
 650- 647صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

 تغییرات عمق موهو در محدوده غرب زاگرس 
 

 3محمدرضا حاتمی،  2مهدی امانی  ،1مهدی راستگو

   rastgoo@ut.ac.irشناسی، مؤسسه ژئوفیزيك، دانشگاه تهران، پژوهشگر پسادکتری زلزله1
   mahdi.amany71@ut.ac.irشناسی، مؤسسه ژئوفیزيك، دانشگاه تهران،  آموخته کارشناسی ارشد زلزلهدانش2

   mrhatami@ut.ac.irشناسی، مؤسسه ژئوفیزيك، دانشگاه تهران، ستاديار زلزلها 3
 

 چكیده 

در اين مطالعه، با    ساختی مناطق مختلف، حائز اهمیت است.مطالعه زمین برآورد عمق موهو و تغییرات آن به منظور  

، برآورد در محدوده غرب زاگرسدر راستای دو پروفیل واقع  ، تغییرات عمق موهو  Pاستفاده از روش تابع گیرنده موج  

عمق موهو  تغییرات    خوردهراستای زون زاگرس چین   زير پروفیل اول واقع در  . طبق نتايج بدست آمده، درشده است

 کیلومتر برآورد شده است. همچنین  20ز ناپیوستگی سرعتی درون پوسته حدود  عمق يك مر  و  کیلومتر  45تا    40حدود  

تغییرات و    و  کیلومتر  60تا    55حدود  عمق موهو  تغییرات  ،  سیرجان-راستای زون سنندج  زير پروفیل دوم واقع در  در

طبق نتايج به دست آمده،    است.  بدست آمدهکیلومتر    35تا    20عمق يك مرز ناپیوستگی سرعتی درون پوسته حدود  

خورده زاگرس به وضوح قابل مشاهده است که با  سیرجان نسبت به کمربند چین-شدگی پوسته در زون سنندجضخیم

 های زاگرس، همخوانی دارد.ساير مطالعات انجام شده در رابطه با اين دو زون در ديگر بخش
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Abstract 

The knowledge of crust thickness and its variation is important in trying to understand tectonic 

situation in a region. Body wave receiver function is a prevalent method to estimate the depth of 

velocity discontinuity boundaries such as Moho. In this study, the variation of Moho depth 

beneath two profiles located in the west of Zagros, is estimated by P-wave receiver function 

method. According to obtained results, Moho depth variation beneath the first profile along to the 

Zagros folded belt is about 40-45 km and beneath the second profile along to the Sanandaj-Sirjan 

zone is about 55-60 km. Also depth of velocity discontinuity boundary in the crust beneath the 

first and second profiles is about 20 km and 20-35 km, respectively. Therefore, the crust in the 

west of Zagros along to Sanandaj-Sirjan zone is about 15 km thicker than Zagros folded belt. 
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 مقدمه      1

ساختی منظور مطالعه و شناخت وضعیت زمینضخامت پوسته و برآورد عمق مرزهای ناپیوستگی سرعتی، به  تعیین      

اولین مطالعات در رابطه با تعیین تقريبی ساختار زمین در زير ايستگاه گیرنده، با استفاده  يك منطقه، حائز اهمیت است.   

( انجام گرفت. در عین حال، بورديك و النگستون 1964ها در حوزه فرکانس توسط فینی )نگاشتاز نسبت طیف دامنه لرزه 

درجه(   90تا    30های دورلرز )با مسافت رومرکزی  لرزههای زمیننگاشتهای قائم و شعاعی لرزه( با مقايسه مؤلفه 1977)

)بر روی مؤلفه   P)بر روی مؤلفه شعاعی( اندکی پس از رسید موج مستقیم    SVمتوجه شدند که بخشی از انرژی موج  

در مرز ناپیوستگی سرعتی در زير    SVبه موج  Pاز تبديل موج عبوری شود. آنها دلیل اين امر را ناشی قائم( مشاهده می

نگاشت مؤلفه قائم از شعاعی  ( برای اولین بار، با استفاده از واهمامیخت لرزه1979ايستگاه گیرنده بیان نمودند. النگستون )

خ نسبی ساختگاه در زير ايستگاه  دهنده پاسنشانرا که    Pدر حوزه فرکانس و سپس انتقال به حوزه زمان، تابع گیرنده موج  

 Psتبديلی    فاززمان رسید  ( و  PpT)  Ppاختالف زمان رسید فاز عبوری  سازی  مدلمعرفی نمود. به طورکلی،  گیرنده است،  

(PsTلرزه )سازی تابع گیرنده موج  های دورلرز به عنوان مدللرزههای زمیننگاشتP  شود. از طرفی، با داشتن شناخته می

 .توان عمق مرز ناپیوستگی را محاسبه نمودعتی برای پوسته و تعیین مقدار پارامتر پرتو، میيك مدل سر

 روش تحقیق      2

 ثبت شده در لرزه دورلرز  حاصل از پرتوی زمین  SHو    P  ،SVبايست امواج  به منظور محاسبه تابع گیرنده، ابتدا می    

، زاويه بین پرتوی ZNEای  لرزه دورلرز ثبت شده توسط يك ايستگاه سه مؤلفهايستگاه گیرنده، تفكیك شوند. برای زمین

،  ZRTبه    ZNEای کوچك است که با چرخش دو بُعدی سیستم مختصات  برخوردی به زير ايستگاه و محور قائم به اندازه

قرار   SHو    P  ،SVيب خوبی به ترتیب در راستای پالريته امواج  ( با تقرT( و مماسی )R(، شعاعی )Zمحورهای قائم )

های زمانی اثرات چشمه  ( به عنوان همامیخت سری 𝑢(𝑡)نگاشت ثبت شده ) گیرند. از طرفی، سری زمانی يك لرزه می

(𝑠(𝑡) ( مسیر انتشار ،)𝑔(𝑡) ( و پاسخ دستگاهی )𝑖(𝑡)تعريف می )ستگاه  شود. همچنین اثر مسیر انتشار از چشمه تا اي

( 𝑔𝑚(𝑡)( و اثر مابقی مسیر انتشار ) 𝑔𝑟(𝑡)توان به عنوان همامیخت اثر ساختار نزديك به ايستگاه گیرنده ) گیرنده را می

 (: 1979درنظر گرفت )النگستون، 

𝑢(𝑡)(                                                        1رابطه ) = 𝑠(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡),                𝑔(𝑡) = 𝑔𝑚(𝑡) ∗ 𝑔𝑟(𝑡) 

توان تابع زمانی  نگاشت مؤلفه قائم ندارد، میبا توجه به اينكه ساختار نزديك به ايستگاه گیرنده اثر چندانی بر روی لرزه

( معادل است با  𝑢𝑅(𝑡)نگاشت مؤلفه شعاعی ) آن را تقريبا برابر با تابع ضربه فرض کرد. با اين فرض، سری زمانی لرزه

( و سری زمانی اثر ساختار نزديك به ايستگاه گیرنده بر روی مؤلفه شعاعی  𝑢𝑍(𝑡)قائم ) همامیخت سری زمانی مؤلفه  

(𝑔𝑅
𝑟 (𝑡)  به عنوان تابع گیرنده موجP  ،1979مؤلفه شعاعی( )النگستون :) 

𝑢𝑅(𝑡)       (                                                                                                    2رابطه ) = 𝑔𝑅
𝑟 (𝑡) ∗ 𝑢𝑍(𝑡) 

، به منظور جداسازی اثر ساختار نزديك به ايستگاه  P( و با درنظر گرفتن يك پنجره زمانی حول رسید موج  2طبق رابطه )

بايست سری زمانی مؤلفه قائم از سری زمانی مؤلفه شعاعی واهمامیخت شود تا سری گیرنده بر روی مؤلفه شعاعی می

ب آيد. در اين واهمامیخت، اثرات چشمه و مسیر انتشار در گوشته )به ترتیمؤلفه شعاعی بدست    Pزمانی تابع گیرنده موج  

𝑠(𝑡)   و𝑔𝑚(𝑡)نگاشت يكسان است ولی در صورت متفاوت بودن پاسخ دستگاهی  ( برای هر دو مؤلفه قائم و شعاعی لرزه

ها حذف  های دستگاهی مرتبط با مؤلفهبايست قبل از انجام فرآيند واهمامیخت پاسخنگار، میهای قائم و شعاعی لرزهمؤلفه 

از انجام فرآيند واهمامیخت و در  شوند. درنظر با  ،  مؤلفه شعاعی   Pتابع گیرنده موج    نتیجه استخراج سری زمانی  پس 

براساس  (  𝑝مقدار پارامتر پرتو )  تعیینو    برای پوسته در ناحیه مورد مطالعه  (𝑉𝑆و    𝑉𝑃)مقادير    يك مدل سرعتی  گرفتن

طبق رابطه   (ℎ)   ناپیوستگیمرز  ، عمق  (TauPزاويه بین پرتوی برخوردی به زير ايستگاه و محور قائم )با استفاده از جدول  

 : (1988)کیند و وينیك،  شود( محاسبه می3)

(3                                  )                                                                                     ℎ =
𝑇𝑃𝑠 − 𝑇𝑃𝑝

√
1

𝑉𝑆
2−𝑝2 − √

1

𝑉𝑃
2−𝑝2
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 ها و نتايج داده      3

به    P(، توابع گیرنده موج  1)شكل    نگاری کشوریايستگاه مرکز لرزه  13لرزه دورلرز ثبت شده در  زمین  269  انتخاببا  

،  2در شكل . شدهای مورد نظر محاسبه ( برای ايستگاه1999روش واهمامیخت تكراری در حوزه زمان )لیگوريا و آمون، 

با  مؤلفه شعاعی برانبارش شده برای چند ايستگاه نشان داده شده است.    Pچند نمونه از سری زمانی تابع گیرنده موج  

  ´AA(، در زير دو پروفیل  3از رابطه )  و با استفاده (  1995ر و کِنِت،  )مونتاگنِ  AK135 جهانی  گیری از مدل سرعتیبهره

 . (3)شكل  عمق مرز موهو و نیز عمق مرز ناپیوستگی سرعتی درون پوسته تعیین گرديد چپ(-1)شكل  ´BBو 

 

 
نگاری مورد  های لرزهموقعیت جغرافیايی ايستگاه چپ: .لرزه دورلرز نسبت به منطقه مورد مطالعهزمین 269آزيموتی  توزيعراست: . 1شكل  

)واقع در    ´BBو  خورده زاگرس( )واقع در کمربند چین ´AAدو پروفیل   هدر محدوده غرب زاگرس به همرا های سبز و آبی()مثلث  استفاده

 باشند. می ه پريود کوتاهای باندپهن و دهنده ايستگاههای سبز و آبی به ترتیب نشانمثلث .(سیرجان -زون سنندج 

 

 
حاصل از   Psتاخیر زمانی فاز   .BDRSو  DHR ،KFM ،LINبرای چهار ايستگاه مؤلفه شعاعی برانبارش شده   Pتوابع گیرنده موج . 2شكل  

ثانیه، ايستگاه   0/7تا  5/6حدود  LINثانیه، ايستگاه  4/5تا   9/4حدود  KFMثانیه، ايستگاه  0/5تا   5/4حدود  DHRموهو برای ايستگاه 

BDRS   است. ثانیه  5/6تا  0/6حدود 

 

 
  ´BBپروفیل  چپ:.  خورده زاگرسواقع در کمربند چین ´AAپروفیل  راست:. تغییرات عمق مرز موهو و مرز ناپیوستگی درون پوسته .3شكل  

 نشان دهنده محدوده تغییرات اين دو مرز ناپیوستگی است.   رنگ، خطوط سبزسیرجان.  -واقع در زون سنندج
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 گیری نتیجه      4

با شكل   راستای گسل واقع در کمربند چین  ´AA  پروفیل  زيرعمق موهو در  ، تغییرات  3مطابق  زاگرس و در  خورده 

  های در زير ايستگاهکیلومتر    40از حدود    کیلومتر برآورد شده است به طوری که عمق موهو  45تا    40زاگرس مرتفع حدود  

DHR  ،VIS  ،KER ،  KCHF    وKOM    کیلومتر در زير دو ايستگاه    45حدود  بهKFM    وKMR  همچنین رسدمی .

. در عین حال، تغییرات عمق  شودکیلومتر مشاهده می  20حدود  در زير اين پروفیل  عمق مرز ناپیوستگی درون پوسته  

کیلومتر    60تا    55های نهاوند و صحنه حدود  راستای گسل  سیرجان و در-واقع در زون سنندج  ´BB  پروفیل  موهو در زير

به   HSAMو    LIN  ،SNQR  ،BZAهای  در زير ايستگاهکیلومتر    60  از حدود  تعیین شده است به طوری که عمق موهو

 مرز ناپیوستگی درون پوسته  عمق همچنین تغییرات.  رسدمی  BDRS  و BMDN کیلومتر در زير دو ايستگاه 55حدود 

حدود    SNQRو    LINهای  در زير ايستگاه  کیلومتر به دست آمده است به نحوی که  35تا    20در زير اين پروفیل حدود  

  20حدود    BDRS  و   HSAM  ،BMDNايستگاه    سهکیلومتر و در زير    30حدود    BZA  کیلومتر، در زير ايستگاه  35

مشاهده اساس،  .شودمی  کیلومتر  سنندجضخیم  براين  زون  در  پوسته  چین -شدگی  کمربند  به  نسبت  خورده سیرجان 

های زاگرس،  مشاهده است که با ساير مطالعات انجام شده در رابطه با اين دو زون در ديگر بخشزاگرس به وضوح قابل  

ران تا ناحیه مرکزی غرب اي( با در نظر گرفتن يك پروفیل از جنوب 2006پائول و همكاران )همخوانی دارد. برای نمونه،  

کیلومتر، در زير    45خورده زاگرس را حدود  ( در کمربند چینPايران، میانگین عمق موهو )به روش تابع گیرنده موج  

اند. همچنین، شادمنامن  کیلومتر برآورد نموده  42دختر حدود  -کیلومتر و در زون ارومیه  70سیرجان حدود  -زون سنندج

  ه ب)میانگین عمق موهو  غرب ايران تا ناحیه مرکزی ايران،  از جنوبیل  درنظر گرفتن يك پروف( نیز با  2010و شمالی )

تا   40کیلومتر و در بقیه نقاط پروفیل حدود  65حدود  را  سیرجان-در زون سنندج (سازی افرازی شكل موجوارون  روش

 کیلومتر تعیین نمودند.  45
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