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  چکیده

نگاري در حد فاصل دهلران در مرز ایران و عراق تا دریاي هي لرزهاي دور ثبت شده در یک آرایهلرزههاي زمینداده

ي فوقانی زاگرس غربی و را در گوشته Pاي موج اند تا ساختار لرزهمازندران در شمال ایران، این امکان را فراهم آورده

هاي همبستگی متقابل و شبا استفاده از رو Pهاي فاز قرائت. البرز مرکزي با استفاده از توموگرافی دورلرز مطالعه کنیم

اي هستیم، ي لرزهاي در امتداد آرایهرسید فازهاي لرزهها به دنبال یافتن ارتباط بین زمانبرانبارش انطباقی، که در آن

-هاي توموگرافی خطی و غیر خطی، تغییرات سههاي بدست آمده و اعمال روشماندهبا استفاده از باقی. اندبدست آمده

ي دهندهتصاویر توموگرافی بدست آمده نشان. ي فوقانی منطقه محاسبه و ترسیم شددر گوشته P بعدي سرعت موج

تواند بیانگر نازك شدگی ي عربی نیز میهاي کم در زیر صفحهسرعت. ي کم سرعت در زیر البرز هستندیک منطقه

 - ي کم سرعت سنندجدر زیر منطقه لیتوسفر فرورانده شده عربی با ناهنجاري نسبتاً پر سرعت،. لیتوسفر آن باشد

  .کیلومتر بصورت بخشی جدا شده است 200شود که شیب به سمت شمال دارد و در اعماق بیش از سیرجان دیده می

  

نطباقی، توموگرافی خطی، توموگرافی  :کلیدي هاي واژه روش همبستگی متقابل، برانبارش ا

لبرز   غیرخطی، زاگرس، ا
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Abstract 
Distant  earthquake  data  recorded  by  Zagros03  array  from  Dehloran  in  Iran-Iraq  border  to 
Caspian  Sea  in  northern  Iran  are  used  to  constrain  3-D  variations  in  upper  mantle  P-wave 
velocity  using  teleseismic  tomography.  Relative  P  wave  arrival  time  residuals  have  been 
extracted  using  cross  correlation  and  adaptive  stacking  techniques,  in  which  we  exploit  the 
coherency of global phases across the array. These residuals are mapped as  three-dimensional 
perturbations  in  P-wave  velocity  in  the  upper  mantle  beneath  the  array  using  both  linear  and 
iterative  non-linear  tomographic  procedures.  A  relatively  low  velocity  region  beneath  the 
Alborz Mountains imaged in our high resolution tomography models, and low velocity region 
beneath  Arabian  plate  is  interpreted  as  an  indication  of  lithospheric  delamination  within  the 
Arabian  lithosphere.  Our  models  show  high  velocity  anomalies  dipping  north  in  the  mantle 
beneath  the  low  velocity  anomaly  of  Sanandaj-Sirjan  Zone,  that  partially  detached  under  the 
depths of 200 km. 
Keywords:  cross  correlation  method,  adaptive  stacking,  linear  tomography,  non-linear 
tomography, Zagros, Alborz 
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  مقدمه    1

با نرخ ) 1984جکسون و مکنزي، (جنوب صفحات عربستان و اوراسیا  - ي همگرایی شمالتکتونیک فعال ایران در نتیجه

هیمالیا است که  -فالت ایران بخشی از کمربند کوهزایی آلپ ).2004ورنانت و همکاران، (متر بر سال است میلی 22

ي اوراسیا ایران مرکزي و بلوك لوت در تریاس پسین به حاشیهي خرد قاره. متشکل از چندین بلوك لیتوسفري است

هاي البرز در شمال ایران در اثر برخورد بلوك ایران با اوراسیا شکل کوهو رشته) 1968اشتوکلین، (اند افزوده شده

ها و آسیابان(اند، که دگرشکلی در این منطقه همچنان در اثر همگرایی صفحات اوراسیا و عربستان ادامه دارد گرفته

ي ي عربستان با مرز جنوبی خرد قارهخورده زاگرس نیز ناشی از برخورد صفحهکمربند رانده و چین). 2012فودن، 

آگارد و همکاران، (میلیون سال پیش در شمال غرب زاگرس و بعد از آن در جنوب شرق  25تا  23ایران مرکزي در 

  ).1981بربریان و کینگ، (تتیس بسته شده است اقیانوسی نئو يحوضهاست که در نهایت ) 2005

ي باالیی تا ي فرورانش با شیب به سمت شمال شرق اقیانوس نئوتتیس است که از کرتاسهکوهزایی زاگرس نتیجه

به عنوان مثال آگارد و (اي عربستان و اوراسیا به اوج خود رسیده است نئوژن به طول انجامیده و با برخورد قاره

 -ي برخوردي فعال در شمال ایران است که بخشی از کمربند کوهزایی آلپیک منطقه نیز زون البرز ).2011همکاران، 

  ).2002جکسون و همکاران، ( است باشد و بین دریاي خزر در شمال و فالت ایران در جنوب قرار گرفتههیمالیا می

با حمایت نگاري ایستگاه لرزه 44البرز، زایی زاگرس و به منظور درك بهتر ساختار عمیق و تکتونیک مناطق کوه

و دانشگاه  فرانسه INSU-CNRSمرکز تحقیقاتی ، ي ایران شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین

نصب  Zagros03اي ي لرزهبه عنوان آرایه 2003کمبریج انگلستان در عرض مناطق برخوردي زاگرس و البرز در سال 

هاي خطی و غیر خطی به مطالعه سعی شده است تا با استفاده از توموگرافی دورلرز به روش در این). 1شکل (شدند 

  .بررسی ساختار تکتونیکی مناطق زاگرس و البرز پرداخته شود

  

  روش تحقیق    2

بران همچنین براي ج. استفاده شده است 5/5هاي دور با بزرگاي بیش از لرزههاي زمینبراي انجام این مطالعه از داده

ي استفاده از همه. نیز مورد استفاده قرار گرفتند 5هاي با بزرگاي بیش از لرزهکمبود پرتو از سمت جنوب و غرب، زمین

اي قابل قرائت نیز در جبران کمبود پرتو از سمت غرب و جنوب به ما کمک نموده است و سبب شده است فازهاي لرزه

، P ،PKPdf ،PcPفاز شامل رسیدهاي  4821. افی بدست آمده شودهاي توموگرتا سبب یکتایی و پایداري مدل

Pdiff ،pP  ،PP ،ScP ،PKPab  وPKiKP هاي همبستگی متقابل و برانبارش انطباقی قرائت فازها با روش. هستند

- در روش اول از یک نگاشت مرجع، و در روش دوم از برانبارش نگاشت. صورت گرفته است) 2004راولینسون و کنت، (

توموگرافی انجام شده نیز با دو . شودهاي نسبی استفاده میماندها به عنوان نگاشت مرجع جهت بدست آوردن باقیه

سازي به ي مستقیم و از وارونهاي ردیابی پرتو براي مسئلهدر توموگرافی نوع اول از روش. روش صورت گرفته است

ي آن یک تصویر دو بعدي از استفاده شده است، که نتیجه سازيي وارونروش کمترین مربعات میرا شده براي مسئله

باشد، از روش پیمایش می) 2006(در توموگرافی غیر خطی که برگرفته از راولینسون و همکاران . ها استزیر ایستگاه

       سازي غیرخطی تکرار پذیر به روش زیرفضاي مستقیم و وارونبراي مسئله) 1996 ،سثین(ي موج جبهه

)subspace) ( ،هاي ي آن تصویري سه بعدي از ناهنجارياستفاده شده است، که نتیجه) 1988کنت و همکاران

هایی مصنوعی هاي بدست آمده، مدلي آخر نیز به منظور بررسی دقت مدلدر مرحله). 2شکل (است  Pسرعتی موج 

هرچقدر مدل . سازي شده استها واروني بدست آمده از این مدلهاي یکسان ساخته و سپس دادهبا چشمه و گیرنده

  .برگردان شده به مدل اولیه شباهت بیشتري داشته باشد، دقت توموگرافی انجام شده باالتر خواهد بود
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  ).ت چپشکل سم( Zagros03اي ي لرزهو آرایه) شکل سمت راست(هاي استفاده شده در این پژوهش لرزهزمین.  1 شکل

    
  ).سمت چپ(و روش غیر خطی ) سمت راست(نتایج حاصل از توموگرافی با روش خطی   .2 شکل

  

  گیري نتیجه 3

دیگر ). 2000گوس و همکاران، (گذارد، تغییرات دمایی است اي تأثیر میمهمترین عاملی که بر روي سرعت امواج لرزه

باشند، شامل ترکیب شیمیایی، ذوب بخشی، وجود آب و ناهمسانگردي ترجیهی شبکه ثیرگذار میعواملی که غالباً تأ

شود، در راندگی اصلی زاگرس گونه که در تصاویر توموگرافی دیده میهمان). 2000گوس و همکاران، (ها هستند کانی

نتایج . عربستان با ایران تفسیر نمود توان آن را به عنوان مرز برخوردي لیتوسفرشود که مییک مرز سرعتی دیده می

سیرجان در اعماق نسبتاً کم است، که متفاوت از  -هاي کم در زیر البرز و سنندجبدست آمده حاکی از وجود سرعت

هاي کم در زیر لیتوسفر پر سرعت عربستان نیز ممکن است در اثر کاهش سرعت. باشدلیتوسفر عربی با سرعت باال می

)delamination (هایی از لیتوسفر سرد عربی فرورانده رسد بخشهمچنین بنظر می. یتوسفر در این منطقه باشدل

  .هاي عمیق جدا شده باشدشده نیز در قسمت
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