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 چکیده  

های  با استفاده از داده   ، در اين مطالعهحاصل از همگرايی صفحات عربی و اوراسیا است.    فعال فرورانشی مکران،منطقه  

- شمالیخط که در امتداد يك  زنجانعلوم پايه دانشگاه تحصیالت تکمیلی  پهنايستگاه باند  11توسط ه آوری شدجمع

بررسی  شد.  ها انجام  محاسبه و تجزيه هارمونیك آن  P اند، توابع گیرنده نصب شده  بزمانشهر  تا  مکران  ساحل  نوبی از  ج

عمق از  تقريبی موهو    مرزدهد که  مینشان  ،  هارمونیكهای  برانبارشو    تبديلی بر روی توابع گیرنده  هایتغییرات دامنه فاز

در زير گودال جازموريان، در عمق  و    قرار دارد  BAZMتا    AZIZی  هادر زير ايستگاهکیلومتری    51±2تا    28حدود  

با دار شیب ناهمسانگرديك اليه وجود تجزيه هارمونیك توابع گیرنده، نشاندهنده همچنین، . است کیلومتر 40±2 حدود

تقارن   عمقجنوبی  -شمالیمحور  است(احتماالا که  )کیلومتر    8  حدود  تا  افزايشی  گوه  رسوبات  با  مرتبط  اليه      يك  و 

 باشد. می MALKتا  AZIZهای  در زير ايستگاه ،کیلومتر  22تا  16در عمق   غربی(- )شرقی  رد افقیناهمسانگ
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Abstract 

The Makran active subduction zone, is due to convergence of Arabian and Eurasian plates. In this 

study, using data gathered by 11 broad-band stations of Institute for Advanced Studies in Basic 

Sciences of Zanjan, located along a north-south profile from Makran coast to Bazman, the P 

receiver functions calculated and harmonic decomposition of them, performed. Investigation of 

amplitude variations of converted phases on the RFs and H-D stacks shows that the Moho 

boundary lies beneath the stations from AZIZ to BAZM at almost 28 to 51±2 km depth, and 

beneath depression of Jaz Murian is at 40±2km depth. Also, H-D of receiver functions indicates 

existence of a dipping anisotropic layer with north-south symmetry axis to a depth of 8 km (which 

is probably related to the accretionary prism sediments), and a horizontal anisotropic layer (east-

west) at the depth of 16 to 22 km, beneath AZIZ to MALK stations. 
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 قدمه م      1

طول حدود  با  افزايشی مکران،  بر  منشور  مگرايی صفحات عربی و اوراسیا است.  هاز  مکران، حاصل  فعال  ناحیه فرورانشی  

میناب شروع شده  -ق تنگه هرمز در ايران و سیستم گسلی زندان، از شرهزار کیلومتر مربع 160و مساحت هزار کیلومتر 

شیب کم  زياد رسوبات، زاويه مخروطی کم و    ضخامتنال گسترش يافته است. -ارناچ  یگسل سیستم  شرق پاکستان و  و تا  

ايران و    های جازموريان درفروافتادگی  منشور افزايشی مکران است.  هایدر مقايسه با ديگر مناطق فرورانشی، از ويژگی 

هیلز در  های بزمان و تفتان در ايران و کوه سلطان و چاگائی  فشانآتشو    های پیش کمانی، حوضه  مشکل در پاکستان

بررسی ناهمسانگردی، هندسه و  .  (1)شکل  اندفشانی آندزيتی اين حوزه فرورانشی معرفی شدهآتشهای  کمان  ، پاکستان

اطالع از آن ای و مرز پوسته با گوشته، يکی از مسائل مطرح در پهنه فرورانشی مکران است که  پوستهعمق مرزهای درون

بهتر هندسه فرورانش می امواج  گردد. سبب فهم  و محاسبه    (2011و همکاران،  شادمنامن  حجمی دورلرز )توموگرافی 

، وجود يك لیتوسفر فرورونده  (2020همکاران،  سطحی در مکران ساحلی )متقی و  پاشش امواجو منحنی  P گیرندهتوابع

،  و ناهمسانگردی ساختارهای زيرسطحیبررسی هندسه    کنند. يك ابزار مناسب برایبا شیب کم در منطقه را تايید می 

يك سری زمانی شامل چند تابع ضربه با زمان    ، تابع گیرنده  .است  اين توابع  محاسبه توابع گیرنده و تجزيه هارمونیك

در حین   Sبه    Pاساس کار در روش تابع گیرنده، استفاده از ويژگی تبديل موج از    .دباشمتفاوت میهای  دامنهرسیدها و  

و در نتیجه، اختالف خواص فیزيکی  دلیل تفاوت  ، بهزمین  یهابندیاست. اليههای درون زمین  برخورد به ناپیوستگی

  قسمت تقسیم، دو  به    ، P  ، انرژی موجهامرزاين  به هنگام عبور از  . بنابراين  در دو طرف مرزهای ناپیوستگی استسرعتی  

، فاز تبديلی  Pدر توابع گیرنده موج    .شوندنامیده می  SP  و فاز تبديلی   Pفاز مستقیم  ،  به ترتیب  عبوری  VSو    Pامواج  و  

SP    بعد از فاز مستقیمP    ش واهمامیخت تکراری در حوزه محاسبه توابع گیرنده، از روبرای    رسد. میگیرنده  به دستگاه

حذف  مماسی، آثار چشمه، مسیر و دستگاه  شعاعی و  های عمودی از  مولفه  ختمیکنیم. با انجام واهمااستفاده می  زمان

و به    مستقیم و تبديلی  های اختالف زمان رسید فازمحاسبه  با  مانند.  شوند و تنها اثر ساختارهای زير گیرنده باقی میمی

 . آيدفاز تبديلی بدست میايجاد  یوستگی مسبب ناپ مرز عمق  ،يك مدل سرعتی مناسبکمك 

 

 
رنگ در  های سیاهمثلثپايه زنجان با    پهن متعلق به دانشگاه تحصیالت تکمیلی علومايستگاه باند    11در مکران.    مطالعهمنطقه مورد  .  1شکل  

(. AZIZ, KAHR, RAMZ, HITA, MALK, SEIF, SAID, ABAD, KAHN,KOOG, BAZMاند )شده  مشخص  A-B  خطامتداد  

   دهند. های فعال منطقه را نشان میخطوط قرمز، گسله

فاز، بیشرز ناپیوستگی تخت و همسانگردمدر يك   انرژی  تبديلی    P  مستقیم  های ترين مقدار  بر روی  به ترتیب    SPو 

، مقداری  استيا ناهمسانگرد  دار و  که مرز زير ايستگاه، شیبجايیاما از آن  ، شودشعاعی ثبت میعمودی و  های  مولفه

دار بودن مرز، بر روی  يا شیببسته به ناهمسانگرد    SPو    P  هایو مقداری نشت انرژی  R  بر روی مولفه  P  نشت انرژی
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دار و  های شیبو فازهای تبديلی مرز  Rفازهای تبديلی ساختارهای همسانگرد، بر روی مولفه    .شودمشاهده می  Tمولفه  

توان ترکیب هر های وابسته به بك آزيموت، میتوابع گیرنده به هارمونیك  شوند. با تجزيهثبت می  Tناهمسانگرد، بر روی  

های تکتونیکی  که انجام اين کار برای رژيمدو مولفه را تحلیل و تغییرات دامنه در يك زمان مشخص را بررسی نمود  

يك مجموعه تابع  های  جداسازی هارمونیك،  H-D  روشاساس    پیچیده مانند ناحیه فرورانشی مکران اهمیت زيادی دارد.

از    آزيموت ثابت  دارای  ی هاجداسازی بخشاين تکنیك موجب  .  استتابعی از زاويه سمتی برگشتی  عنوان  گیرنده، به  

های  (، با ايجاد مدل2016فورد و همکاران ) (.2010)بیانچی و همکاران،  گرددمی زيموتی،  وابستگی آ  دارایهای  قسمت

دار و اليه تخت همسانگرد، اليه تخت با ناهمسانگردی شیبدار  شیبدر سه حالت مرز  را  مصنوعی، تفاوت توابع گیرنده  

- 2لدار )شکدار همسانگرد يا تخت با ناهمسانگردی شیبدر يك مرز شیب  (.2  )شکل  ندافقی بررسی نمود  یدناهمسانگربا  

  متناوب با دوره تناوب   طور  تی به، با تغییر زاويه سمتی برگشتوابع گیرنده   راست و میانی(، دامنه فاز تبديلی  ،و ب  لفا

   کند.  تغییر میدرجه  180تناوب دوره با  چپ(، ،2تخت با ناهمسانگردی افقی )شکل اليهيك  ، و در درجه 360

 

 .(2016)فورد و همکاران،  توابع گیرنده مصنوعیهای شعاعی و مماسی محاسبه ب( مولفه های استفاده شده برای الف( تصوير مدل  . 2شکل  
 

 روش تحقیق      2

 ، تحصیالت تکمیلی علوم پايه زنجاننگاری باند پهن دانشگاه  ايستگاه لرزه  11های مورد استفاده در اين مطالعه توسط  داده

جنوب استان سیستان و  ( از روستای عزيز آباد )1، شکل A-Bکیلومتر )خط  274به طول   یخطتقريبی در راستای  که

کیلومتر، نصب   26با میانگین فاصله بین ايستگاهی  (  شمال جازموريانو    غرب ايرانشهرشمالبزمان )شهر  تا    (بلوچستان

میالدی    2019  سال  میالدی تا ماه چهارم  2016ها، از ماه دوازدهم سال  اند. بازه زمانی دادهگرديدهآوری  اند، جمعشده

و  درجه انتخاب    140الی    20ه کمانی  لفاصو    5با بزرگای بیش از    داد روي  P  ،6132  برای محاسبه توابع گیرنده.  است

  60) مناسب  پنجره زمانی جداسازی  بعد از  د. ش  تعیین  IASP91بر اساس مدل    PKiKPو    Pزمان رسید تئوری فازهای  

گذر )با  ، فیلتر میانها میانگین و روند از روی نگاشتمقدار  و حذف    (تئوری  ثانیه بعد از زمان رسید  100ثانیه قبل و  

از شده  انتخابپنجره  در نهايت، پس از چرخش    د.بر روی شکل موج اعمال گردي هرتز(    5/1تا    05/0فرکانس گوشه  

واهمامیخت   Tو  R هایاز مولفه ها نگاشتلرزه Z، مولفه P، برای محاسبه تابع گیرنده ZRTبه  ZNEدستگاه مختصات 

ايستگاه از محدوده  خارج  مسیر  و  اثرات چشمه  تا  نگاشت  هاشد  روی  دامنه،    د.گردحذف    هااز  تغییرات  بررسی  برای 

تجزيه هارمونیك توابع  برای  سپس،  ای انجام شد.  درجه  5پوشانی  ای با همدرجه  15های  برانبارش توابع گیرنده در دسته

از  ترکیب خطی  يك    صورت  به  ،های مشخصزماندر  توابع گیرنده شعاعی و مماسی  های  دامنه  ،شده   محاسبه  P  گیرنده

   .(1)رابطه  گرديدندبیان  ،درجه هارمونیك است،  k  = 0،1،2که  sin kφ و cos kφهای عبارت
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mRF ،m تابع گیرنده شعاعی يا مماسی   امین، mφ ،برای زاويه سمتی برگشتی  m و  تابع گیرنده  امین 

t)()φsin(k),φk,cos(kRF،  0  باشند.می  شدههای هارمونیك برانبارش تجزيهمولفه   =  k  ساختارهای همسانگرد و عدم وابستگی ،

، يك اليه   k= 2و    داردار همسانگرد يا تخت با ناهمسانگردی شیب، يك اليه شیب k=  1دامنه به زاويه سمتی برگشتی،  



584 
 

برای تمام    cosو    sinهای هارمونیك  ضرايب عبارت  ،1برگردان رابطه  انجام  با  دهد.  افقی را نشان می  ناهمسانگردتخت  

(  A-Bدر امتداد  )   ايستگاه  11  برایشده،  ترکیب  Tو    Rتوابع گیرنده  هارمونیك  های  بدست آمدند و مولفه  توابع گیرنده

  51±2تا    28عمق  در  ثانیه )  4/6  تا  5/3زمان    با)موهو(  يك مرز  ،  3  شکلطبق  .  (3)شکل  نسبت به زمان ترسیم گرديدند  

ايستگاه(  کیلومتر زير  نشان  BAZMتا    AZIZ  هایدر  مطالعه،  اين  نتايج  دارد. همچنین،  مرز  وجود  دهنده  قرار  يك 

با    افقی  ناهمسانگردمرز  کیلومتری، و يك    8  يك تا  حدود  عمقدر    جنوبی-شمالی  تقارنبا محور  دار  شیبناهمسانگرد  

 . باشدمی MALKتا  AZIZهای در زير ايستگاهکیلومتری  22تا   16غربی در عمق -محور شرقی

 

 

  ، ( 1)شکل    A-Bدر امتداد خط  منطقه  ايستگاه    11  برای  وابسته به زاويه سمتی برگشتی(  R+iT) توابع گیرنده    هارمونیك  هایتجزيه. 3شکل  

چین  خط .  استدرجه هارمونیك    k=0,1,2که  باشند  می  sin kφو    cos kφ  هارمونیكروابط  دهنده  نشان ، به ترتیب،  E-Wو    N-Sهای  نماد

های  زير ايستگاهدر  ناهمسانگرد    مرزدو    (، k=2, E-Wو    k=1, N-S  در)  قرمز های  چینو خط  ها زير ايستگاه  در  موهو تقريبی  (، مرز  k=0در  )  سبز

AZIZ  تاMALK اند.  نمايی شده بزرگ  120با مقیاس  که های مثبت و منفی هستندگر دامنه، نمايانو آبی قرمزهای  پالس دهند.را نشان می 
 

 گیری نتیجه      3

با تجزيه هارمونیك توابع گیرنده،    وغربی محاسبه  نگاری در مکرانايستگاه لرزه  11در    Pدر اين مطالعه، توابع گیرنده  

  دهد که يك مرزتجزيه هارمونیك توابع گیرنده، نشان میها تخمین زده شد.  ناهمسانگردی، هندسه و عمق ناپیوستگی

حرکت از ساحل مکران با  .است BAZMتا   AZIZ  های در زير ايستگاه یکیلومتر 51± 2تا  28عمق از )احتماالا موهو( 

فشانی بزمان به دلیل خمش لیتوسفر در زير کمان آتشيابد و  عمق موهو با شیب خیلی کم افزايش می به سمت شمال،  

کیلومتر است.   40± 2  موهوعمق    (زير گودال جازموريان)  کماندر ناحیه پیشرسد.  ترين مقدار می ، به بیشاقیانوسی

نشانهمچنین،   اين مطالعه،  مرز  نتايج  تقارن شمالیناهمسانگرد شیبدهنده وجود يك  با محور  )احتماالا    جنوبی-دار 

غربی  -کیلومتری، و يك مرز ناهمسانگرد افقی با محور شرقی  8در عمق يك تا    مرتبط با رسوبات گوه برافزايشی است(

، تاکنون  فوق  مقادير . باشدمیواقع در باالی موهو    MALKتا    AZIZهای  در زير ايستگاهکیلومتری    22تا    16در عمق  

د  ننیز اين مقادير محاسبه و گزارش خواهها  و برای ساير ايستگاه اند  شده  محاسبهمنطقه مورد مطالعه  در  ايستگاه    11برای  

 شد.  
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