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  چكيده

با استفاده  تحقيقدر اين  .هاي پاشش امواج سطحي استويژگي يابي به ساختار دروني زمين استفاده از هاي دستيكي از روش
ي الملل نيبپژوهشگاه هاي از مجموعه ايستگاه بصيرانو  طبسمحيطي ثبت شده در دو ايستگاه  ايلرزه نوفه هاي از داده

پرداخته شده  توابع گرين ها و محاسبه همبستگي متقابل به  محاسبهسازي دادهو بعد از آمادهي زلزله مهندسي و شناس زلزله
منحني هاي پاشندگي، اين با وارون سازي  بطوريكه. ايمرا بدست آورده امواج ريلي و الو سرعت گروه و فاز است، كه در نهايت
نتايج سرعت موج برشي  .مده استي بدست آجنوببراي بررسي ساختار نزديك به سطح در منطقه خراسان سرعت موج برشي 

باشد كه بر روي سنگ بستر سخت با سرعت  كيلومتر بر ثانيه مي ٣.٢كيلومتر با سرعت تقريبي  ٨به ضخامت اي بيانگر اليه
  .است  كيلومتر بر ثانيه قرار گرفته ٣.٦٥ تقريبي

  يبرش موجمنحني پراكندگي، سرعت ي، رخطيغمعكوس نوفه لرزه محيطي، همبستگي متقابل، انباشتگي،  :هاي كليديواژه
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Abstract 
Surface wave dispersion characteristics has proven a useful tool to consider Earth's interior.  
In this study, we extracted Rayleigh and Love waves group and phase velocities using ambient seismic noise, 
after preparing data and estimating cross correlation, approach and retrieving empirical Green's function 
between Tabas-Basiran inter-station which are installed by international institute earthquake engineering and 
seismology. So, inversion of these dispersion measurements lead to obtain 1D shear wave velocity model. The 
shear wave velocity result exhibit there is a layer with thickness approximately 8 km and with velocity ~3.2 
kilometer per second which is overlaid a hard bedrock with velocity ~3.65 kilometer per second. 
Keywords: Ambient seismic noise, Cross-correlation, Staking, Non-linear inversion, 
Dispersion curve, Shear wave velocity 

  مقدمه .١
از استفاده ) و غيره ها چشمهسرعتي،  يها يآنومال( به ساختار دروني زمين يابي دست منظور بهكالسيك  يها روش يكي از
 يساختارهابه  هاي مختلفبا دوره امواج سطحي كه ييازآنجا. باشد يم ،هالرزهحاصل از زمين پاشش امواج سطحيهاي  ويژگي

با . هنددامواج دوره بلند حساسيت بيشتري نسبت به عمق زياد نشان ميلذا هاي مختلف حساس هستند، در عمق سرعتي
پوسته و گوشته  يتوان بر ساختار سرعت موج برش يرا م ي زياديها تي، محدوديامواج سطح گيپراكند يها يژگيو يريگاندازه

هايي نظير نياز محاسبه زمان رسيد بستههاي انرژي امواج سطحي  محدوديت. )٢٠٠٧ همكاران و لين( يي در نظر گرفتباال
هاي  هاي روش كالسيك وابستگي نقشه ز ديگر ضعفا. هاي مدهاي طبيعي زمين دارد پاشيده شده مورد استفاده و فركانس
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شاپيرو و همكاران ( .باشد اي و گيرنده مي

diffuse waves( ،ين اطالعات فاز را از ب
همبستگي  با انجام فرايندهمچنين اين محققين 

شاپيرو و كمپيلو سپس  .بدست آوردند
در مقايسه با امواج مغشوش ناشي از نوسانات 

مزيت اين . اي هستندكاتوره كامالًاي محيطي را معرفي كردند كه همانند امواج مغشوش داراي دامنه و فاز 
شوند و در ها منتشر مين است كه در تمامي جهت

 شده ثبتدو داده  همبسته سازي فرايند
گرين بسيار شبيه به تابع  شده ثبت يها

BSRN  پژوهشگاه  يها ستگاهيااز مجموعه
كه در  باشد يم  كيلومتر ٢٦٥فاصله رومركز بين اين دو ايستگاه 

يكي از  هك شود يمي ددي متعها گسل
ي ها گسلو با توجه به . باشد يمجنوبي 

در همين راستا، در اين مطالعه با استفاده ار امواج سطحي، براي تعيين ساختار 
براي به رهيافت، لذا براي استفاده از نوفه لرزه اي محيطي 

 
كيلومتر  ٢٦٥كه برابر   فاصله بين ايستگاهي Δي زلزله ، 

هدف از اين . باشدجداگانه مي صورت به
 باشد يمها دستگاهي از دادهسازي پاسخ 

شامل كاهش  هاپردازش داده. )٢٠٠٧بنسن و همكاران 
حذف اثر  ها، ايستگاه- شعاعي و مماسي در راستاي امتداد جفت

، بهنجارش در حوزه زمان و نرماليزه روزه

                ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                               

اي و گيرنده مي هاي لرزه هاي سرعتي موج برشي به توزيع چشمه سرعت گروه و همچنين مدل

diffuse waves( نشان دادند كه امواج مغشوش كيآكوست علم در مبحث

اين محققين . باشد يم ،اين امواج تمامي اطالعات محيط انتشار
بدست آوردنددر دو گيرنده، تابع گرين بين اين دو گيرنده را  مدت يطوالن

در مقايسه با امواج مغشوش ناشي از نوسانات  ها آن. شناسي بررسي كردندزلزله درفرايند همبسته سازي را 
اي محيطي را معرفي كردند كه همانند امواج مغشوش داراي دامنه و فاز 

ن است كه در تمامي جهتلرزه اياي محيطي نسبت به امواج سطحي مستقيم حاصل از زمين
فرايند لذا حاوي اطالعات مسير انتشار هستند كه با تكنيك. هر مكاني قابل ثبت هستند

ها گناليساين . آيندخواه، اين اطالعات بدست ميدر هر جفت ايستگاه دل
  )٢٠٠٤اشنايدر ( .باشد ي

  كار 
BSRNو  TABS در دو ايستگاه ٢٠١٣- ٢٠١٤ شده ثبت ي

فاصله رومركز بين اين دو ايستگاه . ميينما يمزلزله استفاده  يمهندس
گسلشامل ژئومورفولوژي  ازلحاظان جنوبي استان خراس. است

جنوبي -كيلومتر، راست لغز و با راستاي شمالي ٤٠٠گسل نايبند به طول 
در همين راستا، در اين مطالعه با استفاده ار امواج سطحي، براي تعيين ساختار  .باشد يمدر ايران  زيخ

لذا براي استفاده از نوفه لرزه اي محيطي  .گرددهاي احتمالي سرعت موج برشي محاسبه مي
 .ميكن يمزير پيروي چهار مرحله اصلي  گرين بين ايستگاهي، از

ي زلزله ، مهندسي و شناس زلزلهي الملل نيبي پژوهشگاه ها ستگاهيا ها مثلث
  .دهند يمي تراستي را نشان ها گسل، خطوط سياه گسل امتدادلغز و خطوط قرمز 

  تك ايستگاه يها داده
بهها هريك از ايستگاه در داده سازي شكل موجشامل آماده 

سازي پاسخ زلزله و پاك محيطي و تاكيد بر حذف اثر يها وفهنمرحله برجسته نمودن باند گسترده 
بنسن و همكاران ( شوندمحيط مي اي لرزه هاينوفه انرژي همدوس

شعاعي و مماسي در راستاي امتداد جفت مؤلفهچرخاندن  ،نمونه بر ثانيه ١٠به 
روزه كي برش ،گذر انيمذف مقدار ميانگين و حذف اثر روند، اعمال فيلتر 

   )٢٠٠٨لين و همكاران 

٧١٣                                            

سرعت گروه و همچنين مدل
٢٠٠٥(  

در مبحث) ٢٠٠٢(س يويور و البك
تمامي اطالعات محيط انتشار شامل ها آنبلكه برد نمي

طوالن شده ثبتبين امواج 
فرايند همبسته سازي را اين ) ٢٠٠٤(

اي محيطي را معرفي كردند كه همانند امواج مغشوش داراي دامنه و فاز گرمايي، نوفه لرزه
اي محيطي نسبت به امواج سطحي مستقيم حاصل از زمينامواج لرزه

هر مكاني قابل ثبت هستند
در هر جفت ايستگاه دل مدت يطوالن

يمتجربي بين دو ايستگاه 
 

 روش و ها داده .٢
يها دادهدر اين مطالعه، از 

مهندسو  يشناس زلزله يالملل نيب
است شده مشخص ١شكل 

گسل نايبند به طول  ها آن نيتر مهم
خ زلزلهجزء مناطق  موجود

هاي احتمالي سرعت موج برشي محاسبه ميو ناپيوستگي
گرين بين ايستگاهي، از تابع دنآوردست 

مثلث، موردمطالعه منطقه ١شكل 
، خطوط سياه گسل امتدادلغز و خطوط قرمز باشد يم
  

داده يساز آماده .٣
 ،مرحله اول پردازش داده

مرحله برجسته نمودن باند گسترده 
انرژي همدوس كه سبب محو شدن

به  يبردار نمونهدادن آهنگ 
ذف مقدار ميانگين و حذف اثر روند، اعمال فيلتر ح دستگاهي،

لين و همكاران (. باشدسازي طيفي مي



 ٧١٤                                     محيطي  هايلرزنوفه 

TABS.BSRN بديهي است براي . شودانجام مي
برانباشت  همدوس را ي شده محاسبه ي

 .دهد يمعمودي و مماسي نشان 

 
 تابع گرين براي مولفه مماسي

توابعي  صورت بههاي گروه و فاز توان سرعت
و تكنيك ) ١٩٦٩ نسكي و همكارانژوا؛ 
محاسبه گروه و فاز را  يها سرعت بيبه ترت

را نشان ) ب(و الو  )الف(منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي 

 surf96 ) سرعت )٢٠١٢هرمن و آمون ،
اين برنامه از روش كمترين مربعات ميراي 

مدل اوليه در . دينما يم، مسئله وارون سازي را حل 
  

استاندارد -ال يها يمنحنمقدار ميرايي با استفاده از 
 ٣خطوط قرمز در شكل  .دهد يمو مدل اوليه را نشان 

، با استفاده از مدل سرعت ها يمنحناين . 

 
   يبرش موجسرعت ) ج(منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج الو و 

نوفه  همبستگي از استفاده با خراسان جنوبي منطقه بصيران در -سطح بين ايستگاه طبس

 ها محاسبه همبستگي متقابل و بر انباشت آن

TABS.BSRN اي همبستگي متقابل بين جفت ايستگاههاي لرزه

ي روزانه هايسيگنال تمام ، بايدشده حاصلافزايش نسبت سيگنال به نوفه تابع گرين 
عمودي و مماسي نشان  مؤلفه، تابع گرين حاصل از برانباشت توابع همبسته شده را براي 

تابع گرين براي مولفه مماسي) T-T(تابع گرين براي مولفه عمودي،  (Z-Z) ١شكل 

 منحني پاشندگي

توان سرعت، ميها آنانباشتن برروزانه و  صورت بهها هاي متقابل داده
؛ FTAN(فركانس -تحليل زماناز  استفاده بابراي اين منظور 

image transformation technique به ترت) ٢٠٠٦؛ لين و همكاران
منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي  بيبه ترت، ٣شكل شماره در 

 يبرش

 يوتريكامپهاي پاشندگي سرعت گروه و فاز با استفاده از برنامه 
Isotropic shear wave velocity ( اين برنامه از روش كمترين مربعات ميراي . ديآ يمبدست

damp least square non-linear inversion( مسئله وارون سازي را حل ،
  و ضريب سرعت كمبدون در نظر داشتن اليه  ٤.٤ km/sاين وارون سازي، سرعت ثابت 

مقدار ميرايي با استفاده از ي نظير ساز نهيبههمچنين مقدار پارامتر 
و مدل اوليه را نشان  يبرش موج، سرعت  ج ٣ شكل. شود يمتعيين 

. باشند يمو ي پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي و الها
 .است شده محاسبه

منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج الو و ) ب(منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي، 

سطح بين ايستگاه طبس نزديك ساختار بررسي

محاسبه همبستگي متقابل و بر انباشت آن .٤

هاي لرزهسازي دادهپس از آماده
افزايش نسبت سيگنال به نوفه تابع گرين 

، تابع گرين حاصل از برانباشت توابع همبسته شده را براي ٢شكل  .نمود

منحني پاشندگي يريگ اندازه .٥
هاي متقابل دادهبعد از محاسبه همبستگي

براي اين منظور . را تعيين نموداز دوره 
image transformation technique(تبديل انتقال 

در  ها رهيداو  ها مثلث. نمود
 .دهد يم

برش موجسرعت  .٦
هاي پاشندگي سرعت گروه و فاز با استفاده از برنامه  با وارون سازي منحني

Isotropic shear wave velocity(ايزوتروپيك  يبرش موج

linear inversion(غيرخطي تكرارشونده 

اين وارون سازي، سرعت ثابت 
١.٧Vp/Vs= همچنين مقدار پارامتر . باشد يم

)standard L-curve ( تعيين
ها يمنحنب بيانگر  ٣الف و 

محاسبه) ج ٣شكل (ي برش موج

منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي، ) الف( ٢شكل 
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  گيرينتيجه
محيطي  يا لرزه يها نوفهبا استفاده از تكنيك همبسته سازي  TABS.BSRNدر اين مطالعه، تابع گرين بين جفت ايستگاه 

و همكاران  لينهاي اوليه را پيش از فرايند همبسته سازي، مطابق با فرايند پيشنهادي  براي اين منظور داده. تعيين گرديد
 شيدايپ، اين امر منجر به ٢مطابق با شكل . و فيلتر ميانگذر بر آن اعمال نموديم، در امتداد جفت ايستگاه چرخانده )٢٠٠٨(

) ≈SNR ۶.٨۴و مولفه مماسی ≈SNR ٣٣/٧مولفه عمودي (تابع گرين تجربي بين ايستگاهي با نسبت سيگنال به نوفه باال 
  .گرديده است

 تواند يماين اليه ضخيم . باشد يمسطح  ازكيلومتر  ٨تقريبي  باضخامت يا هيال، بيانگر ج ٣ي حاصل در شكلبرش موجسرعت 
 يبرش موجكيلومتر، سرعت  ٣٢ باًيتقرتا  ٨ باًيتقرهمچنين در اعماق بين . باشد موردمطالعهمبين اليه رسوبي ضخيم در منطقه 

. سخت زير اليه رسوبي فوقاني باشد بستر سنگ تواند يم ٣.٦٥ km/sاين اليه با سرعت متوسط . باشد يمداراي تغييرات جزئي 
  .عمق موهو، در اين جفت ايستگاه وجود ندارد ي براي برآوردپذيري مناسب تفكيك ٣٢ kmدر اعماق بيش از 

  تقدير و تشكر
برخي از شكل ها توسط  .است شده هيتهزلزله  يمهندسو  يشناس زلزله يالملل نيبپژوهشگاه  هاي اين مطالعه، با استفاده از داده
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