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 چكیده  
ضخامت االستیك لیتوسفر يكی از پارامتر های مهم در تعیین خواص و ويژگی های زمین شناختی پوسته و نیز رفتار  

گرانی آن را محاسبه و مورد بررسی  باشد که می توان با استفاده از داده های توپوگرافی و آنومالی هایرئولوژيكی آن می
تابع   تئوری دو  به مدل سازی  پژوهش  اين  توابعی  coherence)  کوهرنس( و  admittance)  ادمیتنسقرار داد. در  ( که 

بنیادين در تخمین ضخامت االستیك لیتوسفر هستند پرداخته می شود. با در نظر گرفتن فرض های اولیه در مورد پارامتر 
نیز میزان همبستگی بین دو رژيم بارگذاری سطحی و زير هايی همچون ضخام ت االستیك صفحه ، نرخ بارگذاری و 

سطحی اعمال شده بر صفحه مورد مطالعه و با استفاده از روش های طیفی مقدار اين دو تابع را محاسبه و ترسیم کرده  
 د بررسی قرارخواهیم داد.و نحوه تغییرات آنها را مور کوهرنسو   ادمیتنسو ارتباط آن ها با دو تابع 

 ضخامت االستیك، لیتوسفر، رئولوژی، گرانش، روش های طیفی های کلیدی: واژه
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Abstract 
Lithospheric elastic thickness is one of the most important parameters in determining geophysical 
and geographical properties as well as rheological behavior of the crust which is calculated and 
investigated using gravity anomaly and topography data. We will have a short view on analytic 
modeling of these two functions, admittance and coherence, which are used to estimate Te. It is 
usually common to consider initial assumptions for parameters such as elastic thickness, loading 
ratio and the correlation between surface and subsurface loading regimes. We will use spectral 
techniques to calculate the admittance and coherence functions in order to investigate the 
relationship between those parameters and the desired functions. 
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 مقدمه      1

لیتوسفر را تشكیل می دهند. لذا، دينامیك و تكتونیك صفحه   بااليی و درنتیجه  گوشتهپوسته،  صفحات تكتونیكی زمین،  
( میتوان به عنوان يكی از  D( )flexural rigidityای به وسیله خصوصیات لیتوسفر کنترل می شوند. از استحكام خمشی)

از روش های مر باشد. يكی  پارامتر معرف میزان خمش لیتوسفر تحت بار اعمالی می  سوم  اين خواص اشاره کرد. اين 
( می باشد، که eT( )elastic thicknessنمايش استحكام خمشی استفاده از پارامتری به نام ضخامت االستیك لیتوسفر)

يكی از داليل اصلی مطالعه ضخامت  اين ضخامت با ضخامت صفحه به ازای داشتن رئولوژی االستیك برابر می باشد.  
چنین دانشی باعث درک بهتر فرآيندهای ژئودينامیك مربوط   شد.می باروی لیتوسفر  بر  فشار    اثراالستیك موثر تعیین  

بر روی سطح و داخل   موجب ايجاد بارزايی  شود. فرآيندهايی مانند فرورانش و کوههای تكتونیكی زمین میبه صفحه 
 به شرح ذيل است: eTو  Dرابطه بین   (.2001)واتس، شود لیتوسفر می

(1) 𝐷 =
𝐸𝑇𝑒

3

12(1 − 𝑣2)
 

  1به ترتیب عبارتند از مدول يانگ و نسبت پواسون که مقادير اين پارامتر ها در جدول    vو    Eکه در آن ثوابت االستیك  
 به تفصیل بیان شده است. 
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 روش تحقیق      2
تقسیم شده است. در   و معكوس  پیشرور برای توپوگرافی و گرانش به دو روش  های برآورد ضخامت االستیك موثروش
با استفاده از روش   eT های دريايی( و  های رسوبی و کوه، ساختارهای بار شناخته شده هستند )مثالً حوزه شروپیسازی  مدل

با استفاده از تحلیل طیفی و    eTشود؛ اما در روش معكوس، ساختارهای بار ناشناخته است و  و خطا محاسبه می  آزمون
میتوان   eT برای برآورد  جمله روش های طیفی مورد استفاده    ازآيد.  ارتباطات آماری بین گرانش و توپوگرافی بدست می

)کیربی و  های موجكیو در نهايت روش  (multitaperبیشینه آنتروپی ، روش چندپنجره )و    تبديل فوريه پنجره ای  به
ابزاری را فراهم می  . روش ( اشاره کرد2008اسوين،   از مشكل مربوط بهموجكی  اندازه پنجره در روش   سازد که مانع 

موج و    عدد موج وابسته است، در حالی که ضرايب موجكی توابعی از    تنها به عدد  ضرايب فوريه  می شود.   تبديل فوريه
بنابراين    است.  از     eT مختصات مكانی  روش  شبكهدر هر گره  با  برآورد ضخامت  های موجكی محاسبه میداده  شود. 

روش  با  معموالًاالستیك  معكوس  شامل  های  گرانشی  تبديل  توپوگرافی(G(k))ناهنجاری  سیگنال  (H(k))و  های  و 
های خودکار  شوند. طیف برای اين محاسبات استفاده می  تبديل فوريه يا موجكشود.  سنجی برای دامنه طیفی میعمق

متقاطع توابع    (auto- and cross-spectra)  يا  تولید  قرار   𝛾2(𝑘)) کوهرنسو/يا    (𝑄(𝑘))ادمیتنسبرای  استفاده  مورد   )
 . ( 3و2میگیرند )معادالت 

(2) 𝑄(𝑘) =
〈𝐺(𝑘)𝐻∗(𝑘)〉

〈𝐻(𝑘)𝐻∗(𝑘)〉
 

(3) 𝛾2(𝑘) =
|𝐺(𝑘)𝐻∗(𝑘)|2

〈𝐺(𝑘)𝐺∗(𝑘)〉〈𝐻(𝑘)𝐻∗(𝑘)〉
 

در اينجا، با استفاده از روابط موجود برای تخمین مقدار تئوری پارامتر های فوق به بررسی مقادير، منحنی ها و چگونگی  
پارامتر های   ) میزان همبستگی بین دو رژيم    rو    )نسبت بارگذاری سطحی به زيرسطحی(  fو    Teارتباط اين توابع و 

 (. 2014و 2009؛ 2008پردازيم)کیربی و اسوين، بارگذاری( می
 گیرینتیجه     3

با استفاده از داده های    کوهرنسو    ادمیتنسدر اين قسمت به بیان نتايج حاصل از مدل سازی مقادير تئوری پارامتر های  
پردازيم. از  آنومالی بوگه و هوای آزاد گرانی سنجی و نیز اثر تغییر هر يك پارامتر های دخیل در رئولوژی لیتوسفر می
اشاره کرد.   fجمله اين پارامتر ها می توان به ضخامت االستیك صفحه، نسبت بارگذاری زيرسطحی به بارگذاری سطحی 

نداشته باشد،  ين است که بین بارگذاری سطحی و زير سطحی هیچگونه همبستگی ای وجود  در حالت کلی فرض بر ا
  کوهرنس و  ادمیتنس)ب( و )ه( میزان تغییرات دو پارامتر  1چنین فرضی ناممكن است. لذا در شكل حال آنكه در عمل 

( مورد بررسی قرار داديم. 2008اسوين،  ،)کیربی و    rتئوری را به ازای تغییر در پارامتر همبستگی میان دو رژيم بارگذاری،  
ع  ( به رسم دو تاب2009با استفاده از روابط موجود برای ثوابت گرانش و توپوگرافی )کیربی و اسوين،    3و  2در دو شكل  

( پرداخته ايم. در اين دو شكل پوسته زمین به صورت تئوری با  3بوگه )شكل  کوهرنس( و 2هوای آزاد )شكل  ادمیتنس
وسته با سه اليه بااليی، میانی و پايینی مدل سازی کرده ايم. همچنین فرض کرديم که هر دو رژيم بارگذاری فرض وجود پ 

، همانطور که در شكل ها نمايان است، متغییر می باشد.  lzسطحی و زير سطحی فعال بوده و عمق بارگذاری زير سطحی ،  
در نظر گرفته ايم. در اين شكل ها اثر تغییر هر يك از  در اين مدل سازی همبستگی میان دو رژيم بارگذاری را صفر  

 مشاهده می کنیم.  کوهرنسهوای آزاد و   ادمیتنسرا در مقدار دو تابع  lzو   eT   ،fپارامتر های  
 

   
 )ج(  )ب(  )الف( 



 282 

   
 )ی(  )ه(  )د( 

برای بارگذاری سطحی و زيرسطحی. بارگذاری زير سطحی بر سطح موهو اعمال    fتئوری به عنوان تابعی از نرخ بارگذاری    ادمیتنس:)الف(  1  شكل
تئوری برای بارگذاری سطحی و زيرسطحی. بارگذاری زير سطحی بر سطح موهو اعمال شده است. در اين حالت فرض    ادمیتنس شده است. )ب(

 ادمیتنس)ج(    نشان داده شده است.  rی و زير سطحی در نظر گرفته نشده و اين همبستگی با تابع  عدم وجود همبستگی میان بارهای سطح
به ازای    ادمیتنستئوری برای بارگذاری سطحی و زيرسطحی. بارگذاری زير سطحی بر سطح موهو اعمال شده است. در اين شكل، مقدار تابع  

تئوری برای بار گذاری سطحی و نیز برای بارگذاری زير سطحی    کوهرنس)د(  ترسیم شده است.  eTمقادير متفاوت مفروض از ضخامت االستیك يا  
تئوری برای بارهای سطحی و زير سطحی اعمال شده بر صفحه االستیك و نازک.   کوهرنس )ه( برابر با عمق موهو می باشد. lzاری که عمق بارگذ 

)ی(    نشان داده شده است.  rدر اينجا فرض بر وجود همبستگی میان بار گذاری های سطحی و زير سطحی می باشد که اين همبستگی با تابع  
 .(Teرژيم بارگذاری سطحی و زير سطحی با فرض مقادير متفاوت برای ضخامت االستیك صفحه  ) تئوری برای هر دو   کوهرنس

 
ثابت( منحنی ها    lz. ستون سمت چپ ) lzو عمق بارگذاری اولیه    fو    eTهوای آزاد تئوری برای مقادير متفاوت    ادمیتنس: منحنی های  2  شكل

به    lzثابت، و ستون سمت راست نمايانگر تغییرات در پارامتر    fبه ازای    lz، ستون وسط نمايانگر تغییرات در  fنشان دهنده تغییرات در پارامتر  
 ثابت می باشد. eTازای 

 : نماد و مقادير پارامتر های مدل مورد استفاده در مدل سازی تئوری 1جدول 
 حد وا مقدار  نماد  ثابت 

 𝐸 100 𝐺𝑃𝑎 مدول يانگ 

𝐺 -6.67259*10 ثابت گرانش نیوتن 
11 

𝑚3𝑘𝑔−1𝑠−2 

  𝑣 0.25 نسبت پواسون 

 𝑔 9.79 𝑚𝑠−2 شتاب گرانش 

میانگین   عمق 
 موهو

𝑧𝑚 35 𝑘𝑚 

 𝜌𝑚 3400 𝑘𝑔𝑚−3 دانسیته گوشته 

پوسته    دانسیته 
 بااليی 

𝜌𝑢𝑝−𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡 2700 𝑘𝑔𝑚−3 

پوسته    𝜌𝑚𝑖𝑑−𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡 2800 𝑘𝑔𝑚−3دانسیته 
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 میانی 
پوسته   دانسیته 

 پايینی
𝜌𝑙𝑜−𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡 2900 𝑘𝑔𝑚−3 

 
ثابت( منحنی ها نشان    lz. ستون سمت چپ )lzو عمق بارگذاری اولیه    fو    eTبوگه تئوری برای مقادير متفاوت    کوهرنس: منحنی های  3شكل 

  eTبه ازای   lzثابت، و ستون سمت راست نمايانگر تغییرات در پارامتر   fبه ازای  lz، ستون وسط نمايانگر تغییرات در fدهنده تغییرات در پارامتر 
 ثابت می باشد.

بنیادين هستند محاسبه و ارتباط    eTرا که در محاسبه    کوهرنس و  ادمیتنسدر شكل های فوق مقادير تئوری دو پارامتر  
، نسبت بارگذاری زير سطحی به سطحی و نیز همبستگی بین دو رژيم بارگذاری را بررسی کرديم.  eTآن ها با پارامتر های  

هده شده  در محاسبه ضخامت االستیك موثر لیتوسفر با استفاده از داده های مشاهده شده گرانی و تپوگرافی، مقادير مشا
پارامتر   تابع    کوهرنسو    ادمیتنسدو  اين دو  برای  يا تخمینی  تئوری و  و  محاسبه شده، مقادير  محاسبه شده )کیربی 

پارامتر مشاهده شده و تئوری/تخمینی طی فرايند وارون ( و در نهايت  2008اسوين،   با کمینه کردن اختالف بین دو 
کرد که اين موضوع در تز دکترای نگارنده اول مورد بررسی قرار می  برای مدل مورد مطالعه محاسبه    eTمیتوان مقدار  

 گیرد.
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