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  هچکید

ي برگردان همزمان به وسیله) استان هرمزگان(در این مطالعه ساختار پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در جنوب ایران 

سال داده  2با پردازش . توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی مورد بررسی و کاوش قرار گرفت

و ) ISCنگاري کشوري، شبکه لرزه( GENOو گنو،  NIANدورلرز ثبت شده در سه ایستگاه لرزه نگاري نیان، 

توابع انتقال گیرنده با استفاده از روش تکرار واهمامیخت در ) INSNایران،  ملی نگاريلرزه شبکه( BNDSبندرعباس 

هاي پاشندگی سرعت گروه از  اطالعات مربوط به منحنی. محاسبه و تعیین شد) 1999(حوزه زمان لیگوریا و آمون 

گرفته ) 2009رام، (ثانیه  100تا  10اي در ایران در دوره تناوب  توموگرافی مطالعه مد اصلی امواج رایلی منطقه تصاویر

هاي متفاوت و وجود خطا در الگوي با توجه به وابستگی توابع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی به پارامتر.  شده است

ها میزان خطاي مدل سرعتی ها از  برگردان همزمان این دادهدهساختاري حاصل از برگردان مستقل هر کدام از این دا

نتایج این . حاصله به حداقل رسیده و به درك بهتري از ساختار پوسته و عمق مرز موهو در این مناطق بدست آید

هاي خلیج در ایستگاه) جنوب شرق زاگرس(دهد که عمق موهو براي جنوب ایران، منطقه هرمزگان پژوهش نشان می

میزان خطاي . کیلومتر می باشد 46و 45،  49به ترتیب برابر با ) NIAN(و نیان ) GENO(، گنو)BNDS(فارس 

  . کیلومتر می باشد ±2محاسبه شده براي عمق 

  

  .جنوب ایران، منطقه هرمزگان، تابع گیرنده، برگردان همزمان، عمق موهو :کلیدي هاي واژه   
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Abstract 
Crustal  velocity  structure  and  Moho  depth  variations  investigated  beneath  three  stations  of 
NIAN and GENO (ISC network) and BNDS (INSN network), located in south of Iran (eastern 
Zagros) by joint inversion of receiver functions and Rayleigh waves group velocity dispersion 
method.  Over  two  years  teleseismic  data,  recorded  by  the  stations  processed  and  receiver 
functions determined using the time-domain iterative deconvolution procedure of Ligorria and 
Ammon  (1999).  Fundamental  mode  Rayleigh  wave  group  velocities  for  the  stations  is  taken 
from a regional scale surface wave tomographic imaging (Rham, 2009). Our results indicate that 
the  average  Moho  depth  in  south  of  Iran  (east  south  of  Zagros)    beneath  BNDS,  GENO  and 
NIAN stations is 49, 45 and 46 KM respectively. The error analysis showed that the estimated 
Moho depth could be offset up to ±2 km. 

 Keywords: South of Iran, Hormozgan reigen, Receiver function, Joint inversion, Moho depth 
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  مقدمه    1

ها مهمترین خطرات طبیعی هستند که هر  زمینلرزه. استرویداد زمینلرزه نشاندهنده دگرشکلی مداوم پوسته زمین 

برآورد قابل اعتماد از خطر زمینلرزه . شوند چند وقت یکبار شمار کثیري از جمعیت کشور گرفتار اثرات نامطلوب آن می

زله دارد خیز و تعیین موقعیت رویدادهاي زل هاي لرزه در نقاط مختلف ایران نیاز به شناسایی دقیق گسلهاي فعال و پهنه

دو روش تابع  انتقال گیرنده  و پاشندگی امواج سطحی از جمله . باشد که آن نیز مستلزم شناخت ساختار پوسته می

توابع انتقال گیرنده به . روندایی هستند که به منظور تعیین ساختار سرعتی پوسته بکار میهاي پرکاربرد لرزهروش

و زمان سیرهاي عمودي حساس می باشند، ولی در ) ی درون زمیندر مرزهاي ناپیوستگ(تباین سرعت موج برشی 

بنابراین هرکدام از . مقابل پاشندگی سرعت گروه موج رایلی به مقدار مطلق سرعت موج برشی با عمق حساس است

هاي خاص مربوط به خود است، به این صورت که توابع انتقال گیرنده در صورت عدم برآورد اینها داراي محدودیت

 و منحنیهاي )1991آمون، (اي نبوده هاي لرزهقادر به تعیین دقیق عمق ناپیوستگی S و بویژه Pح سرعت موج صحی

 مناسبی دقت با اما دارند، کمتري سرعت حساسیت تباین و سرعت ناپیوستگیهاي به سطحی نیز امواج پاشندگی سرعت

قطعیت برگردان هر گروه داده به تنهایی از روش  لذا جهت کاستن عدم.  کنند تعیین می را برشی موج میانگین سرعت

 . بهینه برگردان همزمان این دو گروه داده استفاده نمودیم

مطالعه دیگري در جهت تعیین عمق موهو و ساختار ) 1389(در این منطقه به جز مطالعه نصرآبادي و همکاران 

کیلومتر همراه  BNDS (50(ههاي بندرعباس ایشان عمق موهو را در زیر ایستگا. سرعتی پوسته صورت نگرفته است

در این مطالعه نیز سعی شده است با برگردان همزمان توابع گیرنده حاصل از پردازش بیش . خطا بدست آوردند ±2با 

، در سه 5/5و بزرگاي بیشتر از  25°-90°، با فاصله رومرکزي )2014تا  2012(سال داده دورلرز ثبت شده  2از 

و ایستگاه بندرعباس ) ISC(نگاري کشوري از ایستگاههاي شبکه لرزه) GENO(و گنو ) NIAN(ایستگاه  نیان 

)BNDS (ایران  ملی نگاريلرزه شبکه پهن هاي بانداز ایستگاه)INSN) ( هاي پاشندگی سرعت گروه ، و داده)1شکل

  .ها تعیین شودساختار سرعتی در زیر این ایستگاه] 16) [2009(امواج رایلی رام 

 

  روش تحقیق    2

است  که در ساختار زیر ایستگاه  Psو امواج تبدیل یافته  Pامواج مستقیم شکل موج تابع گیرنده شامل ترکیبی از

تبدیل شده و مختصات جغرافیایی و )  sacفرمت (ها به فرمت مناسب براي محاسبه توابع گیرنده، داده. اندانعکاس یافته

ها با نرم افزاز داده) header(ی و ارتفاع ایستگاههاي ثبت کننده داده در سربرگ عمق رویدادها و مختصات جغرافیای

SAC  سپس موقعیت فاز مستقیم. وارد شدP افزاز براي زلزله مورد نظر توسط نرمTAUP  بر روي نگاشت و در

ماسی چرخش هاي افقی در جهت شعاعی و مپس از تصحیح پاسخ و بهره دستگاهی مؤلفه. سربرگ آن تعیین گردید

 لرز افقی هايمؤلفه از عمودي سپس توابع گیرنده نهایی شعاعی و مماسی با روش واهمامیخت مؤلفه. داده شدند

همچنین جهت . تعیین شد) 1999(ها با استفاده از روش واهمامیخت تکراري در حوزه زمان لیگوریا و آمون نگاشت

بر روي توابع گیرنده   1اي با  پارامتر پهناي برابر با مقدار تر گوسیهاي با فرکانس باال از توابع گیرنده فیلحذف نوفه

  .ها اعمال شدعمل بر انبارش بر روي این دسته) S/N(براي افزایش نسبت سیگنال به نوفه . اعمال گردید

 

  . موقعیت ایستگاهها و رویدادهاي مورد مطالعه. 1شکل 
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به  .حساس هستند یمتفاوت یساختارها عمق بهمختلف  هايدر دوره یامواج سطح يبه طور معمول  سرعت گروه برا  

تا  40 ینب  ی،رسوب يحوضه و عمقکم ياپوسته يبه ساختارها یهثان 10با دوره کمتر از  هاییصورت که سرعت ینا

در . )2005 پسیانس،( قسمت گوشته حساس هستند ینبه ساختار باالتر یهثان 100تا  50به تمام پوسته و از   یهثان 50

داده  یک عنوان به هاداده ینامواج به مقدار مطلق سرعت از ا ینا یپاشندگ یتخواص و حساس ینبا توجه به ا ینجاا

هاي پاشندگی  در این تحقیق از داده. استفاده گردید ییساختار سرعت در پوسته و گوشته باال یینتع يبرا یکمک

مطالعه توموگرافی که در منطقه ایران و  درایشان . شده استاستفاده  )2009(سرعت گروه مد اصلی امواج رایلی رام 

هاي  ایستگاه را بررسی نموده و منحنی 320گیرنده از حدود -پرتو متقاطع چشمه 5500مناطق همجوار داشتند، 

مه کامپیوتري ثانیه را با استفاده از برنا 100تا  10پاشندگی سرعت گروه مد اصلی امواج رایلی در محدوده دوره تناوب 

MFT  مقادیر و تقسیم 1° در 1°هایی با ابعاد  پس از آن منطقه مورد مطالعه را به شبکه. بدست آوردند) 2003(هرمن 

  .آوردند بدست مختلف هايدوره تفکیک به و شبکه سلولهاي از یک هر مرکز براي را گروه سرعت

توان نقایص برگردان می) هاي پاشندگی سرعت موج رایلیتابع گیرنده و منحنی(با برگردان همزمان دو مجموعه داده  

مستقل هر گروه داده را جبران و در نتیجه به نتایج بهتري و قطعیت باالتري از ساختار سرعتی الیه هاي زیر 

فرآیند . استفاده گردید )2003( جهت برگردان از برنامه نرم افزاري هرمن و آمون. ایستگاههاي لرزه نگاري دست یافت

 :رگردان همزمان را می توان با معادله زیر بیان نمودب

)1( 
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، tiگیرنده پیش بینی شده در زمان  ، تابعPri ،)واقعی(اي  گیرنده مشاهده امین تابع Ori ،i، پارامتر وزنی، Pکه در آن 

 Psj ،j، اي امین پاشندگی موج سطحی مشاهده ti، Osj ،jخطاي استاندارد مشاهده در  ،riبا یک مدل سرعت، منطبق

گیرنده و  بترتیب تعداد نقاط توابع، Nsو  Nrامین مقدار پیش بینی شده منحنی پاشندگی، منطبق با یک مدل سرعت، 

با انتخاب یک خطاي . باشد امین مشاهده موج سطحی می jحدود خطاي استاندارد  ،sjپاشندگی موج سطحی،

. رود مقدار یک استانتظار می Sاستاندارد صحیح براي یک مجموعه از داده با حجم باال کمترین مقداري که براي 

-ي باال فقط دادهاي آن در رابطهرا اختیار کند که با انتخاب صفر بر ي صفر تا یکتواند مقادیري در بازهمی pپارامتر 

 اولیه اي مدل .کنیمگی امواج سطحی استفاده میهاي پاشندههاي توابع گیرنده و با انتخاب یک براي آن فقط از داده

 با(الیه ها  سرعت تغییر آزادي و الیه ها سبتراي گرفتن ثابت با تخت، همسانگرد و سرعتی همگن هاي الیه از متشکل

  .شد گرفته نظر در  )میرایی حد یک گرفتن نظر در

  

  نتیجه گیري- 3

هرمزگان هاي منطقه برگردان همزمان توابع گیرنده و پاشندگی سرعت گروه براي ایستگاه   

)BNDS,GENO,NIAN (ها شدهاي مربوط به سیر امواج در زیر این ایستگاهباعث آشکار شدن مقداري از ویژگی .

کیلومتري قرار دارد که این عمق براي دو  49±2مرز موهو در عمق  ،BNDSتگاه دهد که در زیر ایسنتایج نشان می

همچنین در . کیلومتر است 45±2و  46±2به ترتیب مقادیري در حدود  ) GENO( و گنو ) NIAN(ایستگاه نیان 

با توجه با این . استثانیه  5/7، 5، 5/6به ترتیب برابر  Pو مستقیم )  Ps( ها اختالف زمانی فاز تبدیلی این ایستگاه

توان  براي عمق مرز موهو و اختالف زمانی دو فاز تبدیلی و مستقیم در این منطقه به طور متوسط مقادیر نتایج می

. دهدنتایج برگردان همزمان را براي ایستگاه گنو نشان می) 2(شکل . را در نظر گرفت) ثانیه( 6/6و ) کیلومتر( 2±46

هاي پاشندگی و در قسمت سمت چپ مدل سرعتی در قسمت پائین، منحنی مربوط به داده در قسمت باال تابع گیرنده،

نتایج بدست . کیلومتري قرار دارد 54±2در عمق   o41 – o33مرز موهو براي بازه بک آزیموتی . قابل مشاهده می باشد
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حسنپور صدقی  1390در سال  .آمده در منطقه هرمزگان همخوانی خوبی با نتایج مطالعات قبلی در این  منطقه دارد

کیلومتر  45نامه براي مرز موهو دراین منطقه عمقی در حدود با روشی شبیه روش مورد استفاده در این پایان] 108[

عمق   BNDSنیز براي ایستگاه  )1389( و همکاران نصرآبادي. ي کار ما استبدست آورد که بسیار نزدیک به نتیجه

ساده فیت جهت نشان دادن اینکه چقدر مدل  .اندز موهو در زیر این ایستگاه بدست آوردهکیلومتر را براي مر 50حدود 

از برگردان با مدل واقعی ساختار زیر ایستگاهها همخوانی دارد از آزمون مدلسازي مستقیم  شده به مدل سرعتی حاصل

 . استفاده شده است

 

نتایج برگردان همزمان در محدوده بک آزیموتی  .2شکل
o

41 –
 o

و ) 5/7ثانیه ( Psها محل فاز تبدیلی پیکان). GENO(براي ایستگاه گنو  33

  .دهندرا نشان می) کیلومتري54±2(مرز موهو 

 

پیکان موقعیت مرز موهو را نشان می  .براي یک محدوده بک آزیموتی NIANو  BNDSنتایج برگردان همزمان براي دو ایستگاه  .3شکل 
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