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  چکیده

-در این مطالعه ساختار لیتوسفر در البرز غربی در امتداد یک پروفیل در حد فاصل انزلی تا زنجان مورد مطالعه قرار می

و  P ايلرزهفاز  1460براي این منظور . گیرد تا تغییرات جانبی سرعت در این مرز برخوردي مورد بررسی قرار گیرد

PKiKP قرائت شده و با  تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانایستگاه موقت باندپهن متعلق به دانشگاه  17ده در ثبت ش

 150توموگرام سرعت موج فشارشی تا عمق  ،معروف است ACHاستفاده از توموگرافی امواج دورلرز که به روش 

در زیر (هاي شمالی پروفیل تر را در قسمتپرسرعتنتایج به دست آمده وجود یک پوسته . آیدکیلومتر به دست می

تر دشت گیالن، قسمت فوقانی در زیر پوسته پرسرعت. دهدالبرز نشان می در مقایسه با دامنه جنوبی) دشت گیالن

تواند به خاطر کنار این دو تباین جانبی سرعت می. تر استسرعتتر کمهاي جنوبیگوشته باالیی در مقایسه با قسمت

  .کوه البرز باشدقرار گرفتن دو لیتوسفر متفاوت، متعلق به حوضه خزر جنوبی و ایران مرکزي در زیر رشته هم
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Abstract 

To study the seismic structure of the crust and uppermost mantle in W Alborz, we compute a 2-
D tomogram using the P phase readings from a temporary seismic experiment. We invert 1460 
teleseismic relative P wave arrival times recorded by 17 stations along the seismic profile 
extending from the Anzail to Zanjan. Our tomographic results show a higher-velocity crust 
beneath Gilan, in comparison with southern flank of the W Alborz. A lateral velocity transition 
is observable in uppermost mantle where lower velocity is located beneath Gilan and higher 
velocity beneath Zanjan. These two velocity transition in the crust and uppermost mantle 
beneath the W Alborz might be due to meeting of two different lithospheres beneath this 
convergence boundary. 
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  مقدمه    1

فالت  باالیی هاي بسیار در پوسته و گوشتهکلحرکت رو به شمال صفحه عربی نسبت به اوراسیا باعث ایجاد تغییر ش

این همگرایی اثرات سطحی شاخصی مانند کوهزایی زاگرس و البرز، . هاي اطراف آن شده استکوهایران و رشته

وجود بلوك خزر جنوبی در شمال ایران اثرات این . فرورانش در مکران و یک رژیم برشی در شرق ایران ایجاد کرده است

بلوك خزر جنوبی یک بلوك صلب است و . کندتر میپیچیده آن منطقه اطراف روي ساختارهاي تکتونیکی برخورد را بر

هاي آن شاهدي بر صلب بودن این صفحه به خیزي فعال در لبهخیزي در داخل این بلوك و وجود لرزهعدم وجود لرزه

بین این بلوك و فالت ایران مرکزي واقع شده هاي البرز  واقع در جنوب بلوك خزر جنوبی در کوهرشته. آیدحساب می

در عمق شناخته به ویژه  در منطقه البرز برهمکنش این ساختارهاي تکتونیکی. آیدو یک مرز برخوردي به شمار می

نگاري موقت بدین دلیل، دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان یک شبکه لرزه. شده نیست

تا  1390زنجان نصب کرد که در حد فاصل زمستان دشت زرینهاي بندرانزلی و در فاصله بین شهر) تارم به نام شبکه(

نگاري باند ایستگاه لرزه 21این شبکه شامل ). 1شکل (برداري مشغول بوده است به طور پیوسته به داده 1392پاییز 

ایستگاه به  16این . کوه البرز قرار گرفته استتهایستگاه آن در امتداد یک خط عمود بر رش 16پهن و متوسط است که 

اند شناسی و مهندسی زلزله این فرصت را فراهم کردهالمللی زلزلههمراه ایستگاه دائمی زنجان متعلق به پژوهشگاه بین

درونی  هاي مطالعه ساختارهاي عمیقیکی از روش. تا ساختارهاي عمیق منطقه با رزولوشن باال مورد مطالعه قرار گیرند

در این روش تاخیر و تقدم موج حجمی . هاي دور استزمین توموگرافی با استفاده از امواج حجمی ثبت شده از زلزله

شود و ساختارهاي مسبب این گیري میهاي محلی اندازههاي دور، در ایستگاهثبت شده از زلزله) مثال موج فشارشی(

در گام بعد با کمک سایر . شوندزمین شناسایی می درونپرسرعت در سرعت و تاخیر و تقدم به عنوان ساختارهاي کم

در این مطالعه . شناسی و ژئوفیزیکی این ساختارها به عنوان ساختارهاي تکتونیکی تفسیر خواهند شداطالعات زمین

رائه گردیده شبکه تارم انجام شده و توموگرام حاصل شده ا توسط آوري شدههاي جمعاین نوع توموگرافی بر روي داده

  .است

 
  روش تحقیق    2

 150تا  25و با فاصله رومرکزي بین  5زلزله دور با بزرگاي بیش از  146 شده،از مجموع دورلرزهاي ثبت

فاز قرائت شده از . ها قرائت شدهاي زمان سیر از روي نگاشت عمودي این زلزلهو داده) 2شکل (شد انتخاب درجه 

هسته مرز است که از  PKiKPدرجه فاز  110مستقیم و بیش از  Pدرجه فاز  95کمتر از هاي رویداده در فواصل زلزله

به منظور بهبود هندسه پرتوهاي برخوردي در زیر محدوده  PKiKPاضافه کردن فازهاي . دشومیمنعکس داخلی زمین 

هرتز استفاده شد  0/1تا  4/0گذر میانها، از یک فیلتر بر روي نگاشت Pتر دیده شدن فاز براي واضح. مورد مطالعه است

ایستگاه ثبت  5هایی که در این باند فرکانسی داراي نسبت سیگنال به نویز پایینی بودند و یا در کمتر از و سپس داده

ها و پیک براي قرائت زمان رسید فازهاي فشارشی از روش مقایسه نگاشت. شده بودند از بانک داده کنار گذاشته شد

 IASP91براي هر پرتو با استفاده از مدل  Pسپس، زمان رسید تئوري فاز . ن قله یا دره استفاده شدکردن زمان اولی

بانک داده نهایی بدین ترتیب بدست آمد که ابتدا زمان سیر تئوري از مقادیر . محاسبه شد) 1991کنت و انگدال (

داد از مقادیر باقیمانده مربوط به آن رویداد اي کم شد و سپس مقدار متوسط باقیمانده بدست آمده براي هر رویمشاهده

کم کردن مقدار متوسط باقیمانده باعث حذف اثرات ساختارهاي سرعتی خارج از ناحیه هدف شده و . کسر گردید

  ).1977اکی و همکاران (کند ها را نیز حذف مییابی چشمه زلزلهخطاي مکان
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) زرین دشت بخش(و جنوب شرق زنجان ) ی انزل بندر(که در حد فاصل دریاي خزر ) هاي سیاهمثلث(هاي شبکه موقت تارم ایستگاه. 1 شکل

  )2003حسامی و همکاران (دهد هاي منطقه را نشان میرنگ موقعیت گسلخطوط سیاه. نصب شده است

  
هایی که در زلزله. دهدمینشان را ) مثلث(نسبت به منطقه مورد مطالعه ) هادایره(هاي دور استفاده شده موقعیت زلزله :2شکل 

در شرق و عمدتاٌ هایی که در فواصل دور و و زلزله Pفاصله نزدیک نسبت به مثلث و در شمال شرق و جنوب غرب آن واقع شده براي قرائت فاز 

  .انداستفاده شده PKiKPاند براي قرائت فاز غرب پروفیل قرار گرفته

  

 یخطپروفیل روي واقع بر ایستگاه  17یمانده نسبی است که از مقدار باق 1460بانک داده نهایی شامل 

مقادیر باقیمانده نسبی را در هر ایستگاه به همراه مقادیر متوسط و باند خطاي آن در ) 3(شکل . بدست آمده است

البرز کوه درجه شرقی متناظر با موقعیت رشته 49درجه شمالی و  37در این شکل نقطه . دهدامتداد پروفیل نشان می

  . به عنوان نقطه صفر پروفیل در نظر گرفته شده است) ایستگاه باکلور(غربی بر روي پروفیل 

 
رنگ مقادیر متوسط هاي سیاهمربع. رنگ نشان داده شده است مقادیر باقیمانده نسبی در امتداد پروفیل با ضربدرهاي آبی :3شکل 

بینی شده توسط مدل متناظر با تاخیر سرعت نسبت به زمان پیش) کیلومتر x =    - 60مثال در (مقدار مثبت باقیمانده . دهدرا نشان می

  .متناظر با تقدم زمانی است) کیلومتر x =   20مثال در (استاندارد و مقادیر منفی 

  

 ±10آزیموتی مستقیم از محدوده بک Pهاي استفاده شده براي قرائت فاز بایستی ذکر شود که زلزله در اینجا

تا  200(درجه نسبت به امتداد جنوبی پروفیل  ±30و  ) درجه 60تا  40زوایاي (درجه نسبت به امتداد شمالی پروفیل 

هاي جنوبی به علت کمبود داده از این محدوده آزیموت براي زلزلهتر بکمحدوده وسیع. اندانتخاب شده) درجه 260

 Pفاز  700مستقیم از امتداد جنوبی و  Pفاز  350حدود امتداد  براي اینتر با وجود محدوده وسیع. بک آزیموتی است

آزیموتی در نظر گرفته محدودیت بک PKiKPبراي قرائت فاز . مستقیم از امتداد شمالی در بانک داده موجود است
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  .رسدنگاري مینشده است چرا که این فاز با زاویه فرود بسیار نزدیک به عمود به ایستگاه زلزله

هاي به مدل) 1977اکی و همکاران ( ACHدورلرز با استفاده از روش  Pقیمانده نسبی امواج مقادیر با

دار ي وزنبراي محاسبه مدل سرعتی از روش کمینه مربعات میراشونده. شوندتغییرات نسبی سرعت برگردانده می

براي . آیدبه دست می ه شدت داده نسب ها از مقادیر کیفی که در حین قرائت فاز به هر فازوزن داده. استفاده کردیم

بدین منظور صفحه زیر پروفیل خطی با گریدهاي . مورد مطالعه پارامتربندي شود هسازي الزم است تا منطقشروع مدل

تا عمق  IASP91کیلومتر پارامتربندي شد و جستجوي مسیر پرتو در این گریدها با استفاده از مدل سرعتی  15×15

به دست ( با در دست داشتن بردار داده. شوداین کار منجر به محاسبه ماتریس ژاکوبین می. دکیلومتري انجام ش 200

پارامتر میرایی براي روش . سازي تنها با یک مرحله تکرار انجام گردیدمعکوس و بردار ژاکوبین،) آمده از قرائت فازها

  . دهدسازي را نشان میل این معکوسحاص) 4(شکل . در نظر گرفته شد 50کمینه مربعات میراشونده برابر با 

 
سازي توموگرام دوبعدي سرعت نسبی، به دست آمده از معکوس :پایین. نگاريآنومالی بوگه در امتداد پروفیل لرزه: باال: 4شکل 

نتایج   ثبوتی،(گیرنده رنگ مرزهاي ناپیوستگی آشکار شده توسط تحلیل توابع خطوط سیاره. نگاريدورلرز در زیر ایستگاه لرز Pفاز  1460

در ) هاي سبزمثلث(نگاري بر امتداد پروفیل هاي لرزهمقطع توپوگرافی سطحی به همراه تصویر موقعیت ایستگاه. دهدرا نشان می) منتشر نشده

  .باالي توموگرام نشان داده شده است

  

  گیري نتیجه    3

کیلومتر،   > 50xالی با سرعت کمتر به ترتیب در کیلومتر باالیی سه آنوم 50در  ،شودهمانگونه که مشاهده می

ترین ساختار مشاهده شده اي لیتوسفر مهمدر بخش گوشته. شودکیلومتر مشاهده می  < x 50و    x =  0محدوده 

جنوب (در زیر بخش جنوبی پروفیل  بیشترکیلومتر است به شکلی که سرعت  x =  -25یک تغییر سرعت در محدوده 

موقعیت این تغییر سرعت در سطح متناسب با دره . شودمیتر در زیر بخش شمالی پروفیل دیده کمعت و سر) دره تارم

خطوط . شوددیده میدر مقطع توپوگرافی  کیلومتر  x =  -20تارم است که به صورت یک ناحیه پست در حدود  

را ) ثبوتی، مطالعه منتشر نشده( Pمشکی رنگ بر روي توموگرام مرزهاي ناپیوستگی آشکار شده توسط تابع گیرنده 

به ) در عمق کم(تمامی این مرزها از پالسهاي با دامنه مثبت خوانده شده و معرف یک تغییر سرعت کم . دهدنشان می

 )رسوبات احتماالً( یک الیه بسیار ضخیم :همخوانی این دو دسته اطالعات قابل توجه است. است) در عمق بیشتر(زیاد 

وجود یک آنومالی کم سرعت قوي در توموگرام . شودپروفیل در لبه بلوك خزر جنوبی مشاهده میدر منتهاي شمالی 

سرعت آنومالی کم. ار ضخیم در آن ناحیه استیسبسرعت یک الیه کموجود  نسبی سرعت در محل یاد شده تاییدي بر

تغییرات سرعت در امتداد پوسته . ددهشدگی موهو در آن نقطه را نشان میاثر ضخیم  x =  0در باالي مرز موهو در 

. ترین استهاي تارم کمبدین ترتیب که سرعت در پوسته در زیر دشت گیالن بیشترین و در زیر کوه :جالب است

الزم به ذکر است . اي آنومالی بوگه در امتداد پروفیل از شمال به جنوب متناسب با این کاهش سرعت استکاهش پله
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به علت فاصله بین  بانک داده کنونیها در داخل پوسته غیرقابل اجتناب است اما در ی عمودي آنومالیگکه کشید

وجود مرز سرعتی در . خطر نشت آنومالی پوسته به داخل گوشته زیاد نیست) کیلومتر 10متوسط (ایستگاهی کم 

ز به علت قرار گرفتن این مر احتماالًم که یزنحدس می. است مهمکیلومتر نیز  x =  - 25گوشته باالیی در محدوده 

 .اي ایران مرکزي باشدخزر جنوبی در مجاورت لیتوسفر قاره اب طلیتوسفر نازك اقیانوسی مرتب
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