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  چکیده

بھ مرکز لرزه ایستگاه لرزه نگاری باند پھن طبس مربوط  ٣ساختار سرعتی پوستھ و عمق ناپیوستگی موھو در مطالعھ در این 
ھای پاشندگی سرعت گروه و منحنی P با استفاده از روش برگردان ھمزمان توابع انتقال گیرنده موج) IRSC(نگاری کشور ایران 

تعیین توابع از روش تكرار واھمامیخت  جھتزمانی سھ سال   ھای دورلرز در بازه موج شکل . امواج رایلی مورد مطالعھ قرار گرفت
)  ٢٠١٤(ھای پاشندگی سرعت گروه موج رایلی از مطالعھ رحیمی و ھمکاران و منحنی) ١٩٩٩(یگوریا و آمون در حوزه زمان ل
ً قائم امواج. تامین شده است ای را نشان  مؤلفھ سنج سھ در زیر یک لرزه P توابع گیرنده، پاسخ ساختار محلی زمین بھ رسید تقریبا

سرعت در اطالعات توابع گیرنده باعث غیریکتایی -ناھماھنگی عمق. ھستندھای سرعت موج برشی حساس  دھند و بھ تباین می
زمان این دو  مطلق برآوردھای پاشندگی و برگردان ھم  شود، اما با دخالت دادن اطالعات حاصل از سرعت ی برگردان می مسالھ

کیلومتر عمق  ٤١±٢، در زیر کوھدشت ٤٢±٢موھو در زیر پرواده و نستنج . توان بر این محدودیت غلبھ کرد ای، می ی داده مجموعھ
  .دارد

  
برگردان ھمزمان، توابع گیرنده، پاشندگی، موھو، ساختار سرعتی، طبس :كلیدي ھاي واژه  
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Abstract 

In this study, velocity structure of crust and depth of moho discontinuity have investigated 
beneath three seismic stations located  in the Tabas using joint inversion of receiver functions 
and Rayleigh waves group velocity dispersion. Here three years Teleseismic waveforms (with 
epicentral distance 25o-90o) for detrmination receiver functions by iterative approach of 
ligorria and ammon (1999) in time domain  have been processed. Dispersion data was 
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perepared by Rahimi et all. (2014). Receiver functions response of  local structure of ground 
(locatedbeneaththe three–component broadband seismic station) toteleseismic P-wave,that is 
sensitiveto seismic discontinuities.since there is very little absolute-velocity information 
contained in the receiver function, its inversion for shear-wave velocity structure is non-unique 
(velocity-depth trade-off).On the other hand, dispersion curves are sensitive to the average 
velocity structure of the upper layers rather than to seismic discontinuities. So the non-
uniqueness problem can be solved by combining receiver function inversion with surface-wave 
dispersion. Results from this study indicates that depth of moho discontinuity beneath seismic 
stations of   parvadeh(TPRV), 42±2km kohdasht(TKDS), 41±2km nastaj(TNSJ), 42±2km . 
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  شناسی منطقھو زمین مقدمھ    ١

آگاھی از چگونگی ساختار پوستھ ای بھ عنوان اطالعات اولیھ برای مطالعات گوناگون زمین شناسی و ژئوفیزیکی الزم است، 
ع یک توان بھ عنوان جمیک تابع گیرنده را میآید، شناسی بھ شمار میبررسی ساختار پوستھ، یک موضوع اساسی و مھم درزلزلھ

ھا وابستھ بھ تغییر در ی ھرکدام از آنرسند و دامنھھای گسستھ بھ ایستگاه میسری از توابع دلتا در نظر گرفت کھ این توابع در زمان
گی  امواج سطحی ابزار مناسبی برای تعیین میانگین سرعت موج نمودارھای پاشند. خصوصیات مواد زیر ایستگاه با عمق دارند

ای حساس باشند ھای لرزهای است، و بیشتر از آنکھ بھ ناپیوستگیای از اعماق زمین در زیر ایستگاه لرزهگستردهبرشی در محدوده 
و پاشندگی سرعت موج سطحی اطالعات  P سازی تابع گیرنده ی موجروش وارون. ھای باالیی حساس ھستندبھ میانگین سرعت الیھ

ھای ژئوفیزیکی برای بھ تصویر کشیدن ترین روشی کند و یکی ازکاربردیی فراھم ممکملی را در مورد ساختار پوستھ ا
ھای صورت گرفتھ برای تعیین عمق موھو در زیر بر اساس بررسی. ای پوستھ زمین مانند عمق موھو میباشدھای لرزهناپیوستگی

  . رت نگرفتھ استای صوباشند مطالعھھای باندپھن طبس کھ مربوط بھ شبکھ لرزه نگاری کشوری میایستگاه

بخشی از یک قلمروی ساختاری است کھ در  .کوھبنان در باختر قرار داردو  میان گسل نایبند در خاور و گسل کلمردبلوک طبس 
شناسی متفاوتی از  ای کھ در پالئوزوییک و مزوزوییک توالی چینھ سنگ بریده شده بھ گونھ ھایی از پی ھا و بستر خود توسط گسل کناره

باختری، با  -ساختی ھمگرا در راستای بیشتر خاوری ھای زمین اور داشتھ است و از پایان مزوزوییک بھ سبب عملکرد تنشنواحی مج
ساختی  زمین _شناسی بدین ترتیب این باور وجود دارد کھ سیمای ریخت .ھا بھ خشکی تبدیل شده است ھا و فراخاست کوه خروج زمین

بلوک طبس از جملھ  .ساختی آلپی است خوردگی کھن در چرخھ زمین ساختارھای گسلی و چین کنونی این بلوک در گرو تجدید فعالیت
 ٨ھا در منطقھ از عمق بیشتر زمین لرزه. ھنگی نداردامناطقی است کھ روند تکاملی پالئوزوییک آن با مناطق مجاور ھمخوانی و ھم

ھنوز سکاندار زمین لرزه ھای کشور  رخ داد١٣٥٧کھ درسالزلزلھ طبس  ).١٩٨١بربریان وکینگ (گیرند کیلومتر نشأت می ٢٠تا 
  .با توجھ بھ وضعیت زمین شناسی منطقھ مطالعھ در گستره طبس اھمیت دارد .شناختھ میشود

 

  روش تحقیق    ٢

بھ  p وقتی موج . نشان می دھند  sیا pای را در مسیر موج نگار سھ مولفھتوابع گیرنده، پاسخ ساختار پوستھ زیر یک لرزه

و  pبستگی بھ عمق وتباین سرعت، زاویھ فرود موج   psدامنھ وزمان رسید فاز تبدیلی . آیدبوجود می  psرسد فاز ناپیوستگی می

توان ساختار زمین، سرعت امواج پس با آنالیز توابع گیرنده، می. کند، دارد وبا تغییر ھریک تابع گیرنده ھم تغییر میpپارامتر پرتو 
ھایی با بزرگای از زلزلھ (TNSJ,TKDS,TPRV) ھایی توابع  انتقال گیرنده در ایستگاهبرای محاسبھ. را بدست آورد ھاوعمق الیھ
 ١، شکل ٢٠١۴تا٢٠١٢(در بازه زمانی  ٩٠ °و كوچكتر از  ٢۵°گیرنده بزرگتر از  -و طول مسیر دایره بزرگ چشمھ ۵/۵بیشتر از 

  . استفاده گردید IRISسی شنای زلزلھنامھفھرستبا استفاده از ) 

 

 

 

.ھای طبس و  رویدادھای دور لرز استفاده شده موقعیت جغرافیایی ایستگاه - ١شکل  
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گذر نموده و محل مستقیم اقدام بھ اعمال یک فیلتر میان Pھا برای تعیین دقیق محل شروع موج با توجھ بھ وجود نوفھ در اکثر داده
ھای مناسب برای محاسبھ توابع انتقال را کھ از نظر سیگنال بھ نوفھ مناسب بودند بھ عنوان دادهھایی را تعیین و داده P دقیق فاز

گردد کھ این پنجره زمانی از ای اعمال میثانیھ ١٣۵بندی زمانی گیرنده انتخاب شد، سپس بر روی رویدادھای انتخاب شده یک پنجره
ھا در بھ منظور قرار دادن جھت مؤلفھ. یابدثانیھ بعد از این فاز خاتمھ می ٩٠شروع شده و در  Pثانیھ قبل از اولین رسید فاز ۴۵

ھای افقی در جھت مماسی و شعاعی چرخش داده شود کھ مولفھاستفاده می ZRTجھت زلزلھ ، از سیستم چرخش دو بعدی کھ سیستم 
بود کھ حد باالی ١برابر ) α(کھ پارامتر پھنای آن ھای با فرکانس باال از فیلتر گوسی استفاده شدھمچنین برای حذف نوفھ. شوندمی

در ادامھ با استفاده از روش واھمامیخت تکراری در حوزه زمان لیگوریا و . ھرتز است ۵/٠گذر از این فیلتردر حدود بسامد قابل
ھا را با توجھ بھ بک آزیموت و ه آنبعد از تعیین توابع گیرند  .توابع انتقال گیرنده پایدار برای ھر رویداد تعیین گردید) ١٩٩٩(آمون

. شودقرار داده و فرآیند برانبارش را بھ منظور افزایش سیگنال بھ نوفھ انجام می) درجھ برای ھرکدام ١٠اختالف (فاصلھ رومرکزی 
ان تأمین بر روی ساختار پوستھ فالت ایر) ٢٠١٤(ھای مربوط بھ پاشندگی سرعت امواج سطحی از مطالعھ رحیمی و ھمکاران داده

ھای پراکندگی و نگاری منحنیھای لرزهایستگاه باند پھن شبکھ ٢٩ھای مناسب ثبت شده در ابتدا با استفاده از داده ایشان .شده است
ھای و روش واھمامیخت وینر، مقادیر سرعت ) FTAN(زمان  -سپس با استفاده از روش آنالیز فرکانس. جذب محلی را برآورد کردند

   .ثانیھ برآورد نمودند ١٠-١٠٠بازه پریودی گروه را در 

 

  

  

ی حاصل از الگو  b-مشخص شده است، psوpفاز ) TKDS(توابع گیرنده  شعاعی بدست آمده در ایستگاه کوھدشت  a-.٢شکل 
اه نستنج درجھ برای ایستگ ۵٠- ۵٨برگردان تابع گیرنده و منحنی پاشندگی سرعت گروه موج رایلی در محدوده َبک آزیموتی 

)TNSJ.(c- برای ایستگاه کوھدشت ١٠۴-١٠٨آزیموتی در محدوده بک)TKDS .(–d  برای ایستگاه  ٣٨-۴٨در محدوده َبک آزیموتی
  ) TPRV(پرواده 
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این . استفاده شد) 2003(هرمن و آمون  joint96براي انجام برگردان همزمان توابع گیرنده و پاشندگی گروه امواج رایلی از برنامه 
ي تخت، همسانگرد و با چگالی یکسان بر روي یک در این الگو زمین به صورت یک الیه. ي ساده داردنامه براي اجرا نیاز به یک الگوي اولیهبر

اي هاي لرزهگی بیشتر از ناپیوستگینمودارهاي پاشند. هاي مختلف استهایی با ضخامتشود، که خود شامل زیر الیهنیم فضا در نظر گرفته می
برگردان . کنندرو این نمودارها تصویري گنگ از درون زمین را ارائه میهاي باالیی حساس هستند و از اینبه متوسط ساختار سرعت الیه
گی امواج سطحی سبب کاهش کمبود یکتایی براي هر مجموعه داده، پایداري برگردان وکاهش وابستگی نتایج همزمان توابع گیرنده و پاشند

جهت نشان دادن اینکه چقدر مدل ساده فیت شده به مدل سرعتی حاصل از برگردان با مدل واقعی )2شکل . (شوداولیه می نهایی به مدل
همچنین جهت تعیین خطا، روش مستقیم براي . ساختار زیر ایستگاهها همخوانی دارد از آزمون مدلسازي مستقیم استفاده شده است

توابع گیرنده مصنوعی با توابع گیرنده مشاهده . انجام گردید) ومتر اختالف با موقعیت تعیین شدهکیل ±4و  ±2، ±1(موقعیتهاي مختلف موهو 
  .کیلومترخطا همراه باشد ±2تواند با اي مقایسه گردید و نشان داده شد که روش برگردان همزمان می

 

  گیري نتیجھ ٣

هاي  باند پهن طبس  در ایستگاه تگاههاي پاشندگی در ایسپس از برگردان  توابع گیرنده حاصل شده با منحنی
، عمق TNSJ)(و نستنج  )TPRV(تعیین شد و در دو ایستگاه پرواده  41±2، عمق موهو )TKDS(کوهدشت 

ثانیه محاسبه شد و نتایج با  5/5تا  P (2/5(و مستقیم ) Ps(کیاومتر و اختالف زمانی دو فاز تبدیلی  42±2موهو 
که عمق موهو را در ) 1393(و تقی زاده و افسري ) 1390(آبادي و همکاران ، نصر)2006(نتیجه پل و همکاران 

آورده  1هایی درنزدیکی منطقه مورد مطالعه برآورد نمودند، همخوانی دارد که نتایج به صورت خالصه در جدول ایستگاه
  . شده است

آمده در ھر ایستگاهھاو نتایج بدستموقعیت ایستگاه.١جدول  
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