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روشهاي كﻼسيك مربوط به زلزلهشناسي و مطالعه ساختارهاي زمين ،بر پايه ركوردهاي حاصل از زمينلرزهها ميباشند كه
اين موضوع منجر به دو نقص مهم در اين مطالعات ميگردد .نخست اين كه بيشتر روشها بر اساس دادههاي حاصل از
زمينلرزههايي هستند كه در مناطق فعال از قبيل مرزهاي صفحه اتفاق ميافتند .اين موضوع دليل اصلي دقت ناكافي مطالعات
در مناطقي است كه معموﻻً زمينلرزهها به ندرت اتفاق ميافتند.دوم اينكه به دليل نرخ پايين رويداد زمينلرزهها ،امكان
تشخيص تغييرات لحظهاي لرزهاي بخصوص در اطراف گسلها و آتشفشانها وجود ندارد.
برخﻼف روشهاي كﻼسيك كه تنها از اطﻼعات زمينلرزهها بهره بردهاند ،امروزه روش جايگزين مطالعه ساختارهاي
زمين با استفاده از اطﻼعات حاصل از امواج نوفه محيطي ميباشد .در اين نوع مطالعات از عملگر خودهمبستگي استفاده مي-
شود .در واقع وقتي فاصله بين دو ايستگاه لرزهنگاري كم شود حضور امواج حجمي نسبت به امواج سطحي برجستهتر ميشود
كه در حالت حدي وقتي اين فاصله به صفر ميل كند همبستگي متقابل دو ايستگاه به خودهمبستگي يك ايستگاه تبديل مي-
شود كه با استفاده از خودهمبستگي يك ايستگاه تابع گرين را براي همان ايستگاه بدست مي آورند.
مطالعات تئوري كه در اين مورد انجام شده است نشان ميدهد كه ميتوان با استفاده از عملگر خودهمبستگي ،امواج
بازتابيده از مرزهاي بازتابي ساختار زمين را استخراج كرد .در مطالعه تيبوليك و همكاران ) (٢٠١٢كاربرد خودهمبستگي در
استخراج امواج لرزهاي  PmPو  SmSو تخميني از ضخامت پوسته در ايالت نوادا آمريكا گزارش شده است .مطالعهي ديگري كه
در استراليا توسط گورباتو و همكاران ) (٢٠١٣انجام شد نيز تاييدي بر اين روش از مطالعات پوسته است.
در اين مقاله برآنيم تا با استفاده از امواج دروني حاصل از نوفه لرزهاي محيطي و ثبت شده بر روي مولفههاي قائم
ايستگاههاي شبكه لرزه نگاري باند پهن پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و ديگر دادههاي قابل دسترس ،به
بررسي ساختار پوسته در فﻼت ايران بپردازيم .مهمترين مزيت روش مذكور عدم نياز به تصحيحات زماني ايستگاهها و
تشخيص تنوع ﻻيهبندي و سطوح انعكاسي در پوسته و بخصوص تشخيص عمق موهو ميباشد
 ٢داده و روش

در اين مطالعه از شكلموجهاي پيوسته مولفههاي قائم لرزهنگاشتهاي پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
) ٢٤ (IIEESايستگاه باندپهن  ،مركز لرزهنگاري كشوري )  (IRSCوابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران نيز با ٥
ايستگاه باندپهن و  ٦ايستگاه ميانباند و شبكه لرزهنگاري دانشگاه فردوسي مشهد ) (FUMبا داشتن  ٤ايستگاه باند پهن قابل
استفاده از  ٧ايستگاه موجود ،به عنوان داده استفاده شده است .دادههاي قابل استفاده براي اين مطالعه در بازه زماني سالهاي
 ٢٠٠٩و  ٢٠١٠انتخاب شدند.

 1.2پردازش دادهها

ما براي استخراج عمق موهو در پهنه ايران از روش اتوكروليشن استفاده كرديم.براي استخراج عمق بازتابندههاي برجسته
)عمق موهو( ،پردازش دادهها در دو مرحله انجام شد .در مرحله اول پردازش دادهها ،نخست همه دادههاي مربوط به هر يك از
ايستگاهها به پنجرههاي زماني  ٢٤ساعته بريده ميشوند و بقيه مراحل پردازش دادهها بر روي بازه زماني  ٢٤ساعته تكرار
ميشوند .در مرحله بعد ،اثر پاسخ دستگاهي از همه شكلموجها حذف شده و دادهها بين فركانس ١/٠تا ٥هرتز فيلتر ميشوند.
البته حذف اثر دستگاهي و اعمال فيلتر به صورت همزمان انجام ميگيرد و محدوده فركانسي نيز با توجه به فركانس احتمالي
امواج حجمي انتخاب ميشود.سپس بايد بايد اثر زمينلرزهها از شكلموجهاي موجود حذف مي شدند.اين مرحله كه اصطﻼحاً
به مرحله نرماليزه كردن موقتي ) ( Temporal Normalizationدامنه معروف است از روش نرماليزه كردن يك بيتي )بنسن و
همكاران (٢٠٠٧ ،جهت كاهش اثر زمينلرزهها استفاده ميشود.
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در مرحله نهايي سيگنالهاي  ٢٤ساعته تهيه شده از مراحل قبل و مربوط به همه ايستگاهها را به بازههاي زماني  ٦ساعته
تقسيم ميكنيم و خودهمبستگي حاصل از سيگنالهاي  ٦ساعته را بدست ميآوريم .سپس با برانبارش همه توابع
خودهمبستگي  ٦ساعته در طول بازه زماني دو ساله ،توابع خودهمبستگي نهايي همه ايستگاهها به دست ميآيند.
توابع خودهمبستگي ،سريهاي زماني دوطرفه )مثبت و منفي( هستند يعني هم تاخيرهاي زماني مثبت دارند و هم منفي اما
تاخيرهاي مثبت و منفي همواره داراي تقارنند .بزرگترين دامنه اين توابع در تاخير زماني صفر اتفاق ميافتد .با توجه به تقارن
اين توابع ،يك طرف از سيگنال براي بررسي بيشتر انتخاب ميشود.
در مرحله دوم از پردازش دادهها ،از روش فيلتر كردن موجك يا تبديل موجك استفاده ميشود .اين كار بيشتر به خاطر امواج
مخرب نوفهاي است كه امواج بازتابي را در خود پنهان ميكنند و تشخيص زمان دقيق بيشينه دامنههاي بازتابي را مشكل
ميكنند .تحليل موجك يكي از روشهايي است كه براي غلبه بر كمبودها و نقايص روش تبديل فوريهي زمان -كوتاه توسعه
يافته است.در شكل زير نتايج حاصل از خودهمبستگي در ايستگاه دماوند نشان داده شده است.همان طور كه قابل مشاهده
است بيشتر سيگنالها به دليل نوفههاي مخرب ،امواج بازتابي از مرز ﻻيهها را به خوبي نشان نميدهند و يا تشخيص بيشينه
دامنه بسيار سخت مينمايد .با استفاده از تبديل موجك بيشترين انرژي بازتابيده كه از مرز موهو يا پايينترين بخش پوسته
ميباشد به خوبي نمايان شده است.

شكل .١سري زماني مربوط به خودهمبستگي امواج )قطعه باﻻ( و تبديل موجك آن )قطعه پايين( در ايستگاه DAMV.بسيار محتمل است كه بازتاب
اول ناشي از يك گراديان سرعتي در پوسته پايين باشد و بازتاب دوم در بازه زماني ١٦تا  ٢٠ثانيه و عمق تقريبي  ٤٨تا  ٦٠كيلومتري مربوط به ﻻيهاي
باشد كه در بيشتر مطالعات به عنوان عمق موهو تخمين زده شده است.

 .٣نتايج و مباحثه
نقشه موهوي تخميني حاصل از مطالعهمان)شكل (٢را مطالعات قبلي تأييد مي كنند.با با توجه به پراكندگي ايستگاههاي
لرزهنگاري مورد استفاده در اين مطالعه ،ما نقشه موهوي به دست آمده در خارج از محدوده ايستگاهها با روش درونيابي
محاسبه كرديم .لذا بررسي نتايج به دست آمده تنها از روي بعضي از ايستگاهها در ساختارهاي زمينساختي مختلف پهنه ايران
صورت گرفت.تمام ايستگاههايي كه در زون البرز واقع شدهاند ،دو بازتاب قابل توجه را در توابع خودهمبستگي نشان دادند )به
عنوان مثال به شكل ١رجوع شود( .بازتاب اول در همه ايستگاهها برجستهتر از بازتاب دوم بود و در عمق تقريبي  ٣٥كيلومتري
تخمين زده شد و بازتاب دوم با پراكندگي بيشتر در اعماق تقريبي  ٤٨تا  ٦٠كيلومتري متفاوت بود .نتايج نشان ميدهد كه
عمق موهو در اين منطقه يكنواخت نيست و بسته به مكان ايستگاهها اختﻼف قابل توجهي در ساختار ﻻيههاي پايين ايجاد
خواهد شد .بررسيهاي گرانيسنجي )دهقاني و ماكريس (١٩٨٤ ،و مدل پوسته  ) CRUSTبيسين و همكاران(٢٠٠٠ ،
ضخامتي در حدود  ٣٥كيلومتر را براي پوسته اين منطقه تخمين زدهاند ،كه احتمال داردﻻيه بازتابي اول را به عنوان عمق
موهو در نظر گرفته باشند .اين در حالي است كه نتايج مطالعات توابع گيرنده )صدودي و همكاران (٢٠٠٩ ،و امواج سطحي
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)شاد و شمالي (٢٠١٠ ،و گراني سنجي )متولي و همكاران (٢٠١١ ،حاكي از افزايش ناگهاني و شديد ضخامت پوسته ) ٥٠تا
 ٦٧كيلومتر( در البرز مركزي ،بخصوص در زير دماوند است كه با نتايج ما مطابقت مي كند .مطالعاتي كه از روي وارون
مشترك توابع گيرنده و امواج سطحي )رام (٢٠٠٩ ،انجام شده است ،نشان ميدهند كه عمق موهو از  ٤٢تا  ٥٠كيلومتر در
كوههاي البرز در نوسان است .نتايج مطالعاتمان نشان ميدهد كه تخمين عمق موهوي اين منطقه در مطالعات مختلف ،تحت
تاثير ميزان گراديان سرعتي در بازتابندهها بوده است كه باعث سردرگمي محققان شده است .با توجه به گسترش و پراكندگي
بازتابها در ﻻيههاي عميقتر ،بسته به كميت و كيفيت دادههاي مورد استفاده ،عمق موهوي مختلف به دست خواهد آمد كه
ميتواند بين  ٤٨تا  ٦٠كيلومتر در نوسان باشد .تصور بر اين است كه ﻻيه بازتابي ضخيمي در اين منطقه وجود دارد كه تنها
نوع داده مورد استفاده در تخمين ساختار بخشي از آن دخيل خواهد بود.در شمال غرب پهنه ايران ،بيشتر ايستگاهها عمق
موهوي كمتري را نشان دادند.در ايستگاههاي  GRMI ،MAKUو  FTBزمان مربوط به بازتابندهها از  ١٢تا  ١٤ثانيه متغير بود
كه عمق موهوي تقريبي  ٣٦تا  ٤٢كيلومتري را پيشنهاد ميكنند.
عمق موهو در شمالشرق ايران از حدود  ٦٠كيلومتر در ايستگاه  MRVTتا  ٥٠كيلومتر در ايستگاه  BJRDدر نوسان
است .در ايستگاه  MRVTسه بازتابنده مختلف قابل مشاهده بود كه بازتابنده سوم در عمق  ٦٠كيلومتري قويتر از بقيه
بازتابندهها به عنوان عمق موهو محاسبه شد كه در مطالعات قبلي بازتاب دوم )در عمق تقريبي  ٤٥كيلومتري( به عنوان موهو
تخمين زده شده است .ضخامت پوسته در كپهداغ به طور متوسط  ٥٠كيلومتر تخمين زده ميشود كه با نتايج منگينو و
پريستلي ) (١٩٩٨و تقي زاده-فرهمند ) (٢٠١٣و جيمز-موند و همكاران ) (٢٠١٣همخواني دارد.
تغييرات موهو در ايران مركزي )ايستگاههاي  NASN ،KRBR ،ASAOو  ( GHVRاز  ٣٥تا  ٥٥كيلومتر تخمين زده
ميشود .عمق تقريبي موهو به  ٦٠كيلومتر در شمال ناحيه سنندج -سيرجان )ايستگاه  ( KHMZو  ٤٥كيلومتر در زير ايستگاه
 GHIRميرسد .طبق بررسيهاي آنومالي گراني بوگه ) ( Bougerو توابع گيرنده پائول و همكاران ) (٢٠٠٦و مطالعات توابع
گيرنده هاتزفلد و همكاران ) ،(٢٠٠٣متوسط ضخامت پوسته در بخش شمالي كمربند چينخورده و راندگي زاگرس و زون
سنندج -سيرجان به  ٥٦كيلومتر ميرسد و در روي كمان ماگمايي اروميه -دختر تا  ٤٢كيلومتر تخمين زده ميشود .مطالعات
توموگرافي و ناهمسانگردي امواج سطحي )كاوياني و همكاران٢٠٠٩ ،؛ شاد و شمالي (٢٠١٠ ،و توموگرافي امواج دروني P
)كاوياني و همكاران (٢٠٠٧ ،نتايج مشابهي را ارائه ميكنند .نتايج به دست آمده در اين مطالعه نيز الگوي مشابهي را معرفي
كردند كه اختﻼف چنداني در تخمين عمق موهوي اين مناطق مشاهده نشد .نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد كه متوسط
ضخامت پوسته در ايران حدود  ٥٠كيلومتر است .ولي الگوي به دست آمده براي ساختار موهوي منطقه با مطالعات قبلي
مطابقت دارد.

شكل  .٢نقشه تقريبي موهوي پهنه ايران .مقادير تخمين زده شده براي عمق موهو با فرض متوسط سرعت امواج  p) 6كيلومتر بر ثانيه( در پوسته و
زمان بيشينه دامنه توابع خودهمبستگي در  ٣٢ايستگاه محاسبه شده است .در ترسيم شكل از روش درونيابي بهره گرفته شده است .عﻼمتهاي
اختصاري  LD ،KDو  MZFبه ترتيب مرتبط با صحراي كوير ،لوت و گسل اصلي زاگرس ميباشند.

