت ميكنند .با توجه

حدود خطاي استاندارد  jاُمين مشاهدۀ موج سطحي است.

به اين ويژگي از ديدي ديگر ،ميتوان بيان كرد كه

مدل اوليهاي متشكل از اليههاي سرعتي همگن و

سرعت امواج سطحي در هر دورۀ تناوبي ،بسته به گسترۀ

همسانگرد تخت ،با ثابتگرفتن سبتراي اليهها و آزادي

عمقي تحت تأثير ،تغيير ميكند .امواج با دورۀ تناوب

تغيير سرعت اليهها (با در نظر گرفتن يك حد ميرايي)

بلندتر ،به قسمتهاي عميقتر نفوذ كرده و امواج سطحي

در نظر گرفته شد .با در نظر گرفتن مقادير مختلفي از

براي مثال ،اختالف زماني ميانگين يكساني ميتواند هد با
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متغير وزني Pدر طول برنامه و انتخاب باالترين انطباق با

اين روش نيز به شمار ميرود .در اين تحقيق از الگوي

هر دو گروه داده ،در برخي ايستگاهها مقدار  P=./1و

ساده و يكبعدي  ak135استفاده شده است كه زمين را

در برخي ايستگاهها به دليل پايين بودن انطباق منحني

تخت ،همسانگرد و بهصورت يك اليه واقع بر يك نيدفضا

پاشندگي مقدار  0/2در نظر گرفته شد .با انتخاب اين

فرض ميكند .سرعت ثابت موج برشي  Sدر اين الگوي

مقادير براي متغير وزني  ،Pانطباق هر دو گروه داده در

ساده تقريباً برابر  4/6كيلومتر بر ثانيه در نظر گرفته شد .در

حد مطلوب است .مزيت اين روش به روشهاي برگردان

طول اجراي برنامه توسق نرمافزار ،متناسب با شرايق مطلوب

تابع گيرنده يا پاشندگي امواج سطحي محض ،اين است

در رعايت اعتدال برازش توابع گيرندۀ مشاهدهاي و

كه در هركدام از اين روشها ،به يك الگوي اوليه نياز

پيشبينيشده و نيز عبور منحنيهاي پاشندگي سرعت از

است كه نزديك به ساختار زير گيرنده باشد؛ بهويژه اينكه

نقاط دادهاي سرعت گروه موج رايلي ،ضريب تأثير

نتايج برگردان توابع گيرنده بهشدت وابسته به الگوي اوليه

مجموعههاي دادهاي  pبرابر با  0/1يا  0/15اختيار شد .باال

است و با تغيير الگوي اوليه ،الگوي پيشبينيشده نيز تغيير

رفتن مقدار  pسهد دادههاي پاشندگي سرعت گروه را در

ميكند ،اما در برگردان هدزمان توابع گيرنده و پاشندگي

فرايند برگردان افزايش ميدهد .براي يك ايستگاه نتايج

امواج سطحي به الگوي دقيق اوليه نياز نيست و الگويي

برگردان را براي يك بكآزيموت خاص با ذكر جزئيات

ساده شامل يك اليه بر روي يك نيدفضا كافي است.

بهطور كامل توضيح خواهيد داد و براي ساير ايستگاهها،
شرح مختصرتري ارائه خواهد شد.

 .4بحث

در ايستگاه چشمه معدني ،CHMN ،براي 149

توابع گيرنده براي چهار ايستگاه مياندورۀ شبكۀ

رويداد دورلرز ثبتشده در بازۀ زماني مفروض 85 ،تابع

لرزهنگاري كرمان ،محاسبه و با استفاده از اطالعات

گيرنده با توجه به مقدار مشخصبودن فازهاي موردنظر

پاشندگي سرعت گروه مد اصلي امواج ريلي براي هر

در آن و دارابودن كيفيت مطلوب ،انتخاب شدند و پس

ايستگاه ،مدل سرعتي با استفاده از برگردان همزمان

از دستهبندي اين توابع از طريق آزيموت و فاصله ،در بازۀ

تابعگيرنده و منحني پاشندگي سرعت گروه امواج

بكآزيموتي كمتر از  10°و فاصلۀ كمتر از  ،15°جهت

سطحي به دست آمد .مشخصات و مختصات جغرافيايي

افزايش نسبت سيگنال به نوفه ( 18 ،)S/Nتابعگيرندۀ

اين ايستگاهها در جدول  1آورده شدهاند .براي برگردان

برانبارششده (شكل  )3محاسبه شدند و براي تعيين

همزمان از برنامۀ رايانهاي (هرمن و آمون )2003 ،استفاده

ساختار زير اين ايستگاه به همراه منحنيهاي پاشندگي

شده كه نيازمند يك الگوي اوليۀ ساده است كه مزيت

سرعت گروه موج رايلي برگردان شدند.

شکل  .3توابع گيرندۀ برانبارشیافتۀ شعاعی برای تمامی گسترههای بکآزیموتی ایستگاه چشمه معدنی ( .)CHMNستون سمت چپ هر نگاشت مقدار
بکآزیموت ميانگين (درجه) و ستون سمت راست تعداد توابع برانبارش یافته در آن بکآزیموت را نشان میدهد .نقطهچينهای اطراف هر نگاشت
بيانگر انحراف معيار در واریانس برانبارش ( )±1هستند.

ساختار سرعتی پوسته در منطقة کرمان با برگردان...

43

شكل  4نتايج برگردان همزمان را براي ساختار

سرعت مشخصي از  3/6به  4/3كيلومتر بر ثانيه مشاهده

گيرندۀ برانبارشيافتۀ حاصل از  12تابع گيرنده در

ميگردد كه ميتوان آن را به سطح ناپيوستگي موهو و

محدودۀ بك آزيموتي  91°-100°نشان ميدهد .قسمت

زون گذر از پوسته به گوشته نسبت داد .مرز ناپيوستگي

باال سمت راست شامل تابعگيرندۀ واقعي (به رنگ آبي)

موهو بهعنوان عمقي كه سرعت موج برشي در آن به

و تابعگيرندۀ محاسبهشده توسق برنامه (به رنگ قرمز)

سرعت در گوشتۀ بااليي و درست زير موهو ميرسد ،در

است .اعداد سمت چپ نيز بيانگر پارامتر فيلتر گوسين،

نظر گرفته شد (تاتار و نصرآبادي .)2013 ،در ديگر

درصد انطباق تابعگيرنده و پارامتر پرتو هستند .قسمت

محدودههاي بك آزيموتي با توجه به مدلهاي سرعتي

پايين سمت راست ،منحني پاشندگي سرعت گروه موج

حاصل نيز تقريباً همين نتايج به دست آمد .جهت تعيين

رايلي مشاهدهاي (نقاط) و مقدار خطاي مربوط به هركدام

خطا در تعيين عمق موهو ،از روش مدلسازي مستقيد

و منحني پاشندگي محاسبهشده (منحني قرمزرنگ) در

( )Forward modelingاستفاده شد؛ بدينصورت كه در

دورۀ تناوب  20-85ثانيه را نشان ميدهد .سمت چپ

ابتدا بر روي مدل نهايي حاصل از برگردان ،مدلي ساده

مدل سرعتي ساختار زير گيرنده در اين بكآزيموت را

فيت شد و با اين مدل ساده با روش مدلسازي مستقيد،

نشان ميدهد .خق نقطهچين آبيرنگ ،مدل سرعتي اوليه

تابع گيرندۀ مصنوعي ايجاد گرديد .تابع گيرندۀ مصنوعي

شامل يك نيدفضا با سرعت يكنواخت و خق قرمزرنگ،

با تابع گيرندۀ مشاهدهاي ،مقايسه و انطباق آنها خصوصاً

مدل سرعتي بهدستآمده در زير اين ايستگاه براي

در زمان رسيد فاز  Psو فازهاي تكراري بررسي شد .سپس

بكآزيموت گفتهشده را نشان ميدهد .با توجه به شكل،

موقعيت موهو در مدل ساده  ±2 ،±1و  ±4كيلومتر تغيير

تابعگيرنده نسبت سيگنال به نوفۀ بااليي دارد و داراي فاز

يافت و با مدلهاي جديد نيز مدلسازي مستقيد انجام

 Psمشخصي قابلمشاهده در  7ثانيه بعد از زمان رسيد فاز

گرفت و تابع گيرندۀ مصنوعي به دست آمد و با تابع

 Pاست .با توجه به نتايج ،انطباق تابعگيرندۀ محاسبهاي با

گيرندۀ مشاهدهاي مقايسه گرديد .با اين روش نشان داده

تابعگيرندۀ مشاهدهاي خوب ( 93/25درصد) و همچنين

شد كه روش برگردان همزمان ميتواند با  ±2كيلومتر

انطباق منحني پاشندگي سرعت گروه موج رايلي

خطا همراه باشد.

محاسبهاي با نقاط پاشندگي سرعت گروه موج رايلي

در ايستگاه لرزهنگاري كوهگبري ،KHGB ،از ميان

مشاهدهاي هد باال ( 99درصد) است .با در نظر گرفتن

179رويداد دورلرز ثبتشده 89 ،تابع گيرنده مطلوب به

مقادير مختلفي از پارامتر وزني  Pدر طول برنامه (-0/9

دست آمد كه جهت برانبارش در  16دستۀ بكآزيموتي

 )0/1و انتخاب باالترين انطباق با هر دو گروه داده ،مقدار

قرار گرفتند و همزمان با دادههاي پاشندگي ،سرعت

 P=0/15در نظر گرفته شد .با انتخاب اين مقادير براي

گروه موج رايلي مربوط به اين ايستگاه برگردان شدند .با

پارامتر وزني  ،Pانطباق هر دو گروه داده در حد مطلوب

توجه به شكل  5كه نتايج برگردان همزمان را براي

است .در مدل سرعتي بهدستآمده ،چندين تغيير ناگهاني

محدودۀ بك آزيموتي  110°-120°نشان ميدهد ،انطباق

سرعت قابلمشاهده است كه ميتوان آنها را به مرزهاي

تابع گيرندۀ محاسبهاي با تابع گيرندۀ مشاهدهاي خصوصاً

ناپيوستگي در ساختار زير اين ايستگاه نسبت داد .در عمق

براي فاز  Psكه درست  6ثانيه بعد از فاز مستقيد  Pرسيده

 20كيلومتري ،تغيير سرعت موج برشي از  3/2به 3/6

است ،بسيار باالست .همچنين انطباق دادههاي پاشندگي

كيلومتر بر ثانيه ميتواند حاكي از يك مرز ناپيوستگي

سرعت موج سطحي مشاهدهاي و محاسبهاي در حد

باشد كه ميتوان آن را به مرز بين پوستۀ بااليي و پاييني

مطلوب است .در مدل حاصل چندين تغيير واضح سرعت

نسبت داد .در محدودۀ عمقي  52-56كيلومتري نيز تغيير

مشاهده ميشود .عمق  54-56كيلومتري را با توجه به
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تغيير سرعت از  3/8به  4/2كيلومتر بر ثانيه ،ميتوان به

بعد از فاز  Pمشاهده ميگردد ،متوسق ستبراي پوسته به

زون گذر از پوسته به گوشته نسبت داد .با توجه به مدل

 56±2كيلومتر و متوسق سرعت موج برشي در گوشته در

حاصل ،اليههاي ميانپوستهاي برآوردشده ( همانطور كه

ساختار زير اين ايستگاه به  3/9-4/3كيلومتر بر ثانيه

در مدل سادۀ فيتشده مشاهده ميشود) شامل اليهاي

ميرسد .همچنين در زير اين ايستگاه با توجه به مدلهاي

سطحي به ضخامت  12كيلومتر و سرعت ميانگين موج

حاصل از برگردان ،پوسته به سه زيراليه ،اليۀ سطحي به

برشي  2/8كيلومتر بر ثانيه ،اليهاي در زير آن به ضخامت

ضخامت چندين كيلومتر از رسوبات كدسرعت با سرعت

 26كيلومتر با سرعت ميانگين موج برشي 3/4كيلومتر بر

ميانگين موج برشي  2/4كيلومتر بر ثانيه و اليهاي به

ثانيه و اليهاي ديگر به ضخامت  18كيلومتر و سرعت موج

ضخامت تقريبي  20كيلومتر با سرعت ميانگين موج برشي

برشي  3/8كيلومتر بر ثانيه است.

 3/2كيلومتر بر ثانيه و اليۀ سوم به ضخامت  32كيلومتر با

در ايستگاه لرزهنگاري نگار ،NGRK ،با توجه به

سرعت ميانگين موج برشي  3/7كيلومتر بر ثانيه تقسيد

مدلهاي حاصل از  15گروه تابع گيرندۀ برانبارششده از

ميشود .شكل  6نتايج برگردان همزمان را براي گسترۀ

 186رخداد دورلرز كه فاز تبديلي  Psدر آنها  7/5ثانيه

بك آزيموتي  110°-120°در اين ايستگاه نشان ميدهد.

شکل  .4نتایج برگردان همزمان در گسترۀ بکآزیموتی˚ 91˚-100در ایستگاه چشمه معدنی ( .)CHMNقسمت باال سمت راست شامل تابعگيرندۀ مشاهدهای
(به رنگ آبی) و تابعگيرندۀ محاسبهشده توسط برنامه (به رنگ قرمز) و اعداد سمت چپ هم بيانگر پارامتر فيلتر گوسی ،درصد انطباق تابعگيرنده و
پارامتر پرتو است .قسمت پایين سمت راست ،منحنی پاشندگی سرعت گروه موج رایلی مشاهدهای (نقاط) و خطای مربوط به هرکدام و منحنی
پاشندگی محاسبهشده (منحنی قرمز) ثانيه را نشان میدهد .سمت چپ مدل سرعتی ساختار زیر گيرنده را نشان میدهد .خط نقطهچين آبی ،مدل
سرعتی اوليه شامل یک نيمفضا با سرعت یکنواخت ،خط قرمز مدل سرعتی بهدستآمده در زیر این ایستگاه و خط سبز مدل سادۀ فيتشده را نشان
میدهد .با افزایش سرعت موج برشی از  3/6تا  4/3کيلومتر بر ثانيه ،میتوان مرز موهو را در عمق  52±2کيلومتری اعالم کرد.

شکل  .5نتایج برگردان همزمان در گسترۀ بکآزیموتی  111˚-120در ایستگاه کوهگبری ()KHGB؛ تغيير سرعت موج برشی از  3/8تا  4/2کيلومتر بر ثانيه،
به وجود مرز موهو در عمق  54±2کيلومتری اشاره دارد.
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شکل  .6نتایج برگردان همزمان در گسترۀ بکآزیموتی ˚ 110˚-120در ایستگاه نگار ()NGRK

در ايستگاه تي وي باهنر ،TVBK ،از  143رويداد

ايستگاه در عمق  51±2قرار دارد .در اين ايستگاه نيز

دورلرز ثبتشده ،به دليل نوفهايبودن شكل موجها،

پوسته به سه زيراليه تقسيد ميگردد :اليۀ سطحي با

كمترين تعداد تابع گيرندۀ مطلوب در مقايسه با

ضخامت ناچيز از رسوبات كدسرعت ،اليۀ دوم با

ايستگاههاي ديگر به دست آمد و سرانجام  20تابع گيرندۀ

ضخامت  18كيلومتر با سرعت ميانگين موج برشي 3/5

مطلوب پس از برانبارش در  7گسترۀ بكآزيموتي

كيلومتر بر ثانيه و اليۀ سوم با ضخامت  28كيلومتر با

دستهبندي شد .توابع گيرندۀ برانبارشيافته همزمان با

سرعت ميانگين موج برشي  3/8كيلومتر بر ثانيه.

دادههاي سرعت گروه موج رايلي برگردان شدند .شكل

شكلهاي  11-8مدلهاي سرعتي حاصل از برگردان را

 7نتايج برگردان را براي توابع گيرندۀ برانبارشيافته در

براي چند گسترۀ بكآزيموتي براي هر ايستگاه نشان

محدودۀ بك آزيموتي  120°-130°نشان ميدهد .با

ميدهند .موقعيت موهو با پيكان نشان داده شده است.

توجه به مدل حاصل ،در عمق  48كيلومتري تغيير سرعت

با توجه به نتايج اين تحقيق ،عمق مرز موهو در زير

واضحي از  3/8به  4/3كيلومتر بر ثانيه قابلمشاهده است

ايستگاه  52±2 ،CHMNكيلومتر؛ در زير ايستگاه

كه ميتوان آن را به مرز ناپيوستگي موهو نسبت داد .فاز

 54±2 ،KHGBكيلومتر؛ در زير ايستگاه 56±2 ،NGRK

تبديلي  Psبهطور ميانگين در تمام محدودههاي بك

كيلومتر و در زير ايستگاه  ،TVBKبرابر  51±2كيلومتر

آزيموتي  6-6/5ثانيه بعد از فاز  Pرسيده است .با توجه

است (جدول )1؛ بنابراين ميانگين عمق مرز موهو در زير

به مدلهاي حاصل از ديگر محدودههاي بك آزيموتي

منطقۀ دربرگيرندۀ ايستگاهها ،منطقۀ كرمان54±2 ،

بهطور ميانگين مرز ناپيوستگي موهو در ساختار زير اين

كيلومتر برآورد ميشود.

شکل  .7نتایج برگردان همزمان در گسترۀ بکآزیموتی ˚ 120˚-130در ایستگاه تی وی باهنر ( .)TVBKمتوسط ستبرای پوسته به  56±2کيلومتر و متوسط
سرعت موج برشی در گوشته در ساختار زیر این ایستگاه به  4/1-4/3کيلومتر بر ثانيه میرسد.
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جدول  .1مختصات جغرافيایی ایستگاههای شبکۀ لرزهنگاری کرمان و ميانگين عمق موهو برای ساختار زیر هر ایستگاه
طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح آزاد

(درجه)

(درجه)

دریا (متر)

چشمهمعدنی ()CHMN

57/54

29/86

2662

54±2

کوهگبری ()KHGB

56/48

30/37

2057

54±2

تیوی باهنر ()TVBK

56/76

29/99

2586

51±2

نگار ()NGRK

56/76

29/64

3123

56±2

ایستگاه

میانگین عمق موهو (کیلومتر)

شکل  .8نتایج برگردان همزمان برای چند گسترۀ بکآزیموتی در ایستگاه چشمه معدنی ()CHMN؛ پيکان موقعيت مرز موهو را نشان میدهد.

شکل  .9نتایج برگردان همزمان برای چند گسترۀ بکآزیموتی در ایستگاه کوهگبری ()KHGB
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شکل  .10نتایج برگردان همزمان برای چند گسترۀ بکآزیموتی در ایستگاه نگار ()NGRK

شکل  .11نتایج برگردان همزمان برای چند گسترۀ بکآزیموتی در ایستگاه تی وی باهنر ()TVBK

مطالعۀ تاتار و نصرآبادي ( )2013و نصرآبادي و

پهنۀ ماگمايي اروميه -دختر ،موقعيت مرز موهو در زير

همكاران ( )1390بر روي ساختار سرعتي پوسته در زير

اين آرايه را بررسي كردهاند .ايشان در مطالعۀ خود يك

ايستگاه ( ،KRBRدر عرض جغرافيايي  29/98°و طول

مقطع عمقي مهاجرتيافته را به نمايش گذاشتهاند كه

جغرافيايي  )56/761°كه بسيار نزديك به ايستگاه تي وي

نشان ميدهد مرز موهو در پهنۀ سنندج -سيرجان بيشترين

باهنر ( )TVBKاست ،با استفاده از همين روش برگردان

عمق را دارد (تقريباً  70كيلومتر) و بهتدريج با

همزمان ،ضخامت پوسته را  47-48كيلومتر نشان ميدهد

نزديكشدن به پهنۀ ماگمايي اروميه -دختر (در جهت

كه با نتايج حاصل در ايستگاه  TVBKتقريباً همخواني

جنوب غرب -شمال شرق) ،مقاديري نزديك به 50

خوبي دارد .همچنين پل و همكاران ( )2006با استفاده از

كيلومتر را به خود اختصاص داده است .ايستگاههاي

آرايۀ لرزهنگاري عبوري از راندگي اصلي زاگرس

مورداستفاده در اين تحقيق نيز در پهنۀ ماگمايي اروميه-

( ،)MZTكمربند دگرديسي سنندج -سيرجان ( )SSZو

دختر قرار دارند و بنابراين نتايج بهدستآمده براي عمق
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مرز موهو (ميانگين  54كيلومتر) با نتايج ايشان هدخواني

و مطالعات مختلفي كه در رابطه با تعيين ضخامت پو سته

دارد .نتايج مطالعات رام ( )2009كه براي تعيين عمق

در زونهاي زاگرس ،سیینندج-سییيرجان و پهنۀ ماگمايي

موهو در زير فالت ايران و مناطق هدجوار به كمك

اروميه-دختر انجام گرفته اسییت ،مقدار ضییخامت پوسییته

برگردان منحنيهاي پاشندگي سرعت گروه امواج

در زون سنندج -سيرجان به دليل ضخيدشدگي پوسته به

سطحي به روش توموگرافي سهبعدي و برگردان همزمان

علت روراندگي پوستۀ ايران مركزي به روي سپر قارهاي

تابع گيرنده صورت گرفته است ،عمق موهو را در اين

عربسیییتان ،در امتداد گسیییل اصیییلي معكوس زاگرس

منطقه حدود  50كيلومتر نشان ميدهد.

ماكزيمد ا ست كه به سمت پهنۀ ماگمايي اروميه –دختر

همانطور كه ميدانيد ايسیییتگاههاي مورد مطالعه در

و ايران مركزي از اين ضخامت كا سته مي شود .با توجه

اين پژوهش در حاشیییيۀ جنوبي زون لرزهزمينسیییاختي

به نزديكي ايسیییتگاههاي مورد مطالعه به زون سییینندج-

ايران مركزي واقع شیییدهاند .با توجه به نتايج مطالعات

سيرجان و پهنۀ ماگمايي اروميه -دختر باالبودن ضخامت

ديگران در اين زون كه بيانگر كدبودن ضییخامت پوسییته

پوسیییته در سیییاختار زير اين ايسیییتگاهها در مقايسیییه با

در اين منطقه است ،نتايج بهدستآمده در اين ايستگاهها

قسیییمتهاي مركزي ايران مركزي و شیییرق ايران خيلي

كه نشاندهندۀ باالبودن نسبي ضخامت پوسته در قياس با

دور از انتظار نيست.

ديگر مناطق ايران مركزي ا ست ،داليل مختلفي ميتواند

براي نشاندادن اينكه چقدر مدل سادۀ فيتشده به

داشته باشد .همانطور كه ميدانيد ايران مركزي در زمان

مدل سرعتي حاصل از برگردان ،با مدل واقعي ساختار زير

پركامبرين-پالئوزوئيك بخ شي از صفحۀ عرب ستان بوده

ايستگاهها هدخواني دارد ،از آزمون مدلسازي مستقيد

اسیییت كه با اقيانوس تتيس در شیییمال ،از اوراسیییيا جدا

استفاده شده است .شكل  12نتايج مدلسازي مستقيد را

مي شده ا ست (بربريان و كينگ .)1981 ،به نظر مير سد

براي مدل حاصل از برگردان همزمان در ايستگاه چشمه

كه پديدۀ شیییكافت در پالئوزوئيك پسیییين در پالتفرم

معدني ،CHMN ،در محدودۀ بكآزيموتي 91° -100°

ايران-عرب ستان در محل كنوني گ سل معكوس زاگرس،

نشان ميدهد .در اين شكل تابع گيرندۀ مشاهدهاي به

عامل جدايش ايران مركزي از صفحۀ عربستان و حركت

رنگ سياه ،تابع گيرندۀ حاصل از برگردان به رنگ آبي

آن به سیییوي شیییمال نسیییبت به اين صیییفحه و همچنين

و نقطهچين و تابع گيرندۀ حاصل از مدل ساده به رنگ

شكلگيري اقيانوس آلپي زاگرس مرتفع (نئوتتيس) بوده

قرمز ديده ميشود؛ همانطور كه مشاهده ميگردد توافق

باشد .تحقيقات ديرينۀ مغناطيس و اطالعات زمين شناسي

تقريباً خوبي بين آنها وجود دارد .با توجه به تابع گيرندۀ

ن شان ميدهد كه از زمان ترياس مياني تا كرتا سۀ پ سين،

برانبارشيافتۀ مشاهدهاي ،فاز  7 Psثانيه پس از فاز  Pبه

خردقییارۀ ايران مركزي حییدود 135درجییه در خالف

ايستگاه رسيده است .در تابع گيرندۀ حاصل از مدل ساده

حر كت عقر به هاي سییییا عت چرخش داشییی ته اسییییت

به روش مستقيد نيز اختالف زماني بين فاز  Pو  7 Psثانيه

(داوودزاده و ا شميت .)1983،فرورانش پو ستۀ اقيانو سي

است كه ميتواند نشاندهندۀ اين باشد كه مدل سادۀ

نئوتتيس بییه زير حییاشیییي یۀ جنوبي ايران مركزي (نوار

فيتشده و موقعيت مرز موهو به واقعيت نزديك است.

سیینندج-سییيرجان) در مزوزوئيك و احتماالً ترشییيري،

همچنين جهت تعيين خطا ،روش مستقيد براي

كمان ماگمايي نوع آند را به وجود آورده است .حركت

موقعيتهاي مختلف موهو ( ±2 ،±1و  ±4كيلومتر

آرام به سوي شمال صفحۀ عرب ستان و فرورانش پو ستۀ

اختالف با موقعيت تعيينشده) به كار رفت؛ توابع گيرندۀ

اقيانوسي نئوتتيس به زير ايران مركزي ،موجب بستهشدن

مصنوعي با توابع گيرندۀ مشاهدهاي مقايسه و نشان داده

نئوتتيس و برخورد پوستۀ قارهاي صفحۀ ايران و عربستان

شد كه روش برگردان همزمان ميتواند با  ±2كيلومتر

شد (بربريان)1981 ،؛ بنابراين با توجه به تكتونيك منطقه

خطا همراه باشد.

ساختار سرعتی پوسته در منطقة کرمان با برگردان...
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شکل  .12نتایج مدلسازی مستقيم برای ایستگاه چشمه معدنی ( )CHMNدر محدودۀ بکآزیموتی  .91° -100°سمت راست مدل سرعتی است که در آن
خط نقطهچين سياهرنگ مدل سرعتی اوليه ،خط آبی مدل سرعتی حاصل از برگردان و خط قرمز مدل ساده فيتشده را نشان میدهد .در سمت چپ
تابع گيرندۀ مشاهدهای به رنگ سياه ،تابع گيرندۀ حاصل از برگردان به رنگ آبی و نقطهچين و تابع گيرندۀ حاصل از مدل ساده به رنگ قرمز مشاهده
میگردد .توافق خوبی در اختالف زمانی فازهای  Pو  Psبين تابع گيرندۀ مشاهدهای (سياه) و تابع گيرندۀ حاصل از مدل ساده (قرمز) وجود دارد.

 .5نتيجهگيری
نتايج (جدول  )1نشان ميدهد كه ژرفاي موهو در زير
منطقۀ كرمان از  51كيلومتر در زير ايستگاه  ،TVBKتا
 54كيلومتر در زير ايستگاههاي  CHMNو  KHGBو 56
كيلومتر در زير ايستگاه  NGRKتغيير ميكند كه ميانگين
آن در زير منطقۀ دربرگيرندۀ ايستگاهها ،منطقۀ كرمان،
 54كيلومتر است .باالبودن نسبي ضخامت پوسته در اين
منطقه در مقايسه با مطالعات ديگر در مناطق ايران مركزي
را ميتوان به نزديكبودن منطقۀ مورد مطالعه به زون
سنندج -سيرجان و پهنۀ ماگمايي اروميه – دختر نسبت
داد كه روراندگي پوستۀ ايران مركزي به روي سپر

نظريۀ شناوري پوسته ( )Isostasyنسبت داد.
تشکر و قدردانی
نگارندگان وظيفۀ خود ميدانند از اسیییتاد گران قدر
جناب آقاي دكتر حبيب رحيمي ،استاديار محترم مؤسسۀ
ژئوفيزيك دانشیییگاه تهران به دليل در اختيار قراردادن
دادههاي پاشندگي سرعت امواج سطحي نهايت تشكر و
قدرداني را داشییته باشییند .همچنين از مسییئوالن محترم
مركز لرزهنگاري كشوري مؤ س سۀ ژئوفيزيك دانشگاه
تهران نيز به خاطر در اختيار قراردادن دادههاي گ سترۀ
موردبررسي تشكر ميشود.

قارهاي عربستان در امتداد گسل اصلي معكوس زاگرس
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