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اين مطالعه با استفاده از روش توموگرافي دوبعدي سرعت موج برشي  MLبه بررسي گراديان تغييرات جانبي ضخامت پوسته در
تركيه پرداخته است .در اين پژوهش از شكلموجهاي ثبت شده توسط شبكه لرزهنگاري  ،KOERIسازمان تحقيقاتي و
رصدخانه زلزلهشناسي اروپا و شبكههاي لرزهنگاري ايران استفاده شده است .دادهها شامل  ٢٥٦٩١خوانش سرعت  MLاز ٥٢١
رويداد زمينلرزه هستند .براي تهيه نقشه توموگرافي سرعت دو بعدي موج برشي  MLاز روش كمترين مربعات ميرا شونده وزن
دار مقيد استفاده شده است .سرعتهاي بيشتر از  ٤كيلومتر بر ثانيه براي شرق تركيه و بلوك آناتوليد واقع در جنوبغربي
تركيه نشاندهندة مسدود شدن انتشار موج  Lgاست .بلوك كيرشَهير واقع در قسمت مركزي آناتولي داراي سرعت كم موج
 Lgاست كه نشانگر قارهاي بودن اين بلوك است .قطعه تكتونيكي پانتيدس در شمال گسله آناتولي شمالي سرعتي معادل
سرعت گروه موج  Lgدارد .در غرب تركيه در جنوب درياي مارمارا سرعت كم بدست آمده است.
واژههاي كليدي :موج  ،Lgسرعت موج برشي ،تركيه ،توموگرافي ،كمترين مربعات ،كمان اژه
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Abstract
This study investigates lateral crustal thickness changes in Turkey by 2-D ML Shear Wave Velocity
Tomography technique. In this research the data bank collected from KOERI network, Observatories and
Research Facilities for European Seismology and Iranian Seismic network. The data set consists of 25691
amplitude velocity measurements from 521 of event. Using a constrained least-square inversion scheme, 2-D
ML Shear Wave Velocity Tomography map is obtained. Eastern of Turkey and Anatolide block in southwest of
turkey have velocities greater than 4 km/s indicating obstacle regions for Lg wave. Kirshehir block in central
Anatolia shows low Lg velocity due to being continental crust. Pontides terrain in the north of northern
Anatolian fault zone has a velocity equal to Lg group wave velocity. In the west of turkey, south of Marmara see
low velocity is obtained.
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 ١مقدمه
پوسته تركيه از كنار هم قرارگيري چندين قطعه تكتونيكي با ويژگيهاي متمايز در اواخر ترشياري تشكيل شده است )اُكاي،
 .(٢٠٠٠وجود رشتهكوهها و چندين آتشفشان در شرق ،مرزهاي برخوردي صفحه عربي با صفحه آناتولي ،فرورانش جوان
كمان اژه و تعداد زيادي گسل فعال در تركيه باعث اهميت مطالعه ساختار و تغييرات ضخامت پوسته در هركدام از اين نواحي

١٠١٣

 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧
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ميشود .پوسته تركيه از نظر لرزهزمينساخت شامل چهار ايالت به نامهاي گسله آناتولي شمالي ،گسله آناتولي شرقي ،گسله
درياي مرده و فرورانش كمان اژه است )اُكاي ٢٠٠٠ ،و بزكورت .(٢٠٠٢ ،نحوه انتشار موج  Lgبه تغييرات ضخامت پوسته
حساس است ،بنابراين با بررسي تغييرات سرعت موج  Lgميتوان ساختار سرعتي پوسته در هر يك از قطعات تكتونيكي و
ايالتهاي لرزهزمينساختي تركيه را بدست آورد .حضور موج  Lgدر فﻼت تركيه و ايران توسط كاديسني-كيد و همكاران
) (١٩٨١بررسي شده است .قبﻼ اين پژوهش براي پوسته ايران توسط ماهري و همكاران ) (٢٠١٣انجام شده و طبق نتايج
ايشان مرز بين هريك از ايالتهاي لرزهزمينساختي ايران بهطور دقيق شناسايي شده است .با توجه به قرار گرفتن تركيه در
كمربند آلپ-هيماليا ،پوشش ايستگاهي مناسب و در دسترس بودن دادههاي لرزهاي ،فﻼت تركيه گزينه مناسبي براي بررسي
روند تغييرات ضخامت پوسته است .با استناد به نتايج تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در پوسته تركيه با استفاده از تكنيك
تابع گيرنده و توموگرافي امواج  Pnو  Snبه طور كلي ضخامت پوسته از شرق به غرب تركيه در حال نازك شدن است )تازل و
همكاران ،٢٠١٠،پِي و همكاران ٢٠١١ ،و وناكور و همكاران .(٢٠١٣ ،مطالعه حاضر اولين مطالعه با استفاده از توموگرافي دو
بعدي سرعت موج برشي  MLدر تركيه است كه به بررسي گراديان تغييرات ضخامت پوسته ميپردازد.
 ٢روش تحقيق
دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش از شكلموجهاي ثبت شده توسط شبكه لرزهنگاري كشور تركيه به نام موسسه
تحقيقاتي و رصدخانه  KANDILLIوابسته به دانشگاه  ،Bogaziciسازمان تحقيقاتي و رصدخانه زلزلهشناسي اروپا و شبكههاي
لرزهنگاري ايران تهيه شده است .شبكه لرزهنگاري  KOERIواقع در تركيه در حال حاضر مجهز به  ١٥٠ايستگاه باند پهن٣٥ ،
ايستگاه كوتاهدوره و  ٩٢ايستگاه شتابنگار است .زلزلههاي انتخابي داراي بزرگا  ٤-٦/٥و از سال  ٢٠٠٥تا  ٢٠١٧ميﻼدي است.
بانك داده در اين پژوهش در مجموع شامل  ٥٢١رويداد زلزله است كه با استفاده از نرمافزار سايزن به طور دقيق مكانيابي
شده و خطاي رومركز زلزلهها  ٥كيلومتر يا كمتر هستند .دادههاي مورد استفاده داراي پوشش پرتويي بسيار مناسب در فﻼت
تركيه و غرب ايران است )شكل.(١

شكل  .١پوشش پرتويي حاصل از زلزلههاي انتخابي در منطقه مورد مطالعه .دايرهها رو مركز زلزلهها و مثلثها ايستگاههاي لرزهنگاري را نشان ميدهند.
خطوط سياه رنگ موقعيت گسلهها و خطوط خاكستري پرتوهاي بين جفت ايستگاه و زلزله است.

بهمنظور بررسي سرعت بيشينه دامنه جابهجايي موج برشي ابتدا از روي دادهها پاسخ دستگاهي برداشته و سپس سيگنال
مصنوعي وود اندرسون از هماميخت سيگنال بدست آمده با تابع پاسخ دستگاه وود اندرسون ساخته و زمانرسيد بيشينه دامنه
روي پنجره موج برشي استخراج ميشود )هاتون و بور .(١٩٨٧ ،برداشت زمانرسيد بيشينه دامنه موج برشي با استفاده از نرم
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افزار سايزن صورت گرفت )هاوسكو و واوته مورلو (١٩٩٩ ،و سرعت متوسط موج برشي براي هر پرتو با استفاده از زمانرسيد و
فاصله بين چشمه تا ايستگاه محاسبه شد )شكل.(٢

شكل  .٢سرعت بر حسب فاصله كانوني براي تمام دادههاي جمعآوري شده در اين تحقيق .وجود دو فاز لرزهاي بههمراه تعدادي داده پرت قابل مشاهده
است.

براي جلوگيري از ورود دادههاي پرت در وارونسازي با اعمال فيلتر سرعت دادههايي كه سرعتي معادل  ٢-٤/٧كيلومتر بر ثانيه
دارند انتخاب شده است .بنابراين در اين تحقيق به جاي زمانرسيد موج  Lgاز سرعت اين موج استفاده ميشود كه براي
محاسبه مدل سرعت موج برشي بدون اعمال ناهمسانگردي از رابطه ) (١استفاده شده است:
rij

ui  

)(١
uj
Ri
در رابطه ) ui ،(١كندي پرتو بين هر ايستگاه و چشمه لرزهاي j ،شماره سلول rij ،مسير طي شده پرتو  iدر سلول  jام،
 Riطول پرتو  iام و  u jكندي موج  Lgدر سلول  jام است ui .مشاهدات و  u jمجهوﻻت مسئله هستند .براي محاسبه
مجهوﻻت از وارونسازي مستقيم به روش كمترين مربعات ميراشونده وزندار مقيد استفاده شده است .با محاسبه نقشه
توموگرافي سرعت موج برشي ميتوان مناطق عبوردهنده يا مسدودكننده موج  Lgرا شناسايي و تغييرات ضخامت پوسته در
منطقه مورد مطالعه را بررسي كرد .طبق نتايج مطالعات محققان سرعت گروه موج  ٢/٨ – ٣/٥ Lgكيلومتر بر ثانيه است .عدم
تطابق سرعت گروه موج  Lgبا سرعت موج برشي بيانگر كاهندگي دامنه موج  Lgاست كه نشان ميدهد بيشينه دامنه جابه
جايي مربوط به فازهاي ديگر موج برشي مانند  Snيا مدهاي باﻻتر موج ﻻو است .به منظور ارزيابي نتايج توموگرافي و اطمينان
يافتن از درستي فرآيند وارونسازي ،آزمون مدل صفحه شطرنجي با سرعت ميانگين  ٣/٢٥كيلومتر بر ثانيه انجام شده است كه
تفكيكپذيري سلولها بعد از انجام فرآيند اعتبارسازي قابل قبول است.
 ٣نتيجهگيري
نقشه حاصل از توموگرافي سرعت بيشينه دامنه موج برشي بدست آمده از اين تحقيق در شكل ) (٣نشان داده شده است .در
شمالغرب ايران سرعت موج برشي  ٢-٣/٥كيلومتر بر ثانيه است كه علت كم بودن سرعت ،حضور آتشفشانهايي نظير سهند
و سبﻼن و گرم بودن پوسته است .سرعت بدست آمده از اين مطالعه براي شرق تركيه در محل مجموعه برافزايشي حاصل از
فرورانش اقيانوس نئوتتيس مياني بيش از  ٤كيلومتر بر ثانيه است كه بزرگتر از سرعت گروه موج  Lgاست و با مطالعات
صورت گرفته در اين منطقه مبني بر ضخامت زياد ) ٥٣-٤٥كيلومتر( پوسته تطابق دارد )گُك و همكاران ٢٠٠٦ ،و تازل و
همكاران .(٢٠١٠ ،براي بلوك كيرشَهير واقع در مركز صفحه آناتولي در جنوب گسله آناتولي شمالي سرعت موج برشي محاسبه
شده  ٢/٥تا  ٣/٢كيلومتر بر ثانيه بدست آمده است كه معادل سرعت گروه موج  Lgاست و مطابق مطالعات گذشته گراديان
تغييرات ضخامت پوسته در اين قطعه تكتونيكي مشاهده نميشود .ضخامت پوسته در قسمت مركزي آناتولي  ٣٦كيلومتر است
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١٣٩٧  ارديبهشت ماه٢٠  لغايت١٨
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 سرعت بدست آمده از اين تحقيق براي قطعه تكتونيكي پانتيدس.(٢٠١٣ ،ناكور و همكارانكه نشانگر پوسته قارهاي است )و
-٣/٥ ،واقع در جنوب درياي سياه كه شامل قطعه قارهاي استانبول و مرز بين درياي سياه و قسمت مركزي صفحه آناتولي است
( و٢٠٠٦)ر و همكاران است كه اين نتايج با تحقيقات انجام گرفته توسط زLg  كيلومتر بر ثانيه و معادل سرعت گروه موج٣
 كيلومتر برآورد كردند همخواني دارد و حاكي از پوسته٣٠-٣٤ ( كه ضخامت پوسته در اين منطقه را٢٠١٠)تازل و همكاران
 كيلومتر بر ثانيه است كه با نتايج مطالعات تازل و٢/٥-٣  در غرب تركيه سرعت بدست آمده طبق اين پژوهش.قارهاي است
. كيلومتر بدست آوردند تطابق دارد٣٠-٣٢ ( كه ضخامت پوسته در اين منطقه را٢٠١٣)ناكور و همكاران( و و٢٠١٠)همكاران
 كيلومتر بر ثانيه است كه٤ جنوب غرب تركيه سرعت بدست آمده از اين مطالعه بيش از-براي بلوك آناتوليد واقع در جنوب
ناكور و كيلومتر طبق مطالعات و٢٢-٣٠  است و اين نتيجه با ضخامت پوسته حدودLg بزرگتر از سرعت گروه موج
.جنوبي مطابقت دارد-( به علت وجود رژيم كششي شمالي٢٠١٣)همكاران

 در اين پژوهش سرعت در منشور برافزايشي شرق تركيه و بلوك. نقشه سرعت موج برشي حاصل از توموگرافي روي نقشه توپوگرافي منطقه.٢ شكل
. قطعه تكتونيكي پانتيدس و غرب تركيه كم است،آناتوليد زياد و براي قسمت مركزي صفحه آناتولي
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