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چكيده

يكي از روشهاي دستيابي به ساختار دروني زمين استفاده از ويژگيهاي پاشش امواج سطحي است .در اين تحقيق با استفاده
از دادههاي نوفه لرزهاي محيطي ثبت شده در دو ايستگاه طبس و بصيران از مجموعه ايستگاههاي پژوهشگاه بينالمللي
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله و بعد از آمادهسازي دادهها و محاسبه همبستگي متقابل به محاسبه توابع گرين پرداخته شده
است ،كه در نهايت سرعت گروه و فاز امواج ريلي و ﻻو را بدست آوردهايم .بطوريكه با وارون سازي اين منحني هاي پاشندگي،
سرعت موج برشي براي بررسي ساختار نزديك به سطح در منطقه خراسان جنوبي بدست آمده است .نتايج سرعت موج برشي
بيانگر ﻻيهاي به ضخامت  ٨كيلومتر با سرعت تقريبي  ٣.٢كيلومتر بر ثانيه ميباشد كه بر روي سنگ بستر سخت با سرعت
تقريبي  ٣.٦٥كيلومتر بر ثانيه قرار گرفته است.

واژههاي كليدي :نوفه لرزه محيطي ،همبستگي متقابل ،انباشتگي ،معكوس غيرخطي ،منحني پراكندگي ،سرعت موجبرشي

Shallow crustal structure studding between Tabas-Basiran in the south
khorasan using cross-correlation of ambient seismic noise
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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

 .١مقدمه
يكي از روشهاي كﻼسيك بهمنظور دستيابي به ساختار دروني زمين )آنوماليهاي سرعتي ،چشمهها و غيره( استفاده از
ويژگيهاي پاشش امواج سطحي حاصل از زمينلرزهها ،ميباشد .ازآنجاييكه امواج سطحي با دورههاي مختلف به ساختارهاي
سرعتي در عمقهاي مختلف حساس هستند ،لذا امواج دوره بلند حساسيت بيشتري نسبت به عمق زياد نشان ميدهند .با
اندازهگيري ويژگيهاي پراكندگي امواج سطحي ،محدوديتهاي زيادي را ميتوان بر ساختار سرعت موج برشي پوسته و گوشته
باﻻيي در نظر گرفت )لين و همكاران  .(٢٠٠٧محدوديتهايي نظير نياز محاسبه زمان رسيد بستههاي انرژي امواج سطحي
پاشيده شده مورد استفاده و فركانسهاي مدهاي طبيعي زمين دارد .از ديگر ضعفهاي روش كﻼسيك وابستگي نقشههاي

 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧
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سرعت گروه و همچنين مدلهاي سرعتي موج برشي به توزيع چشمههاي لرزهاي و گيرنده ميباشد) .شاپيرو و همكاران
(٢٠٠٥
ويور و ﻻبكيس ) (٢٠٠٢در مبحث علم آكوستيك نشان دادند كه امواج مغشوش ) ،(diffuse wavesاطﻼعات فاز را از بين
نميبرد بلكه آنها شامل تمامي اطﻼعات محيط انتشار اين امواج ،ميباشد .اين محققين همچنين با انجام فرايند همبستگي
بين امواج ثبتشده طوﻻنيمدت در دو گيرنده ،تابع گرين بين اين دو گيرنده را بدست آوردند .سپس شاپيرو و كمپيلو
) (٢٠٠٤اين فرايند همبسته سازي را در زلزلهشناسي بررسي كردند .آنها در مقايسه با امواج مغشوش ناشي از نوسانات
گرمايي ،نوفه لرزهاي محيطي را معرفي كردند كه همانند امواج مغشوش داراي دامنه و فاز كامﻼً كاتورهاي هستند .مزيت اين
امواج لرزهاي محيطي نسبت به امواج سطحي مستقيم حاصل از زمينلرزه اين است كه در تمامي جهتها منتشر ميشوند و در
هر مكاني قابل ثبت هستند .لذا حاوي اطﻼعات مسير انتشار هستند كه با تكنيك فرايند همبسته سازي دو داده ثبتشده
طوﻻنيمدت در هر جفت ايستگاه دلخواه ،اين اطﻼعات بدست ميآيند .اين سيگنالهاي ثبتشده بسيار شبيه به تابع گرين
تجربي بين دو ايستگاه ميباشد) .اشنايدر (٢٠٠٤
 .٢دادهها و روش كار
در اين مطالعه ،از دادههاي ثبتشده  ٢٠١٣-٢٠١٤در دو ايستگاه  TABSو  BSRNاز مجموعه ايستگاههاي پژوهشگاه
بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله استفاده مينماييم .فاصله رومركز بين اين دو ايستگاه  ٢٦٥كيلومتر ميباشد كه در
شكل  ١مشخصشده است .استان خراسان جنوبي ازلحاظ ژئومورفولوژي شامل گسلهاي متعددي ميشود كه يكي از
مهمترين آنها گسل نايبند به طول  ٤٠٠كيلومتر ،راست لغز و با راستاي شمالي-جنوبي ميباشد .و با توجه به گسلهاي
موجود جزء مناطق زلزلهخيز در ايران ميباشد .در همين راستا ،در اين مطالعه با استفاده ار امواج سطحي ،براي تعيين ساختار
و ناپيوستگيهاي احتمالي سرعت موج برشي محاسبه ميگردد .لذا براي استفاده از نوفه لرزه اي محيطي رهيافت ،براي به
دست آوردن تابع گرين بين ايستگاهي ،از چهار مرحله اصلي زير پيروي ميكنيم.

شكل  ١منطقه موردمطالعه ،مثلثها ايستگاههاي پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله  Δ ،فاصله بين ايستگاهي كه برابر  ٢٦٥كيلومتر
ميباشد ،خطوط سياه گسل امتدادلغز و خطوط قرمز گسلهاي تراستي را نشان ميدهند.

 .٣آمادهسازي دادههاي تك ايستگاه
مرحله اول پردازش داده ،شامل آمادهسازي شكل موج داده در هريك از ايستگاهها بهصورت جداگانه ميباشد .هدف از اين
مرحله برجسته نمودن باند گسترده نوفههاي محيطي و تاكيد بر حذف اثر زلزله و پاكسازي پاسخ دستگاهي از دادهها ميباشد
كه سبب محو شدن انرژي همدوس نوفههاي لرزهاي محيط ميشوند )بنسن و همكاران  .(٢٠٠٧پردازش دادهها شامل كاهش
دادن آهنگ نمونهبرداري به  ١٠نمونه بر ثانيه ،چرخاندن مؤلفه شعاعي و مماسي در راستاي امتداد جفت-ايستگاهها ،حذف اثر
دستگاهي ،حذف مقدار ميانگين و حذف اثر روند ،اعمال فيلتر ميانگذر ،برش يكروزه ،بهنجارش در حوزه زمان و نرماليزه
سازي طيفي ميباشد) .لين و همكاران (٢٠٠٨
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 .٤محاسبه همبستگي متقابل و بر انباشت آنها
پس از آمادهسازي دادههاي لرزهاي همبستگي متقابل بين جفت ايستگاه  TABS.BSRNانجام ميشود .بديهي است براي
افزايش نسبت سيگنال به نوفه تابع گرين حاصلشده ،بايد تمام سيگنالهاي روزانهي محاسبهشدهي همدوس را برانباشت
نمود .شكل  ،٢تابع گرين حاصل از برانباشت توابع همبسته شده را براي مؤلفه عمودي و مماسي نشان ميدهد.

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

 .٥اندازهگيري منحني پاشندگي
بعد از محاسبه همبستگيهاي متقابل دادهها بهصورت روزانه و برانباشتن آنها ،ميتوان سرعتهاي گروه و فاز بهصورت توابعي
از دوره را تعيين نمود .براي اين منظور با استفاده از تحليل زمان-فركانس )FTAN؛ ژوانسكي و همكاران  (١٩٦٩و تكنيك
تبديل انتقال )image transformation technique؛ لين و همكاران  (٢٠٠٦به ترتيب سرعتهاي گروه و فاز را محاسبه
نمود .مثلثها و دايرهها در شكل شماره  ،٣به ترتيب منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي )الف( و ﻻو )ب( را نشان
ميدهد.
 .٦سرعت موجبرشي

با وارون سازي منحنيهاي پاشندگي سرعت گروه و فاز با استفاده از برنامه كامپيوتري ) surf96هرمن و آمون  ،(٢٠١٢سرعت
موجبرشي ايزوتروپيك ) (Isotropic shear wave velocityبدست ميآيد .اين برنامه از روش كمترين مربعات ميراي
 ،(damp least square non-linearمسئله وارون سازي را حل مينمايد .مدل اوليه در
غيرخطي تكرارشونده )linear inversion
اين وارون سازي ،سرعت ثابت  ٤.٤ km/sبدون در نظر داشتن ﻻيه كمسرعت و ضريب
 Vp/Vs=١.٧ميباشد .همچنين مقدار پارامتر بهينهسازي نظير مقدار ميرايي با استفاده از منحنيهاي ال-استاندارد
) (standard L-curveتعيين ميشود .شكل  ٣ج  ،سرعت موجبرشي و مدل اوليه را نشان ميدهد .خطوط قرمز در شكل ٣
الف و  ٣ب بيانگر منحنيهاي پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي و ﻻو ميباشند .اين منحنيها ،با استفاده از مدل سرعت
موجبرشي )شكل  ٣ج( محاسبهشده است.

شكل ) ٢الف( منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ريلي) ،ب( منحني پاشندگي سرعت گروه و فاز امواج ﻻو و )ج( سرعت موجبرشي
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نتيجهگيري
 با استفاده از تكنيك همبسته سازي نوفههاي لرزهاي محيطيTABS.BSRN  تابع گرين بين جفت ايستگاه،در اين مطالعه
 مطابق با فرايند پيشنهادي لين و همكاران، براي اين منظور دادههاي اوليه را پيش از فرايند همبسته سازي.تعيين گرديد
 اين امر منجر به پيدايش،٢  مطابق با شكل. در امتداد جفت ايستگاه چرخانده و فيلتر ميانگذر بر آن اعمال نموديم،(٢٠٠٨)
( SNR≈۶.٨۴  و مولفه مماسیSNR≈٧/٣٣ تابع گرين تجربي بين ايستگاهي با نسبت سيگنال به نوفه باﻻ )مولفه عمودي
.گرديده است
 اين ﻻيه ضخيم ميتواند. كيلومتر از سطح ميباشد٨  بيانگر ﻻيهاي باضخامت تقريبي، ج٣سرعت موجبرشي حاصل در شكل
 سرعت موجبرشي، كيلومتر٣٢ ً تا تقريبا٨ ً همچنين در اعماق بين تقريبا.مبين ﻻيه رسوبي ضخيم در منطقه موردمطالعه باشد
. ميتواند سنگبستر سخت زير ﻻيه رسوبي فوقاني باشد٣.٦٥ km/s  اين ﻻيه با سرعت متوسط.داراي تغييرات جزئي ميباشد
. در اين جفت ايستگاه وجود ندارد، تفكيكپذيري مناسبي براي برآورد عمق موهو٣٢ km در اعماق بيش از

تقدير و تشكر

 برخي از شكل ها توسط. با استفاده از دادههاي پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله تهيهشده است،اين مطالعه
. ترسيم شده استGMT برنامه
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