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   چکیده

در زیر یک  PKIKPزلزله  10و  Pزلزله دورلرز  50تصویر توموگرافی حاصل از برگردان مقادیر باقیمانده زمان نسبی 

کیلومتر و عمود بر کمربند  530پهن درطول پروفیل مذکور به طول  زلزله نگارهاي باند. پروفیل لرزه اي ارائه شده است

 تصاویر توموگرافی وجود یک ساختار. اند برداري کرده داده)93تا مهر  92مهر(کوهزایی زاگرس بوده که به مدت یکسال 

درجه و تا  45سرعت نسبی بیشتري در زیر صفحه عربی نسبت به ایران مرکزي را نشان داده که با یک شیب تقریبی 

  . دهد کیلومتر ادامه داشته، فرورانش صفحه عربی به زیر ایران مرکزي را نشان می 400عمق 

  

اقیمانده زمان نسبی، مقادیر  توموگرافی دورلرز، : کلیدي هاي واژه   وهزایی زاگرسکمربند کب
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Abstract 
Primary results in the inversion of teleseismic P and PKIKP-waves traveltime residuals along a 
dense 520-km long temporary dense seismic profile across the north Zagros and west Alborz to 
investigate its upper mantle structure. Presence of a realative high velocity under Zagros with 
respect  to  central  Iran  in  depth  of  300-400km  using  of  50  and  10  P  and  PKIKP-
waves,respectively show a probable rest of subducted Arabian plate under central Iran. 
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  مقدمه 

قاره زمین است که در اثر برخورد صفحات عربی و  –ترین برخوردهاي قاره سیستم فشارشی زاگرس، مکان یکی از جوان

شدگی توسط گوشته لیتوسفري در زاگرس به صورت زیادي ناشناخته است  چگونگی کوتاه. استاوراسیا به وجود آمده 

به منظور درك بهتر ). 2012پریستلی و همکاران (خوبی مطالعه نشده است  اي گوشته باالیی به زیرا ساختار لرزه

رعتی گوشته باالیی مورد نیاز هایی با قابلیت تفکیک باال از ساختارهاي س ژئودینامیک منطقه برخوردي زاگرس، مدل

هاي زاگرس جنوبی و  شناسی بر روي  پروفیل بیشتر مطالعات انجام شده بر روي زاگرس بر اساس مطالعات زلزله. است

بر روي یک پروفیل  ACHبار در ایران از روش  اولین) 2007(کاویانی و همکاران  .زاگرس شمالی بدست آمده است

غربی ایران جنوب(از بوشهر آغاز شده، زاگرس مرکزي را قطع کرده و تا پشت بادام  کیلومتر که 620خطی به طول 
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بوده و مدت زمان  ایستگاه 66هاي نصب شده در این پروفیل خطی تعداد ایستگاه. یابد، استفاده کردندادامه می) مرکزي

هاي دور، تصویر توموگرافی زلزله Pامواج سازي مقادیر باقیمانده زمان رسید  با معکوس. باشد ماه می 5/4داده برداري 

کیلومتري بدست آمده است که مقادیر سرعت نسبی بیشتري را زیر  200ي فوقانی، تا عمق  قسمت باالیی گوشته

در گوشته باالیی زیر  Pهاي بیشتر موج  سرعت) 2010(مطالعه توموگرافی پل و همکاران . اند زاگرس پیشنهاد داده

هاي کم زیر ایران مرکزي را در  آنها وجود سرعت. دهد ي کمتر در ایران مرکزي را نشان میها صفحه عربی و سرعت

در مطالعات شادمنامن و همکاران .  کنند شدن لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس از حاشیه صفحه عربی تفسیر می نتیجه جدا

اي زیر ایران  تر از سرعت لرزهاي زیر زاگرس و صفحه عربی بیش بر روي پروفیل زاگرس جنوبی، سرعت لرزه 2011

کیلومتري به زیر ایران مرکزي پایین رفته و سپس با  400سرعت  تا عمق تقریبی  مرکزي بدست که این آنومالی پر

  . ي گذار گوشته، فرو رفتن بیشتر ورق به گوشته پایین متوقف شده است ممانعت مرز باالیی منطقه

شته باالیی زاگرس شمالی، ایران مرکزي والبرز غربی پرداخته شده و نتایج در این مقاله به مطالعه ساختار سرعتی گو

ي دورلرز را زیر  زلزله 60حاصل از  PKIKPو  Pسیر نسبی امواج  اولیه تصویر توموگرافی حاصل از برگردان اختالف زمان

در منطقه مذکور ) 93تا مهر  92مهر(کیلومتر که به مدت یکسال  520اي موقت فشرده به طول  یک پروفیل لرزه

  ).1شکل(ایم  اند را ارائه کرده مشغول داده برداري بوده

 

 روش تحقیق

گیري بر روي اي، یک روش تصویربرداري از ساختارهاي درون زمین است که در آن با استفاده از اندازهتوموگرافی لرزه

ر ناهمگن آن قسمت از زمین که امواج توان ساختاسازي میاي و استفاده از روش معکوسبرخی خصوصیات امواج لرزه

با وجود قدمتش  ،) 1977کی، کریستوفرسن و هیوزباي ا( ACHروش  .اند را مطالعه و بررسی کرداز آنجا عبور کرده

این روش یک روش . آیدهمچنان از روش هاي پر استفاده جهت مطالعه ساختارهاي عمیق درون زمین به حساب می

در درون حجم مورد ) turning point(آید، چرا که نقطه بازگشت پرتو ت به شمار میقوي براي برگردان مدل سرع

  .در نتیجه زمان سیر پرتو به ناهمگنی هاي دورن حجم مورد مطالعه زیاد وابسته نیست. گیردمطالعه قرار نمی

  

  دیتا

کیلومتر و فاصله  520ی به طول ایستگاه در راستاي یک پروفیل خط 45( پهن  نگار باند لرزه 63یک آرایه موقت شامل 

تا مهر  92به مدت یکسال ، مهر) هاي غربی و شرقی پروفیل  ایستگاه در قسمت 18کیلومتر همراه با  10بین ایستگاهی

ي مذکور از ایالم شروع شده و زاگرس شمالی، زون  آرایه. برداري بوده است ، در منطقه مورد مطالعه مشغول داده93

این پروژه با همکاري دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم . برز غربی را قطع و تا گیالن ادامه داردسیرجان و ال - سنندج

  ).1شکل (شناسی ایران انجام شده است  و سازمان زمین) CAS(پایه زنجان، آکادمی علوم چین 

  

 ها و پردازش دادهقرائت زمان رسید فاز 

شکیل بردار داده، زمان رسید اولین موج فشارشی به صورت دستی از در این مرحله براي محاسبه مقادیر باقیمانده و ت

هرتز فیلتر  0/2تا  5/0ها توسط یک فیلتر باندگذر براي انجام این کار، ابتدا نگاشت. شودهاي قائم قرائت میروي مولفه

یبی به امواج حجمی ثبت هاي با فرکانس باال از روي نگاشت حذف شوند، بدون آنکه آسشده تا امواج بلند دوره و نوفه

اینکه قرائت زمان رسید با باالترین دقت انجام شود، به جاي قرائت زمان اولین  براي. شده بر روي نگاشت وارد شود

این کار با این استدالل انجام می شود که امواج . رسید به دنبال پیک زدن اولین قله یا دره بر روي نگاشت هستیم

اي ارائه دهند، چرا که همه مسیر پرتو از چشمه تا گیرنده لق را به طور محلی یا ناحیهتوانند سرعت مطدورلرز نمی

بنابراین، آنچه به . دهنددر عوض آنها تغییرات سرعت نسبی را با دقت خوبی ارائه می. درون ناحیه هدف قرار ندارد

براي مشاهده دقیق این تغییرات . استهاي مختلف در ایستگاه Pعنوان داده مورد نظر ماست تغییرات زمان رسید موج 

این روش . توان زمان رسید اولین قله یا دره بر روي نگاشت را به جاي اولین زمان رسید موج فشارشی قرائت کردمی
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ایوانس و آخوا (کیلومتر با هم همدوس هستند  1000قابل اعتماد است چرا که بیشتر فازهاي دورلرز در فواصل بیش از 

یابد و لذا بایستی حتماً اولین قله یا دره براي قرائت دوسی در قسمت کداي فازهاي دورلرز کاهش میاین هم). 1993

 2 و عدم همدوسی در کداها به وضوح در شکل Pاین همدوسی در اولین قله یا دره ناشی از رسید موج . انتخاب شود

  .قابل مشاهده است

محاسبه شده و مقدار متوسط براي هر ) 1991کنت و انگدال ( IASP91رسید با استفاده از مدل  هاي زمان باقیمانده

هاي در  به منظور بدست آوردن تصویر توموگرافی زیر پروفیل، تنها زلزله. رسیدها کم شد رخداد از باقیمانده زمان

ها  ز زلزلهبه دلیل اینکه تمرک. اند درجه جنوب غربی انتخاب شده 30درجه شمال شرقی و  10راستاي پروفیل با زاویه 

درجه نسبت به پروفیل استفاده شده  30در جنوب غربی با زاویه  PKIKPدر شمال شرقی بیشتر است، از زلزله هاي 

 Pزلزله دورلرز  50رسیدهاي نسبی براي  باقیمانده زمان. ها و درنتیجه تقاطع پرتوها مناسب باشد است که پوشش زلزله

نگار  لرزه 63درجه که توسط آرایه نامبرده با  95با فاصله بیشتر از  PKIKPزلزله  10و   درجه 95تا  25در فاصله 

. پهن محاسبه و جهت بدست آوردن ساختار سرعتی گوشته باالیی زاگرس شمالی و البرز غربی استفاده شد باند

نسبی بدست  به این ترتیب زمان رسیدهاي باقیمانده.  هستند PKIKPو  Pهاي  هاي قرمز و سبز به ترتیب زلزله دایره

  ).3شکل(باشند  کیلومتري می 400آمد که معرف وجود آنومالی هاي زیر پروفیل تا عمق 

                                                        
هاي سبز  یرهودا  Pدایره هاي قرمز فاز) 3همبستگی فازها     شکل)2اي   شکل  شناسی ایران به همراه پروفیل لرزه نقشه زمین) 1شکل

PKIKP   

همانطور که از شکل پیداست تقاطع پرتویی . دهد کیلومتري نشان می 400تقاطع پرتوها را تا عمق حدود  4شکل 

باقیمانده  5شکل. کند کیلومتري وجود دارد و سبب قابل اعتماد بودن نتایج توموگرافی می 400تا  50خوبی از عمق 

روند کلی یک . واقع است MZRFبر روي گسل  x=0دهد که  رانشان میدرجه 37هاي زمان نسبی در طول پروفیل 

دهد که به وجود یک ناحیه سرد زیر  را در زیر صفحه عربی نسبت به ایران مرکزي نشان می) ثانیه1.5(اختالف حدود

  . باشد درجه می 45شیب صفحه فرورونده حدود . شود صفحه عربی تفسیر می

             
  ها هاي ایستگاه باقیمانده زمان نسبی) 5شکل                                PKIKPو  Pمقاطع عمقی پرتوهاي امواج ) 4شکل                
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  کیلومتر20*20سایز گرید  ) 8شکل              )کیلومتر50*50سایز گرید )(پایین(و مدل با رزلوشن باال )باال(آنومالی بوگه ) 7شکل

  

  گیري یجهنت

دهد   کیلومتر را نشان می 400تا  50با توجه به اینکه مسیر پرتوها تقاطع خوبی در نواحی وسیعی زیر پروفیل از عمق 

و همچنین با تغییر سایز گریدها ). 5شکل (ایستگاه قابل اعتماد بوده  45نتایج توموگرافی دوبعدي زیر پروفیل خطی با 

تر زیر  وجود ناحیه پرسرعت). 8شکل(شود که بر محکم بودن نتایج داللت دارد  نمیتغییري در نتایج توموگرافی ایجاد 

مرکزي  ي صفحه فرورونده عربی به زیر ایران کیلومتري به احتمال زیاد باقیمانده 400- 300در اعماق  MZRFگسل 

ارد که دلیل دیگري بر هاي آنومالی بوگه د ساختار سرعت نسبی در زیر پروفیل همبستگی بسیار خوبی با داده. باشد

 ). 7شکل(درست بودن نتایج حاصل از توموگرافی دارد
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