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  چکیده

امواج سطحی ناحیه شمال غرب  یدوبعددر این مطالعه با استفاده از روش پردازش تک ایستگاهی، توموگرافی 
 ۲۰۱۵تا  ۲۰۰۶محلی در بازه زمانی  یها لرزه نیزم یها دادهای انجام این مطالعه از بر. است شده انجامایران 

 یها یمنحندر ابتدا . است شده استفادهزلزله و مهندسی زلزله  یالملل نیبایستگاه باند پهن پژوهشگاه  ۴در  شده ثبت
 یها نقشهسپس . ستفرکانس، برآورد شده ا-پاشندگی مد اساسی موج رایلی با روش آنالیز حوزه زمان

دیتمار و یانوسکایا  افتهی میتعمدوبعدی - توموگرافی سرعت گروه با استفاده از روش وارون سازی خطی
آتشفشانی سهند و  یها مخروطبرای  آمده دست بهتوموگرافی امواج سطحی  یها نقشه. است آمده دست به )۱۹۸۷(

 سرعت کم یها یآنومالوجود  ،ردیگ یمقرار  ردمطالعهموسبالن و همچنین برای بخشی از حوزه خزر که در منطقه 
 . دهد یمرا نشان 

 
  ایران  شمال غربتوموگرافی امواج سطحی، سرعت گروه، موج رایلی،  : کلیدي هاي واژه
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Abstract 

In this study we applied 2-D surface wave tomography using recorded data in NW Iran. The 
local earthquake data used here has been recorded by 4 broadband seismic stations which 
belong to International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. The waveforms 
recorded during 2006 to 2015.  First in this study the fundamental mode of dispersion curve 
for Rayleigh wave were estimated using frequency domain analyses. Then, tomography maps 
of group velocity were obtained using the method of inverse linear 2 dimensional generalized 
by Ditmar and Yanovskya (1987). The low-velocity anomalies were observed in surface waves 
tomography maps in Sahand,  Sabalan volcanic cones and Caspian Sea basin.  

   

Keywords: surface waves tomography, group velocity, Rayleigh wave, NW Iran 

 

  مقدمھ    ١

ی زیخ لرزهاین منطقھ . قرار دارد ی زاگرس و در شمال راندگی قفقازھا کوه در جنوبشمال غرب ایران میان دو کمربند راندگی 
دھد کھ ھمگرایی ی قرار دھیم نشان میموردبررس ھا زلزلھکانونی  سازوکاراگر  .ریختی شدیدی شده است یی دارد و متحمل دگرباال

 شودشمال غرب جبران می- با روند غرب گرد راست امتدادلغزھای توسط گسل تر شیببین صفحات عربی و اوراسیا در این منطقھ 
ی ھا گسلی بھ سمت جنوب شرق گسل شمال آناتولی و سایر ادامھ امتدادلغزی ھا گسلین رسد کھ ابھ نظر می .)١٩٩٢جکسون،(

در جنوب شرق ترکیھ و شمال غرب ایران  گرد راستولی گسلش . جنوب شرق ترکیھ بھ سمت شمال غرب ایران باشند گرد راست
ھای فعال در شمال غرب ایران گسل شمال گسلیکی از . است شده لیتشکی متعددی ی گسلی ناپیوستھھا بخشپیوستھ نیست بلکھ از 

 تر یضروروجود آتشفشان ھای سھند و سبالن در این منطقھ بررسی پوستھ را  نیچن ھم. تبریز است کھ نمود سطحی واضحی دارد
سبالن و سپس  کوه رشتھ ی ارومیھ،ناحیھ کم ارتفاع مجاور دریاچھ .ی داردا مالحظھ قابلتوپوگرافی در این منطقھ تغییرات  .دینما یم

محدوده  .ی منطقھ شمال غرب ایران استشناس نیزمی مھم ھا یژگیوی تالش از ھا کوهگسل شمال تبریز و کوه سھند در انتھای غربی، 
 . باشد یمدرجھ شمالی  ۴٠تا  ٣۵درجھ شرقی و  ۴٩تا  ۴۴در شمال غرب ایران و در محدوده طول جغرافیایی  موردمطالعھ

 شده انجام در آنی مختلف ھا با روشمطالعات بسیاری . شودی فعال محسوب میا منطقھی زیخ لرزهتکتونیکی و  هدگایاز داین منطقھ 
ی باالیی فالت ایران ی را در گوشتھبرش موجبا استفاده از توموگرافی امواج سطحی ساختار سرعت ) ٢٠٠۵(مگی و پریستلی . است

 ساختار سرعتدر این مطالعھ، . شودشمال غرب ایران را نیز شامل می ھا آنی  موردمطالعھی منطقھ. ترکیھ بھ دست آوردند-
قرارگرفتھ تا فرآیندھای  مورداستفادهی ژئوشیمیایی ھا یریگ اندازهاز توموگرافی بھ ھمراه مشاھدات گرانی و  آمده دست بھی برش موج

برای  سرعت کمی این مطالعھ دیده شد، وجود یک ناحیھ بارزترین ویژگی کھ در. ی باالیی در این ناحیھ مشخص شوددینامیکی گوشتھ
بھ روش تحلیل ) ١٣٨٧(و تقی زاده فرھمند و ھمکاران ) ١٣٨۶(ی مرتضی نژاد مطالعھ. ی در شمال غرب ایران استبرش موج

ی و ا لرزهی ھا نوفھی پاشندگی سرعت گروه موج ریلی با استفاده از ھا یمنحنمحاسبھ ) ١٣٩١(حجازی نوقابی ، Pتوابع گیرنده 
ی با عمق، کھ افزایش عمق موھو بھ سمت شمال شرق برش موجی برای تغییرات سرعت بعد کی یھا مدلو ارائھ  ھا آنوارون سازی 

ی تک ایستگاھی و دو ایستگاھی ھا روشی فاز و گروه و با استفاده از ھا سرعتبا استفاده از ) ١٣٩١(زندی . را نشان داده است
ی ھا مخروطدر زیر  سرعت کمی ھا یآنومالشمال غرب ایران را بھ دست آورد کھ نتایج این مطالعھ وجود ی دوبعدتوموگرافی 

ی، ا لرزهبا استفاده از برگردان ھمزمان زمان سیر امواج ) ١٣٨٦(بایرام نژاد و ھمکاران . آتشفشانی سھند و سبالن را نشان داد
کیلومتری نشان  ٣/٢ی و یک ناپیوستگی سرعتی را در عمق رسطحیز عتسر کم ھیدوالساختار سرعتی را تعیین کرده و  وجود 
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بایرام  .نتایج حاصل از توموگرافی امواج سطحی نوفھ محیطی برای فالت ایران را بھ دست آوردند) ٢٠١٣(متقی و ھمکاران  .دادند
ی پوستھ، وجود یک ناپیوستگی دوبعدی محلی و توموگرافی ھا زلزلھی زمان سیر بعد سھبا وارون سازی ) ١٣٨٩(نژاد و ھمکاران 

  .ی آتشفشانی سھند و سبالن را نشان دادندھا مخروطدر زیر  سرعت کم

 

 

  روش تحقیق    ٢

ی پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی و به دست ها یمنحندر این مطالعه، هدف ما به دست آوردن 
در این روش ابتدا . یستگاهی استی با استفاده از روش پردازش تک ادوبعدی توموگرافی ها نقشهآوردن 

 ها دادهاست، یعنی اثرات ناشی از پاسخ دستگاهی، خط مبنا و روند از  شده اعمالتصحیحات دستگاهی 
زمان با -و پردازش در حوزه فرکانس چندگانهسرعت گروه با استفاده از روش فیلتر . اند شده حذف

ی دوبعددر این روش تابع مختلط . ه دست آمدب )۲۰۰۲هرمن و آمون، ( HERMAN افزار نرماستفاده از 
ی از یک فیلتر گاوسی که یک سیستم فرکانسی باند ا لرزهدر حوزه زمان و پریود، با عبور سیگنال 

ی دامنه ماکزیمم سیگنال با منحنی پاشندگی دوبعددر این دیاگرام . شود یمباریک است محاسبه 
 شده دادهنشان  ۱در شکل  HERMANدازش یک نمونه از پر .امواج سطحی متناظر خواهد بود

  )۲۰۰۲هرمن، .(است
بعد از محاسبه منحنی پاشندگی سرعت گروه، با استفاده از روش وارون سازی خطی دیتمار و 

این . ی را انجام دادیمدوبعدتوموگرافی ) ۱۹۹۰(و روش یانوسکایا و دیتمار ) ۱۹۸۷(یانوسکایا 
ی ها نقشهنتیجه نهایی . است) ۱۹۶۸(ی بکاس و گیلبرت بعد کروش ی افتهی میتعمشکل  درواقعروش 

ی توموگرافی سرعت گروه در ها نقشهبرای پهنه شمال غرب ایران    ۲سرعتی خواهد بود که در شکل 
  .است شده محاسبهپریودهای مختلف 

 

 

ی پاشندگی سرعت گروه با استفاده از روش ھرمنھا یمنحنیک مثال از برآورد ) ١شکل  
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.ثانیه ۲۰و  ۱۵، ۱۲، ۱۰، ۵نقشه توموگرافی سرعت گروه برای پریودهای ) ۲شکل  

 

  گیري نتیجھ    ٣

ی دوبعدی پاشندگی مد اساسی موج رایلی را بھ دست آورده شد و نقشھ توموگرافی ھا یمنحندر این مطالعھ در طول مسیرھای مختلف 
   .یدی مختلف برآورد گردودھایپربرای 

ی آتشفشانی سھند و سبالن و ھمچنین ھا مخروطثانیھ زیر  ٢٠تا  ۵برای پریودھای  سرعت کمی ھا یآنومالنتایج توموگرافی وجود 
کیلومتر  ٧ثانیھ کھ عمقی در حدود  ۵برای پریود  مثالً  .دھد یمقرار دارد را نشان  موردمطالعھ محدودهبخشی از حوزه خزر کھ در 

بھ دلیل عمق کم مخزن ماگمایی این  تواند یم، کھ دھد یمزیر آتشفشان سبالن را نشان  سرعت کمآنومالی ، یک دھد یمرا نشان 
ی آب گرم متعدد اطراف آن با ھا چشمھاز طرفی وجود . است ھا سنگاشاره کرد دمای باالی  توان یمدلیل دیگری کھ . آتشفشان باشد

  .نتایج اکتسابی سازگاری مناسبی دارد

ً سھند یک آنومالی  زیر آتشفشان مخزن این آتشفشان نسبت بھ  تر شیببھ دلیل عمق  تواند یمدلیل آن . شود یمپرسرعت مشاھده  نسبتا
ً کھ این آنومالی  طور ھمان. ی این آتشفشان استھا سنگبیان کرد سرد شدن  توان یمدلیل دیگری کھ . سبالن باشد پرسرعت، با  نسبتا

این . شود یمی از شرق و جنوب شرقی ناحیھ افزایش سرعتی دیده ھا بخشدر . ل توجھی داردروند گسل اصلی تبریز ھمخوانی قاب
  . در این نواحی نسبت داد ھا سنگبھ تغییر جنس  توان یمموضوع را 

ال ی پوستھ را در منطقھ شمدوبعدی، توموگرافی ا لرزهبا استفاده از وارون سازی زمان سیر امواج ) ١٣٨٩(بایرام نژاد و ھمکاران 
بایرام . ی آتشفشانی سھند و سبالن را نشان دادھا مخروطدر زیر  سرعت کمنتیجھ این مطالعھ وجود یک ناپیوستگی . غرب انجام دادند
با استفاده از برگردان ھمزمان زمان سیر امواج زلزلھ محلی ساختار سرعتی را در این ناحیھ تعیین کرده و ) ١٣٨۶(نژاد و ھمکاران 
  .کیلومتری وجود دارد ٢٣ی و یک ناپیوستگی سرعتی در عمق رسطحیز سرعت کم ھیدوالیدند کھ بھ این نتیجھ رس
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