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   چکیده

توابع محاسبه و برانبارش نتایج در این نوشتار  .است ایران غربشمال منطقه پژوهش این در مطالعه مورد منطقه

-می از ساحل غربی دریاي خزر آغاز استفادهنگاري مورد لرزه هاي شبکهایستگاه. شوددر این منطقه ارائه می Sگیرنده 

. ادامه دارندغربی -گیري شرقیبا جهتمستقیم ي ارومیه در امتداد یک خط تقریبا و تا ساحل شرقی دریاچه شوند

نتایج حاصل از . گذردهاي سهند و سبالن میو از مجاورت آتشفشاناست هاي تالش کوهعمود بر رشتهامتداد شبکه، 

 120تا  80غرب ایران داراي لیتوسفر نسبتا نازکی است که بین دهد که شمالتوابع گیرنده نشان میانبارش همبر

- هاي گرمایی لیتوسفر شمالهنجاريرسد که نازك بودن لیتوسفر تطابق نزدیک با بیبه نظر می. کندکیلومتر تغییر می

  .غرب ایران دارد

  گرمایی هنجاريبیغرب ایران، ساختار پوسته، لیتوسفر، الشمبرانبارش، ، Sتوابع گیرنده : کلیدي هاي واژه
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Abstract 
The study area in this research is NW Iran. We present results of S-receiver function analysis on 
a temporary seismic network from the western coast of the Caspian Sea to the Lake Urumieh in 
NW-Iran. We compute the S receiver function for 23 stations. By stacking the receiver functions 
to depth, a 2D picture of crust and Lithosphere thickness variations were obtained. The 
Lithosphere beneath the study area is thin and varies between 80 and 120 km. The thinning of 
the lithosphere beneath the study area is in agreement with other seismological researches 
suggesting anomalously warm lithosphere beneath the NW Iran. 
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  مقدمه    1

-ی در میان دو کمربند رورانده کوهترکیه است، که از نظر جغرافیای -منطقه شمال غرب ایران، بخشی از فالت ایران

اهمیت مطالعه منطقه به علت وجود زمین لرزه ها،گسله ها و . زاگرس در جنوب قرار گرفته است هاي قفقاز در شمال و

بعضی  .ساختی مهمی مانند مناطق آتشفشانی سهند و سبالن است که در این منطقه قرار گرفته استاختارهاي زمینس

  . داننددختر می- با کمان آتشفشانی ارومیه از محققین سهند را مرتبط

تابع گیرنده روشی . گیردهاي مختلفی مورد استفاده قرار میکره روشضخامت سنگ موهو و مرز براي تعیین عمق 

کار شوند، بهمی ثبتهاي دورلرز که روي سه مولفه لرزهزیرزمین با استفاده از زمین ايلرزه ساختار تعییناست که براي 

 هدف ما در این. آیدر میزمین به شما درونی هندسه مرزهايهاي ژئوفیزیکی براي یکی از قدرتمندترین روشو رود می

این  هايو ارتباط ساختارایران غرب ي شمالکره در پهنهو ضخامت سنگساختار تغییرات عمق موهو بررسی مطالعه 

این کار در ادامه کار ثبوتی . هاي سهند و سبالن استهاي تالش و آتشفشانمرزها با ساختار تکتونیکی منطقه مانند کوه

ایشان براي . اندبررسی کرده Pغرب ایران را به کمک توابع گیرنده که ساختار پوسته شمال است) 1391(و همکاران 

شود و کیلومتر بدست آوردند که از غرب به شرق با شیب مالیمی ضخیم می 55تا  45اي با ضخامت غرب پوستهشمال

  .رسدهاي تالش به حداکثر ضخامت خود میدر زیر کوه

  

  ها و روش کارداده    2

نگاري دانشگاه تحصیالت ي موقت لرزههاي ثبت شده در شبکهنگاشتهاي مورد استفاده در این مطالعه، لرزهداده

ساختی ها و ساختارهاي زمینموقعیت این ایستگاه) 1(شکل . غرب ایران استي زنجان در شمالاپایهتکمیلی علوم 

 5/38تا  5/37فاصل عرض جغرافیایی حدهاي این شبکه درایستگاه. دهدغرب ایران نشان میي شمالاصلی را در منطقه

صورت خطی کیلومتر به 290ي شرقی واقع شده و به طول تقریبی درجه 49تا  45درجه شمالی و طول جغرافیایی 

  . اندنصب شده
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  .غرب ایرانمورد مطالعه شمالي ساختی اصلی در منطقهها و ساختارهاي زمینموقعیت ایستگاه: 1شکل  

  

شکل . شده استاستفاده  5/5بزرگاي بیش از و  85˚تا  55˚ يمرکزرو رویداد دورلرز با فاصله  807 ازدر این مطالعه    

ها اکثر زلزلهشود مشاهده میهمانطور که . دهدرا نسبت به منطقه مورد مطالعه  نمایش می ها لرزهموقعیت زمین )2(

  .است S براي محاسبه توابع گیرنده مطلوباي هستند که فاصله  85˚تا  55˚°بین مرکزيدر فاصله رو

  

  
 هاي زرد رنگ رویدادها و مثلث قرمز رنگ مرکز موقعیت شبکه راستاره. دورلرز مورد استفاده در این پژوهش 807توزیع رومرکزي : 2شکل

  دهندنمایش می
.  

 S فازرسید ثانیه قبل از زمان 200، از شتنگااي بر روي سه مولفه لرزهثانیه 300در ابتدا با اعمال یک پنجره زمانی    

 ها ازنگاشت پس از چرخش ،در مرحله بعد. گردیدنگاشت جدا از بقیه  S، پنجره موج از آن ثانیه بعد 100مستقیم، تا 

زمانی سري ) 2007همکاران  چن و(روش واهمامیخت در حوزه زمان  با استفاده از، ZRTبه  ZNE سیستم مختصات

. اعمال کردیم 1سپس به توابع گیرنده به دست آمده فیلتر گوسی با پهناي . واهمامیخت کردیم Zچشمه را از نگاشت 

ضرب و محور زمان  -1پالریته را در   ،Pبراي مقایسه مستقیم نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از توابع انتقال گیرنده 

 .کنیمرا حول زمان صفر معکوس می

توابع باکیفیت  ها محاسبه شد و از بین همه توابع گیرنده محاسبه شده،هاي تمام ایستگاهداده براي Sتابع گیرنده 

با توجه به  ).6و  4ل شک(دست آمد کیلومتر ب 100 فرضی عمقها با پرتو برخوردموقعیت جغرافیایی نقاط . انتخاب شد

هایی که نقاط برخورد آنها در داده. بندي شدها در منطقه مورد مطالعه به دو دسته تقسیمنقاط برخورد، دادهتوزیع 

 داده دو گروهبا در نظر گرفتن .  هایی که نقاط برخوردشان در جنوب شبکه واقع شده استشمال شبکه قرار دارد و داده

پشت  موقعیتشان در طول پروفیلبراساس  دستهتوابع انتقال گیرنده در هر . انجام شدابع گیرنده ت انبارشبرهم ،مختلف

  .نداهسر هم مرتب شد

  

  گیري نتیجه    3

غرب ایران را ارائه نگاري موقت شمالي لرزهبر روي آرایه Sدر این مطالعه ما نتایج حاصل از تحلیل توابع گیرنده  

   .باشدکیلومتر می 120تا  80کند که معادل تغییر می s15تا  s10از ضخامت لیتوسفر دهد که نتایج نشان می. ایمکرده

  . )5و  3شکل (باشدکیلومتر می 60تا  36کند که معادل تغییر میs 5/7تا  s 5/4ي همچنین عمق موهو در محدوده
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کیلومتري در  100هاي دورلرز در عمق موقعیت پرتو: 4شکل 

ها با مثلث نشان داده ایستگاه). هادایره(نگاريشبکه لرزهطرف شمال 

  .اندشده

  

- انبارش شده شمال شبکه لرزهتوابع انتقال گیرنده برهم :3شکل 

هاي سمت راست فاز بطوریکه پیکان. SRFنگاري، با استفاده از روش 

فاز تبدیلی حاصل هاي سمت چپ تبدیلی حاصل از موهو و پیکان

  .دهندرا نشان می LABاز 

  
هاي دایره(کیلومتري 100هاي دورلرز در عمق پرتوموقعیت  :6شکل 

ها با مثلث ایستگاه. کیلومتري  100در عمق  Sتابع گیرنده ) آبی رنگ

  .اندنشان داده شده

-شبکه لرزه جنوبانبارش شده توابع انتقال گیرنده برهم :5شکل

هاي سمت راست بطوریکه پیکان. SRFنگاري، با استفاده از روش 

فاز تبدیلی هاي سمت چپ فاز تبدیلی حاصل از موهو و پیکان

  .دهندرا نشان می LABحاصل از 

.     

. کیلومتر است 40کیلومتر و در زیر سهند حدود  60دهد که ضخامت پوسته زیر سبالن حدود نشان میموضوع این 

تر مربوط به خزر رسد پوسته نازكبه نظر می. شودشکل مشاهده میمرز موهو در هر دو در غرب تالش یک پله در 

  . غرب ایران استتر مربوط به شمالجنوبی و پوسته ضخیم
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