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  چکیده

غرب  در منطقه شمال Pgکیلومتر باالیی پوسته با استفاده از فازهاي  20در این مطالعه مدل سرعتی موج طولی براي 

نگاري محلی موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان و ي لرزههاهاي شبکه براي این مطالعه از داده. ایران تصویر شد

المللی پژوهشگاه بین ي ژئوفیزیک دانشگاه تهران و شبکهموسسه چین، شبکه- باندپهن ایران موقت دیلمان، شبکه

ها به روش  شده توسط این شبکه هاي ثبت لرزه موقعیت زمانی و مکانی زمین. شناسی و مهندسی زلزله استفاده شدزلزله

داغ،  هاي بلده، باش خوشه(اي  ي لرزه وشهمتعلق به هفت خ Pgچنین فازهاي  هم. دست آمد رویدادي به یابی تک مکان

یابی  ها به روش مکان رویدادهاي این خوشه. ي مورد مطالعه اضافه شدند به بانک داده) اهر، لنکران، اردبیل، اهر، رودبار

ده ي مورد مطالعه با استفا دست آوردن مدل سرعتی منطقه سازي براي به فرآیند وارون. اند یابی شده چند رویدادي مکان

دست آمده  براساس مدل به. از روش کمترین مربعات انجام گرفت و مدل سرعتی دو بعدي منطقه تصویرسازي شد

دست آمده  از نتایج مهم مدل به. کیلومتر بر ثانیه دارد 5.7تا  5ها سرعتی بین  پوسته منطقه مورد مطالعه در اکثر بخش

غربی از تالش  جنوب-شرق و وجود یک روند پرسرعت شمال هراز ئینبو-ي قزوین سرعت باالي موج مسقیم طولی در کفه

  .دست آمده پوسته در شرق آتشفشان سبالن گرمتر از  بخش غربی آن است چنین بر طبق مدل به هم .نشان است تا ماه

  

، روش Pgفاز مستقیم رویدادي،  یابی تک سازي، مکان توموگرافی، فرایند وارون :کلیدي هاي واژه

   غرب   ، مدل سرعتی دوبعدي شمالکمترین مربعات
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Abstract 
We used Pg   phases to a 2D P velocity tomogram for the upper 20 km of  the crust in the NW 

Iran. The Pg rays are belong to events located by IASBS Tarom and Deylaman and Iran-China 

temporary networks. We have also used Pg rays from seven seismic clusters in the NW Iran 

located precisely by a multiple event relocation analysis. The 2D P tomogram were calculated 

using a damped weighted least squares method. Based on our results, the upper crust has an 

average velocity between 5 and 5.7 km/s in the large portion of the region. Our results shows 
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a high velocity region in the Ghazvin-Buinzahra plain, and a high velocity narrow band with a 

NE-SW trend extending from Talesh to Mahneshan. Moreover, we found that the upper crust 

beneath the eastern flank of the Sabalan volcano is warmer than its western flank. 
 

Keywords: Tomography, Crustal structure, Seismic networks, Least squares method 
 

  مقدمه    1

هیماالیا است که حاصل برخورد صفحات عربی و اوراسیا در -ي مورد مطالعه بخشی از کمربند کوهزایی آلپ یهناح

دست آوردن سرعت موج مستقیم طولی پوسته در مناطق البرز،  دنبال به ما در این مطالعه به. غرب ایران است شمال

شناسی  رعتی امکان آشنایی بیشتر با زمینمشخص شدن مدل س. هاي آتشفشانی سهند و سبالن هستیم تالش و کوه

غرب به تصویر  ي شمال بنابراین در این مقاله مدل دو بعدي سرعت را در منطقه. کند مناطق ذکرشده را فراهم می

شناسی منطقه بحث خواهیم  دست آمده از مدل، در مورد زمینکشیده و با توجه به مناطق کم سرعت و پرسرعت به

 .کرد

نگاري محلی موقت  ي لرزه شده توسط شبکه هاي ثبت ها، داده لرزه تفاده شده براي تعیین موقعیت زمینهاي اس موج شکل

، )2013ي زمانی ماه پنجم تا نهم سال  در بازه(چین - ي ایران اندازي شبکه دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان قبل از راه

چنین  طول یک سال فعالیت شبکه و همچین در - نگاري ایران ي لرزه هاي ثبت شده توسط شبکه موج شکل

تا  2014ي زمانی ماه نهم سال  در بازه(نگاري موقت دیلمان  ي لرزه هاي شبکه شده توسط ایستگاه هاي ثبت موج شکل

هاي ثبت شده توسط  موج برده، از شکل هاي نام لرزه منظور بهبود پوشش آزیموتی زمین به. است) 2015ماه هفتم سال 

هاي  چنین کاتالوگ شناسی و مهندسی زلزله و هم پهن ایران وابسته به پژوهشگاه بین المللی زلزله ي ملی باند شبکه

  .مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استفاده شد

گاف ( یابی باالیی داشتند  لرزه که دقت مکان زمین 424داد،  رخ 1091یابی از بین  پس از برداشت فاز و انجام مکان

بودند،  Pgکیلومتر بود و در بیش از نه ایستگاه داراي فاز  20ها کمتر از  ، عمق کانونی آن)درجه 180آزیموتی کمتر از 

داغ، اهر، لنکران، تالش،  هاي بلده، باش خوشه(اي  ي لرزه دست آمده از هفت خوشه سپس اطالعات به. انتخاب شدند

ها کمتر از پنج  ده بودند و خطاي رومرکزي آنیابی چند رویدادي تعیین موقعیت ش که به روش مکان) اردبیل، رودبار

از این ). 2013و عزیز زنجانی و همکاران،  2015قدس و همکاران، (ي موجود اضافه شد  کیلومتر بود به بانک داده

  .بودند استخراج شدند Pgکیلومتر باالیی پوسته اتفاق افتاده و داراي فاز  20هایی که در  لرزه اي زمین هاي لرزه خوشه

صورت  توموگرافی به. کیلومتر بود، کنار گذاشته شدند 20ها بیشتر از  هایی که عمق کانونی آن لرزه این مطالعه زمین در

هاي لرزهزمین. کیلومتر باالیی پوسته یک الیه با سرعت ثابت است 20انجام گرفت و فرض شد  - در سطح- دو بعدي 

یابی در دقت پایین مکان. ي نزدیک، دقت عمقی کمی داشتندهایابی شده معموال به علت عدم وجود ایستگاه مکان

کیلومتر باالیی پوسته سرعت در  20بنابراین فرض شد در . دست آوردن مدل سرعتی در عمق را ندادي بهعمق، اجازه

  .عمق ثابت است

 

  روش تحقیق    2

از رویدادهاي . باقی ماند Pgفاز  6077هاي پرت  بودند که پس از حذف داده Pgفاز  7629هاي منتخب داراي  لرزه زمین

براي انجام توموگرافی باقی  Pgفاز  9129پس در مجموع . دست آمد به  Pgفاز  3052اي نیز  هاي لرزه مربوط به خوشه

کننده و پوشش پرتویی ایجاد شده توسط پرتوهاي  هاي ثبت هاي منتخب و ایستگاه تمامی رخداد 1 در شکل. ماندند

. ها فرض شداي از بلوكصورت مجموعهدست آوردن مدل سرعتی ابتدا منطقه به براي به .کنید می منتخب را مشاهده

صورت یک خط مستقیم بین چشمه و ایستگاه در نظر گرفته شده و مسافت طی شده توسط  سپس مسیر هر پرتو به

   ):1رابطه (سیر هر پرتو برابر است با  بنابراین زمان. آمد دست  موج در هر بلوك به
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ام تا iلرزه  سیر پرتو بین زمین زمان tijي بلوك،  شماره kي ایستگاه، شماره j ي چشمه،شماره i که در این معادله

و  امiي  تصحیحات چشمهstj و  evi. م استاkکندي موج در بلوك  Skام، kدر سلول  ، طول این پرتوامjایستگاه 

صورت  به Pgعلت ثابت فرض کردن سرعت حرکت موج در عمق و تعریف موج  این دو تصحیح به .م هستنداjایستگاه 

یابی دقیق و تصحیح ایستگاه  علت عدم مکان چنین تصحیح چشمه به هم. شوند ي اصلی افزوده می خط راست به رابطه

وجود  به) بی ساعت گیرندهخطاي برداشت فاز و خطاي مربوط به مختصات ایستگاه یا خرا(علت خطاي سیستماتیک  به

 .شناسی زیر خود هستند ي ساختارهاي زمین دهنده این دو تصحیح نشان. آید می

با توجه به بدوضع بودن ماتریس ضرایب در این مطالعه از فرآیند مقیدسازي و هموارسازي گاوسی استفاده و سپس 

دست آوردن  راي حل این دستگاه معادالت و بهب. دار حل شد دستگاه معادالت به روش کمترین مربعات میراشونده وزن

این ). 2016ماهري و همکاران، (ي فورترنی که توسط قدس و ماهري نوشته شده، استفاده شد  مدل سرعتی از برنامه

در این کد تغییراتی ایجاد کردیم تا براي توموگرافی با استفاده از  موج مستقیم . کد براي امواج برشی نوشته شده است

  .  کاربرد داشته باشدطولی 

  
هاي استفاده شده براي انجام توموگرافی و پوشش پرتویی منطقه  ها و ایستگاه لرزه زمین )1شکل

 مورد مطالعه با استفاده از فازهاي منتخب

 

  گیري نتیجه    3

ن مدل سرعتی رسم شده بهتری Lسازي براي فاکتورهاي میرایی متفاوت با توجه به منحنی  پس از انجام فرآیند وارون

قسمتی که بر . کنید مدل سرعتی منطقه را مشاهده می 2  در شکل. دست آمد غرب ایران به ي شمال ممکن براي منطقه

در داخل کادر سفید رنگ مشخص شده است داراي پوشش پرتویی مناسبی است و مدل سرعتی مربوط  2 روي شکل

علت عدم  هاي خارج از کادر به بخش. طرنجی قابل اطمینان استش دست آمده از آزمون صفحه به آن با توجه به نتایج به

- ي کفه قزوین براساس این مدل تصویرشده پوسته. پوشش پرتویی مناسب نتایج قابل اطمینانی در اختیار ما قرار ندادند

م سرعت اي گرم و ک چنین قسمت شرقی آتشفشان سبالن داراي پوسته هم. اي سرد و پرسرعت است زهرا پوسته بوئین 
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. ي سرد است ي سرعت باال و پوسته دهنده خوانی دارد ولی قسمت غربی آن نشان است که با مشاهدات هیدروترمال هم

غربی است که  جنوب- شرقی شود وجود یک روند باریک و پرسرعت شمال آنومالی قابل توجهی که در این مدل دیده می

  .نشان کشیده شده است از تالش تا ماه

 

غرب ایران با   کیلومتر باالیی پوسته در شمال 20دست آمده براي  سرعتی بهمدل  )2شکل

نتایج بخشی که در داخل کادر سفیدرنگ قرار دارد قابل اطمینان . استفاده از موج مستقیم طولی

 5.7تا  5برطبق این مدل سرعت متوسط بخش مهمی از منطقه مورد مطالعه داراي سرعت . است

زهرا، قسمت شرقی آتشفشان سبالن و یک روند باریک  بوئین- اما کفه قزوینکیلومتر بر ثانیه است 

  .ي پوسته سرد با سرعت باال است دهنده نشان نشان غربی از تالش تا ماه جنوب- شرقی شمال
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