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   چکیده

راي تحقق ب. باشدهاي پاشندگی امواج سطحی میابی به ساختار سرعتی با استفاده از منحنیحاصل این مطالعه دست ی

 پژوهشگاه نگاريلرزه کوتاه دوره شبکه ايمولفه سه ایستگاه 17در  شده ثبت محلی، هايلرزهزمین 858، این هدف

 هاداده روي بر ابتدا منظور، این براي .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد زلزلهمهندسی   و شناسیزلزله المللیبین

 به ایستگاهی تک روش از استفاده با لرزهزمین 858 براي سطحی جاموا اساسی مدهاي و گرفت صورت اولیه تصحیحات

در  الوهاي پاشندگی سرعت گروه امواج منحنی شدند و جدا نگاشتهالرزه از هرمن زمان فرکانس آنالیز افزارنرم کمک

 هايمنحنی و بوسیله هرمن جدا شده الوموج  اساسی مدهاي. ثانیه، محاسبه شدند 0/1تا  10ودي محدوده پری

 یانوسکایا خطی سازيوارون روش و نوشته شده کد از استفاده با آن، توسط بدست آمده گروه هايسرعت پاشندگی

ک مدل دوبعدي براي تغییرات سرعت شدند و در نهایت ی استفاده دوبعدي، توموگرافی هاينقشه برآورد براي دیتمار

  .در جزیره قشم، ارائه شد الوگروه موج 

کیلومتر، ابعاد  2ثانیه با عمق نفوذ تقریبا  08/2پریود  در، الوهاي توموگرافی موج با توجه به نتایج بدست آمده از نقشه 

 14/7باشند و تا پریود تر شدن میبا افزایش پریود و در نتیجه با افزایش عمق در حال کم ي مشاهده شدههاآنومالی

به انبارش رسوبات  آن راتوان میو  را شاهد هستیمها این روند کاهش ابعاد آنومالی ،کیلومتر 8 ابا عمق تقریبثانیه 

  . تواند دلیل خوبی بر شروع گنبد نمکی در این محدوده باشدمی کهداد  نسبتنمک 

  

امواج الو، سرعت گروه، منحنیدوبعدي وموگرافیجزیره قشم، الیه رسوبی، ت :کلیدي هاي واژه هاي ، 
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Abstract 
The  outcome  of  this  study  is  the  achievement  to  the  velocity  structure  using  surface  waves 
dispersion  curves.  To  reach  this  aim  in  this  study,  858  Local  earthquakes  recorded  using  17 
three components  short period stations of  the seismic network of  the  International  Institute of 
Earthquake  Engineering  and  Seismology  analyzed.  For  this  purpose,  first,  initial  corrections 
were performed and surface wave fundamental modes for 858 earthquakes using single station 
method  with  the  help  of  frequency-time  analysis  software  (Herman)  were  isolated  from 
seismograms and dispersion curves of surface waves group velocity, are estimated at 0.1-10 s 
periods,  were  estimated.  The  isolated  Love  wave  fundamental  modes  by  Herman  and  group 
velocities dispersion curves obtained by it, using of written code and Yanovskaya-Ditmar linear 
inversion method for estimation of 2D tomography maps, were used and then a two dimensional 
model is presented for changes in Love wave group velocity in Qeshm Island.  
According to the obtained results from tomography maps of Love wave at 2.08 s periods and at 
the depth of about 2 km, dimension of observed anomalies are decreasing by increasing period 
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and depths. This process (decreasing anomalies dimension) continues to 7.14 s period and depth 
of 8 km. which can be related to the salt sedimentations and it can be good reason for beginning 
of salt plug in this region. 
 
 Keywords: sedimentary  layer,  Qeshm  Island,  two  dimensional  tomography,  Love  waves, 
group velocity, dispersion curves.   
 

  مقدمه    1

تا  26/30و در بین عرض جغرافیایی زاگرس  رانده -خوردهکمربند چینشرقی انتهایی جنوب جزیره قشم در بخش 

کیلومتر و  130طول این جزیره در حدود  .شرقی قرار دارد 40/56 تا 20/55شمالی و طول جغرافیایی  27/10

 سطحی واحدهاي. و موازي خط ساحلی است ENEروند این جزیره تقریبا  .کیلومتر است 10تا  35پهناي آن بین 

 دگیبرونز .اندخورده چین ناودیس و صورت تاقدیس به که است نئوژن مارنهاي و سنگ ماسه عمدتا شاملجزیره قشم 

 است آورده سطح به را هرمز نمک )نمکدان کوه(نمکی  یک گنبد که جایی جزیره غربی بخش در تبخیري هاينهشته

 .است ساده خوردهچین در کمربند زاگرس شرق در جنوب شایع گنبدهاي نمکی از یکی گنبد این .است مشاهده قابل

. است برونزدگی نهنگی داراي پشت هايچین هسته صورت به هرمز نیز نمک اصلی خشکی در جزیره مجاورت در

در  نمکدان، کوه جز به هرچند باشند، هرمز نمک جنس از ايهسته داراي هم قشم جزیره هايدارد تاقدیس امکان

هاي آینده و لرزهشناسی در قشم و امکان رویداد زمینوجود این واحدهاي زمین ..دشونمی دیده نمکی زمین سطح

 سرعتی ساختار تعیین با. کندهاي سطحی را اجتناب ناپذیر میآنها، شناخت ساختار سرعتی الیههاي ناشی از آسیب

ارائه مدلی مناسب براي ساختار  .برآورد کرد را خیزيلرزه غالب عمق شروع آن، نتیجه در رسوبات و ضخامت توانمی

عالوه بر . شوداي پرشمار آنجا میاي لرزهپوسته فوقانی منطقه مورد مطالعه منجر به بهبود دقت تعیین محل رویداده

 .دهدهاي فعال در آنجا اطالعاتی را جهت مطالعه تحلیل خطر زمین لرزه بدست میآن شناسایی گسل

اگرچه در کشور مطالعاتی به صورت پراکنده در رابطه با تعیین ساختار پوسته انجام گرفته است، ولی اهمیت موضوع، 

هاي جدیدتر موجب گردیده تا به مطالعه و کاربرد روش منديا کیفیت باال و امکان بهرههاي بدر دسترس بودن داده

در این از جمله کارهاي انجام شده . تري در خصوص ساختمان سرعتی پوسته در زیر فالت ایران پرداخته شودجامع

) 2010؛ 2007، همکارانیسن و ن(قشم، با بررسی این زلزله  جزیره1384آذر  6لرزه مخرب در پی وقوع زمین: منطقه

هاي این رویداد لرزهکیلومتر و در الیه رسوبی تشخیص دادند در حالی که مطالعه پس 10عمق رویداد اصلی را کمتر از 

 مدلنتایج کار . کیلومتر بود 10حاکی از اعماق بیش از ) 2012؛ یمینی فرد و همکاران، 2007غالمزاده و همکاران، (

بیانگر این  رسید، هايزمان اولین بعدي یک برگردان مبناي بر )2010 ،همکاراننیسن و (توسط شده  محاسبه سرعتی

کیلومتر بر ثانیه  5/5است که ساختار سرعتی پوسته فوقانی لبه جنوبی زاگرس در جزیره قشم شامل سه الیه، با سرعت 

است که این ) کیلومتر 12پایین (متر بر ثانیه کیلو 2/6و ) کیلومتر 8- 12(کیلومتر بر ثانیه  9/5، سرعت )کیلومتر 8-0(

  . باشدکیلومتر می 10±2مدل سازگار با عمق پی سنگ 

 

  روش تحقیق    2

جزیره 1384آذر  6هاي زلزله لرزههاي ثبت شده در شبکه موقت محلی که به منظور ثبت پسدر این مطالعه، از داده

هاي داده. ایجاد گردید، استفاده شده است) IIEES(ندسی زلزلهشناسی و مهالمللی زلزلهقشم توسط پژوهشگاه بین

بعنوان بانک اطالعاتی  2006فوریه  22تا  2005دسامبر  6ي زمانی ي محلی با روش تک ایستگاهی در بازهلرزهزمین

 لرزه اه شبکهایستگ 17هاي مربوط به هاي زلزله مورد استفاده در این مطالعه، شکل موجداده. اولیه استفاده شده است

  ).1شکل(نگاري موقت در جزیره است 
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         (a)                                                                                                                                               (b) 

  .پوشش مسیري امواج )b(هاي شبکه موقت محلی نصب شده و قعیت ایستگاهمو) a( نمایشی از منطقه مورد مطالعه، و .1ل شک

 

با استفاده از ثانیه،  0/1تا  10سرعت گروه امواج سطحی در محدوده پریودي هاي پاشندگی در این مطالعه منحنی

ی به منظور برآورد در پردازش با استفاده از روش تک ایستگاه .محاسبه شدند) 2002، هرمن و آمون(افزاري ي نرمبسته

هاي پاشندگی سرعت گروه از تکنیک فیلتر چندگانه و براي جداکردن مد پایه از تکنیک فیلتر تطابقی فاز منحنی

هاي پاشندگی مد اساسی امواج منحنی .بر پایه این دو تکنیک است افزار هرمناستفاده کردیم که در واقع اساس نرم

  .نشان داده شده است) 2شکل(یک نمونه از پردازش هرمن در . بدست آمدند ثانیه 0/1تا  10ریلی در بازه زمانی 

 
          (a)                                                                                                                                          (b)   

منحنی پاشندگی برآورد شده   )b( 26.76و عرض جغرافیایی  55.85با طول جغرافیایی  SHAHایستگاه دیاگرام انرژي براي  )a( .2 شکل

  ).do_mft( افزار هرمنبا استفاده از نرم SHAHبراي ایستگاه 

 

براي . آیندهاي توموگرافی سرعت گروه بدست میهاي پاشندگی سرعت گروه امواج الو، نقشهبعد از برآورد منحنی

دیتمار و ( بعدي به وسیلههاي گروه از روش ارتقاء یافته توموگرافی خطی دوهاي توموگرافی سرعتن نقشهبدست آورد

بعدي معمول این روش در واقع گسترش یافته روش یک . استفاده شد) 1990یانوسکایا و دیتمار،(و ) 1987یانوسکایا،  

هاي تغییرات سرعت گروه، گرافی دو بعدي مذکور نقشهبا استفاده از روش تومو .است) 1968گیلبرت، -بکاس(و مرسوم 

، 4، 25/6، 14/7هاي مربوط به پریود ي پریودي مورد مطالعه براي امواج الو ارائه شدند و از میان آنها  نقشهدر بازه

  .اندبه تصویر در آمده) 3شکل(ثانیه در  08/2

km 
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(a)                                                                             (b) 

   
 (d)                                                                (c)   

  .ثانیه 14/7پریود  (d)، 25/6پریود (c)، 4پریود  (b)، 08/2نقشه توموگرافی دوبعدي سرعت گروه موج الو در پریود) a( .20شکل 

  گیري نتیجه    3

 2با عمق نفوذ تقریبا بطور متوسط ثانیه  08/2براي پریود ، )a(3(شکل(با توجه به تغییرات سرعت گروه امواج الو در 

با افزایش پریود و ) SHOTو  FDGHبین ایستگاه (تا ) ZEINو  ZOBEبین ایستگاه (هاي کیلومتر، ابعاد آنومالی

 8با عمق تقریبی  14/7، تا پریود )d(3(شکل(و با توجه به . باشنددر نتیجه با افزایش عمق در حال کمتر شدن می

توان محدوده مورد بررسی را به انبارش ها به روشنی قابل مشاهده است و میکیلومتر این روند کاهش ابعاد آنومالی

  . تواند دلیل خوبی بر شروع گنبد نمکی در این محدوده باشدمی کهداد  نسبترسوبات نمک 
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