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  چکیده

. روشی براي تصویرسازي ساختار سرعت موج طولی انکساري در گوشته باالیی است Pn موج اي لرزه توموگرافی

ا استفاده از مدل سرعتی تصویرشده ب. ي ساختار مرز موهو است سرعتی گوشته باالیی حاوي اطالعاتی دربارهساختار 

فرآیند . توان گرادیان دمایی گوشته را تعیین کرد و درباره مرزهاي ناپیوستگی نظر داد می ي باالیی براي گوشته

بسیاري از مناطق ایران به دلیل عدم وجود پوشش در  .ست اي یابی دقیق رویدادهاي لرزه توموگرافی مستلزم مکان

دنبال ارائه روشی براي استفاده  در این مطالعه به. ایستگاهی مناسب امکان انجام توموگرافی به روش معمول وجود ندارد

براي ی یاب مکان يبه طور معمول به دلیل داشتن خطاي باال اي دادهاي منطقه این رخ. هستیم هاي خارج از شبکه از داده

 .شود  سیر پرتوي رسیده به دو ایستگاه مختلف استفاده می در این روش از تفاضل زمان. کاربرد ندارندتوموگرافی  انجام

بخشی از این پرتو که مسیر . کند می در مسیر خود از دو ایستگاه مختلف عبور شده هتابید Pnکنیم پرتوي  فرض می

 .داردیري بر روي محاسبات نأثمکان چشمه ت در این روش .شود امیده مینبین دو ایستگاه را طی کرده پرتوي تفاضلی 

ي مورد  مدل سرعتی منطقه توان ا میاین پرتوهسازي بر روي  با انجام فرآیند وارون ،ي پرتوهاي تفاضلی پس از محاسبه

یم کرد و با یک مثال ه خواهئسازي را ارا فرآیند واروندر این مقاله ما معادالت حاکم بر . کردمحاسبه را مطالعه 

  .مصنوعی عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد

  

ي، روش ساز یند وارونآ، فرPnفاز ، سیر گیري زمان روش تفاضل توموگرافی، مدل مصنوعی،:کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Pn tomography maps velocity variations of longitudinal waves along the uppermost mantle and provide 
us valuable information about variations of temperature in the uppermost mantle. The quality of Pn 
tomography strongly depends on the location quality of the used earthquakes and ray coverage of the used 
Pn rays. Many events happen outside of the existing regional networks and thus have poor location 
accuracy. Avoiding the Pn rays belonging to events with poor location quality would not solve the 
problem because this in turn reduces the ray coverage. To overcome this problem, we present a new 
approach based on double difference Pn tomography. The input for our double difference Pn tomography 
is the double difference arrival time of rays connecting two stations aligning along a great circle 
connecting the stations and an event. The double difference arrival time is free of error in the location of 
the event. In this work, we develop the governing equations for the double difference Pn tomography and 
evaluate its efficiency using a synthetic test. Our approach can be mixed with usual Pn tomography to 
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maximize the accuracy of Pn tomography maps. 
Keywords: Tomography, Double Difference, Pn Phase, Inversion, Least Square, Forward Modeling 

 

  مقدمه    1

براي انجام . هستند Pnسیر و مسیر حرکت پرتوي موج  زمان Pnاي موج  هاي مورد استفاده در توموگرافی لرزه داده

اي مستلزم دانستن مکان  ي حرکت امواج لرزه مطالعه. شود مطالعه انجام می Pnتوموگرافی بر روي مسیر حرکت موج 

لرزه داراي خطاي  یابی زمین کانماي خارج از شبکه ایستگاهی باشند،  اگر رخدادهاي لرزه. اي است دقیق رویدادهاي لرزه

خطاي در ایران . شود ایجاد می Pnدلیل عدم وجود پوشش ایستگاهی مناسب و استفاده از فاز  بهاین خطا  .باالیی است

یابی از  ي از بین بردن اثر خطاي مکانبرا. شود یابی می موجب خطاي باال در مکاندر حدود چهار ثانیه است که  Pnفاز 

در این مقاله با  .کرده باشند عبورگردیم که در مسیر خود از دو ایستگاه مختلف  به دنبال پرتوهایی مینتایج توموگرافی، 

سیر پرتوي رسیده به دو ایستگاه مختلف اثر مکان زلزله را از محاسبات توموگرافی حذف  از تفاضل زمان استفاده

، پرتوهایی که در مسیر خود از دو ایستگاه مختلف عبور کرده باشند، Pn براي این کار از میان تمام پرتوهاي . کنیم می

از  پرتهاي  ت به صورت آماري بررسی شده و دادهسپس پرتوهاي تفاضلی بدست آمده از نظر دق. شود انتخاب می

در مدل . ي یک مدل مصنوعی دقت این روش را بررسی خواهیم کرد در نهایت با ارائه. وندشمی محاسبات کنار گذاشته

  .است چین ثبت شده استفاده شده -هاي موقت طارم و ایرانکه توسط شبکه ها و رویدادهاي واقعی مصنوعی از ایستگاه

  

  روش تحقیق    2

 گوشته و پوسته بین مرز در کند، می عبور پوسته از شود، می تابیده زمین داخل به لرزه زمین محل از Pn موج پرتوي

 به و شده تابیده زمین سمت به مرز نقاط تمام از دوباره و کند می طی باالیی گوشته در را مسیر از مقداري شکند، می

 گوشته در بخش یک و پوسته در بخش دو که است بخش سه شامل Pn موج پرتوي حرکت مسیر. رسد می زمین سطح

  .است باالیی

 بسیار ها آن با توموگرافی انجام عمال و هستند یابی مکان در زیادي خطاي داراي شبکه از خارج هاي لرزه زمین

ز روش ا استفاده. کنیم می استفاده پرتوي تفاضلی از توموگرافی در رویدادها این از استفاده براي. بود خواهد پرخطا

 حذف کامال نادرست یابی مکان از حاصل خطاي نتیجه در و شود می محاسبات از لرزه زمین مکان حذف باعث تفاضلی

 کهپرتویی وجود دارد  پس کند، عبور مختلف ایستگاه دو از خود مسیر در پرتو اگرکنیم  در این روش فرض می .شود می

تفاضلی  Pnبه  Pnتوان با تبدیل موج  ترتیب می این به .شود که همان پرتوي تفاضلی است می منتشر ایستگاه دو ن اینبی

 برابر تفاضلی پرتوي حرکت مسافت .ي مدل سرعتی استفاده کرد اي و خارج از شبکه براي محاسبه دادهاي منطقه از رخ

کنیم  ، پرتوهایی را انتخاب میPnاز میان تمامی پرتوهاي . است ایستگاه دو تا لرزه زمین از پرتو حرکت مسافت تفاضل

 سیر زمان تفاضل. 2. باشد درجه 10 از کمتر شده مقایسه پرتو دو آزیموت. 1 :ها برقرار باشد که این سه شرط براي آن

 دیگر پرتو خط به ها ایستگاه از یک هر از عمود خط دو فاصله میانگین. 3. باشد ثانیه 5 از بیشتر شده مقایسه پرتوي دو

 را مختلف ایستگاه دو بین مسیر که ی منتخبتفاضل پرتوهاي روي بر مطالعه ترتیب این به. باشد کیلومتر 10 از کمتر

 شکل در شماتیک صورت به تفاضلی پرتوي حرکت مسیر و Pn موج پرتو حرکت مسیر. گیرد می انجام باشند، کرده طی

  .است شده داده نشان 1

  
  

لرزه تا  از زمین Pnمسیر حرکت موج  -1شکل 

بــه ترتیــب مســیرهاي  Pnپرتــوي . دو ایســتگاه

را براي رسـیدن بـه ایسـتگاه     1،2،4،5و  1،2،3

با توجه به شکل، پرتوي . کند اول و دوم طی می

تفاضلی مسیري برابر با تفاضل دو مسـیر یعنـی   

را  3و  5روي موهو و تفاضل دو مسـیر   4مسیر 

  .ندک داخل پوسته طی می
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ي  ي مورد بررسی شبکه شبکه. هاي مصنوعی توضیح داده شده است در ادامه، روش تفاضلی با استفاده از داده

مربوط به  Pnفازهاي . چین و شبکه محلی موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان است-موقت ایران نگاري لرزه

یابی  افزار سایزن خوانش شده و پرتوهاي تفاضلی با استفاده از مکان توسط نرم 2014داده در سال  هاي رخ لرزه زمین

نشان  2پوشش پرتویی کلی و پوشش پرتویی تفاضلی در شکل . محاسبه شدند (ISC)المللی زلزله  تقریبی مرکز بین

کردن خطا با توزیع گاوسی  ه از مدل صفحه شطرنجی و با اضافهسیر مصنوعی براي پرتوها با استفاد زمان. اند داده شده

 فرض ها بلوك از اي مجموعه صورت به )موهو مرز( منطقه ابتدا دوبعدي، سرعتی مدل آوردن دست به براي. محاسبه شد

ها  پرتوي تفاضلی از آن 1613ایستگاه است که  78ایستگاهی شامل  لرزه و شبکه زمین 86رخدادهاي مورد مطالعه  .شد

 درنظر ایستگاه دو بین مستقیم خط صورت به) باالیی ي گوشته در حرکت مسیر( پرتو افقی حرکت مسیر  .دست آمد به

 سیر زمان ترتیب به ب-2 و الف-2 يها رابطه. آمد دست به بلوك هر در موج توسط شده طی مسافت و شد گرفته

 تفاضل از تفاضلی پرتوي حرکت سیر زمان. دهند می نشان را دوم ایستگاه و اول ایستگاه به لرزه زمین از Pn موج حرکت

 :)3ي  رابطه( آید می دست به زمان دو این

)1(  ij ijk k i j
k

t r S ev st    

2    )ب-2( 2 2i i k k i
k

t r S ev st     )2 -الف(

  1 1 1i i k k i
k

t r S ev st   

)3(  2 1 2 1 2 1( )diff
i i i i k i k k

k

t t t r r S st st      

  

 تا امi لرزه زمین بین پرتو سیر زمان tij بلوك، ي شماره k ایستگاه، ي شماره j چشمه، ي شماره i تمعادال این در

 و امi ي چشمه تصحیحات stj و evi. است امk بلوك در موج کندي Sk و امk سلول در پرتو این طول rijk ام،j ایستگاه

کند تا به مرز  ست که پرتو منتشر شده از چشمه در پوسته طی می زمانی شامل چشمه تصحیح .هستند ماj ایستگاه

نیز  ایستگاه صحیحت .یابی است مکان به مربوط يخطا شامل همچنینجمله مربوط به تصحیح چشمه . موهو برسد

 و فاز برداشت خطاي( سیستماتیک خطاي شامل زمان حرکت پرتو در پوسته از مرز موهو تا گیرنده است و عالوه بر آن

  .گیرد را دربر می) گیرنده ساعت خرابی یا ایستگاه مختصات به مربوط خطاي

 :با است برابر تفاضلی يپرتو هر سیر زمان بنابراین

)4(  (1) ( 2) (1) ( 2) ( 2) (1)kj j ij j k j j
k

t r S st st    

  .هستند ي تفاضلیها ایستگاه ي شماره  j(2) و  j(1) آن در که

 حرکت سیر زمان. است ي بین دو ایستگاه در فاصله )موهو روي حرکت( موج افقی حرکت زمان بیانگر اول ي جمله

 تا موهو از پرتو حرکت زمان و) 2 شکل در 3 مسیر( اول ایستگاه تا موهو از موج حرکت مسیر شامل -  پرتو عمودي

که خطاي مربوط به انتخاب پرتوهاي تفاضلی  اند شده وارد یایستگاه دو تصحیح در -)2 درشکل 5 مسیر( دوم ایستگاه

  .گیرد ها قرار می نیز در آن
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هاي زوج و فرد به ترتیب  بلوك تقسیم شده و به بلوك 30منطقه مورد مطالعه به . شطرنجی نتیجه توموگرافی با تست صفحه -3شکل

8سرعت  7و  5 هاي مصنوعی نشان داده شده  در شکل نتیجه توموگرافی تفاضلی بر روي داده. کیلومتر برثانیه اختصاص داده شد 5

  .است

  
. پوشش پرتویی کلی استفاده شده در سمت چپ و پوشش پرتویی تفاضلی محاسبه شده در سمت راست قرار دارند - 2شکل 

هاي شبکه موقت  مشکی ایستگاههاي  هاي شبکه محلی موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، مثلث هاي قرمز ایستگاه مثلث

  .دهند اي را نشان می هاي سفید رخدادهاي لرزه چین و دایره-ایران
   

 کمترین روش به سازي وارون روند در ضرایب ماتریس بودن بدوضع به باتوجهبراي حل این دستگاه معادالت 

 مربعات کمترین روش به معادالت دستگاه سپس و استفاده گاوسی هموارسازي و مقیدسازي فرآیند از مربعات،

 زبان به کامپیوتري ي برنامه از سرعتی مدل آوردن دست به و معادالت دستگاه این حل براي. شد حل میراشونده

FORTRAN ي  در این برنامه .)2016ماهري و همکاران، ( شد استفاده شده، وشتهو ماهري ن قدس توسط که

  .تفاضلی استفاده کرد Pnکامپیوتري تغییراتی ایجاد شد تا بتوان از آن براي توموگرافی با استفاده از فازهاي 

  گیري نتیجه    3

سازي براي پرتوهاي مصنوعی که در داخل یک مدل صفحه شطرنجی فرضی تابانده شده بودند انجام  فرآیند وارون

هاي محاسبه  سرعت. نشان داده شده است 3سازي در شکل   اروندست آمده از انجام فرآیند و مدل سرعتی به. گرفت

گیري براي توموگرافی  باشد که این نشانگر صحت روش تفاضلشده می ها همانند مدل سرعتی فرض شده براي بلوك

 به. همچنین استفاده همزمان از فازهاي مستقیم و تفاضلی در تعیین توموگرافی نتایج مشابهی داشتند. است  Pnموج 

دست آورد و در   توان با استفاده از فازهاي تفاضلی در کنار فازهاي مستقیم، پوشش پرتویی بهتري به این ترتیب می

  .نتیجه انتظار توموگرافی بهتري داشت
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