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  چكيده 
براي . شد آنومالي بوگه محاسبه سازي مدل با استفاده از ،در اين مطالعه مدل دو بعدي تغييرات چگالي پوسته شمال غرب ايران

دانشگاه  نگاريايستگاه لرزه ٢٣هاي مربوط به  همين منظور از دادهبه . گرديداي استفاده  هاي لرزه سازي از قيد داده اين مدل
 برداري كشور،سازمان نقشه سنجي ايستگاه گراني ٧٩ برداشت شده توسط هاي گراني تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان و داده

س مدل بدست آمده در اين بر اسا. خزر تا درياچه اروميه، استفاده شد غربي از سواحل درياي -در طول يك پروفيل شرقي
هاي هيچ نوع زيرراندگي در زير كوهشود و  ديده مي و درياچه اروميه شدگي پوسته در نزديكي ساحل درياي خزر پژوهش نازك

هاي سهند و سبالن داراي  هاي ايجاد كننده آنومالي منفي در زير كوه توده ما براساس مدل پيشنهادي .شودنمي پيشنهادتالش 
 در زير كوه ولي اين توده يابند ي غربي كوه گسترش مي و به سمت دامنه زبا برابر هستند و هردو از زير كوه آغاپهناي تقري

  .كنيم تاييد مي ،ي رسوبي ضخيم را در شرق كوه سهندوجود يك اليه بعالوه .آتشفشاني سهند از عمق كمتري برخوردار است

غرب ايران، عمق موهو، تغييرات چگالي  قيم گراني، ساختار پوسته، شمالسازي مست آنومالي بوگه، مدل :هاي كليديواژه
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Abstract 
In this study, we estimate Bouguer anomaly using local gravity data for North-West of Iran. We combine this 
anomaly with seismic data to constraint a 2D model for density variation of crust in this region. We used 
receiver function results of 23 seismic stations of IASBS and gravity data 79 station of National Cartography 
Center (NCC). The data was collected along east-west profile from Caspian Sea to Uremia Lake. According to 
our model, the thinning of crust close to the Caspian Sea can causes positive Bouguer anomaly. There is no 
underplating beneath the Talesh Mountain in our model. Also the buried mass under the Sahand volcano 
mountain has less depth than the Sabalan volcano. The mass distribution creating the negative anomaly under 
the Sahand and Sabalan Mountains has same width and both of them start from shallow depth underground and 
continue to the west hillside. Although, our result revealed existence of a thick sedimentary layer in east of 
Sahand mountain about latitude of 47°, it is hard to obtain the width, depth and density of buried mass 
distribution causing this  negative anomaly.  
Keywords: Bouguer anomaly, Forward Modeling, Crustal structure, NW Iran, Moho dept, density 
variation of crust 

 مقدمه    ١

-اوراسيا سبب فعاليت زمين -شود كه برخورد صفحات عربيتركيه محسوب مي - غرب ايران بخشي از فالت ايرانمنطقه شمال

هاي موجود اهميت بررسي و هاي تالش و گسلههاي آتشفشاني سهند و سبالن، كوهساختي منطقه شده است و وجود كوه
 احتمال تر دقيق بررسيغرب و ي منطقه شمال ستن نحوه توزيع جرم در پوستهدان. سازدمطالعه منطقه را دو چندان مي

ي و همچنين وجود يا عدم وجود رسوبات ضخيم در منطقه از سواالت مطرح درباره تالش هايزير كوه در زيرراندگي بلوك خزر
  . روداين منطقه به شمار مي
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كه با ) ١٩٨٤(از جمله دهقاني و مكريس . اندورد بررسي انجام دادههاي مختلف، مطالعاتي در منطقه م افراد زيادي در زمينه
استفاده از آنومالي بوگه بدست آمده از داده هوايي براي تمام فالت ايران تغييرات ضخامت پوسته را محاسبه كردند و پوسته را 

زاده و  تقي. زي معرفي كردندهاي مرك تر از قسمتبراي نواحي شرقي و غربي پروفيل مورد مطالعه در اين پژوهش نازك
غرب ايران به اين نتيجه دست يافتند كه ضخامت پوسته از غرب در منطقه شمال توابع گيرنده هم با مطالعه) ٢٠١٠(همكاران 

اي، تغييرات  هاي دور و منطقه سازي تغييرات سرعت با استفاده از زلزله با مدل) ١٣٩٣(باولي . يابد به شرق پروفيل افزايش مي
در  فوقاني گوشته بااليي بدست آوردند و ساختار پوسته را به عنوان ساختاري ناهمگن كه  نبي سرعت را در پوسته و بخشجا
بر طبق نتايج همچنين . معرفي كردندشود مشاهده ميهاي سهند و سبالن هاي دمايي در مجاورت آتشفشانتاثير آنومالي آن

 صورت گرفت،در طول يك شبكه موقت خطي از تالش تا درياچه اروميه بع گيرنده كه با مطالعه توا) ١٣٩١(ثبوتي و همكاران 
ساختار موهو در زير تالش پيچيده است و مشخص نيست كه آيا يك پوسته ضخيم در آنجا قرار دارد يا يك  مشخص شد كه

گيرد ياد شده مورد بررسي قرار مي نگاريدر امتداد شبكه لرزهتغييرات چگالي ساختار پوسته از اين رو براي بررسي پوسته نازك
توان به سواالت ديگري نيز در اين سازي ميبا انجام اين مدل .گردداي موجود به عنوان قيد اوليه استفاده ميهاي لرزهو از داده

العه ابتدا در اين مطهاي مثبت گراني است؟  آيا وجود آنومالي گرمايي سهند و سبالن مسبب پالس: منطقه پاسخ داد بطور مثال
) Stacks Of Lamina(هاي انباشتي  روش اليهبه   سازي مستقيم مدل شود و سپساز روي داده خام محاسبه مي آنومالي بوگه

  .گرفتخواهد انجام 
  
  روش تحقيقها و  داده    ٢

يالت تكميلي دانشگاه تحصنصب شده توسط نگاري موقت هاي شبكه لرزهموقعيت ايستگاه ،هاي سبز رنگدايره ١شكل در 
 - با يك روند تقريبا خطي شرقي اين شبكه. دهد است را نشان مي ايستگاه باند پهن و متوسط ٢٣شامل كه  علوم پايه زنجان

در ادامه، بعد از عبور . گذردهاي تالش، از جنوب كوه آتشفشاني سبالن مي كوهاز ساحل آستارا آغاز و بعد از عبور از رشتهغربي 
در اين مطالعه براي . يابدز، از شمال كوه آتشفشاني سهند عبور كرده و در شرق درياچه اروميه خاتمه مياز گسل شمال تبري

ثبوتي و همكاران، (  آمده از روش توابع گيرنده هاي گراني، از مرزهاي ناپيوستگي بدست سازي داده كاهش نايكتايي ذاتي مدل
مشخص است عمق  ٢ همانطور كه در شكل. شد عنوان قيد اوليه استفاده به  كه بر روي همين پروفيل انجام شده است، )١٣٩١

كيلومتر در نظر گرفت اما اين عمق نزديك به درياي خزر و همچنين درياچه اروميه به خوبي  ٥٠تا  ٤٠توان بين موهو را مي
  .مشخص نيست

    
ايستگاه  ٢٣:  غرب ايران منطقه مورد مطالعه در شمال. ١شكل 

 ٧٩و   دانشگاه تحصيالت تكميلي زنجان با دايره سبز نگاري لرزه
نشان   برداري كشور با مثلت قرمز سنجي سازمان نقشهايستگاه گراني
  گسل شمال تبريز :NTF .داده شده است

نگاري  ايستگاه لرزه ٢٣توابع گيرنده محاسبه شده در زير . ٢شكل
ران، ثبوتي و همكا(دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان 

ها در باالي شكل توپوگرافي منطقه و موقعيت ايستگاه). ١٣٩١
 . نشان داده شده است) هاي مشكيمثلث(

  

كه روي ) ١هاي قرمز ، شكل مثلث(برداري كشور  ايستگاه سازمان نقشه ٧٩سنجي  هاي گرانيسازي از دادهبراي انجام مدل
-سنجي از سازمان نقشههاي دريافتي گرانيدليل خام بودن داده به. غربي هستند استفاده شده است -همين خطواره شرقي

 -٣شكل (ها اعمال شد برداري كشور تصحيحات زمين نرمال،  هواي آزاد و بوگه براي محاسبه آنومالي بوگه ساده بر روي داده
هاي مدل  ده با دادهبراي اطمينان از محاسبات انجام شده و همچنين تاييد صحت تصحيحات، آنومالي بوگه بدست آم). ج
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است مقايسه شد ) BGI(سنجي جهاني هاي زميني اداره گرانياي و دادههاي ماهوارهكه تلفيقي از داده EGM2008جهاني 
شود اختالف آنومالي بوگه برداشت شده توسط دو شبكه بسيار اندك است و همانطور كه در شكل ديده مي). د -٣شكل(

پروفيل آنومالي بوگه بدست آمده نشانگر دو آنومالي مثبت در ابتدا و انتهاي  .شودلي مشاهده ميروندي مشابه در تغييرات آنوما
هاي سهند، سبالن، شرق كوه و چهار آنومالي منفي محلي زير آتشفشان) در نزديكي درياي خزر و درياچه اروميه(پروفيل 

  .سهند و در شرق درياچه اروميه است

  
بدون ) ١نشان داده شده در شكل (كشور  يبردار سازمان نقشه يسنج ثقل ستگاهيا ٧٩سنجي در و بازه خطاي ثقل شت شدهبرداثقل  زانيم: الف. ٣شكل

. برداري كشور ايستگاه گراني سازمان نقشه ٧٩نمودار آنومالي بوگه ساده براي : ج. ييايبر حسب طول جغراف يگران يها ستگاهيارتفاع ا :ب. حياعمال تصح
هاي همين  و نقاط قرمز مربوط به داده  EGM2008اي آبي مربوط به شبكه ستاره. هاي اين پژوهش و داده EGM2008هاي مدل  مقايسه داده :د

  .پژوهش است

راست و چپ سمت  با توجه به پالس مثبت و پر دامنهو ) ٢شكل (ي مرزهاي بدست آمده از نتايج توابع گيرنده  در ابتدا بر پايه
هاي متفاوت با محيط اطراف در نظر گرفتيم و با اختالف چگاليرا   Bو  Aهاي  چند گوشه ،)ج -٣شكل (نومالي بوگه نمودار آ

در نهايت براي برازش مناسب آنومالي بوگه محاسباتي با مشاهداتي به . ها محاسبه كرديم آنومالي بوگه را براي هركدام از آن
كيلوگرم بر مترمكعب با محيط + ٢٠٥٠٠بايد داراي اختالف چگالي  B و A هاي اين نتيجه دست يافتيم كه چند گوشه

كيلوگرم بر  ٢٧٠٠غرب ايران آمده اگر چگالي متوسط پوسته را در شمال با توجه به نتيجه بدست  بنابراين .دناطراف باش
آيد كه اين چگالي   گرم بر مترمكعب بدست مييلوك ٣٢٠٠ ٢٠،  Bو  Aهاي  مترمكعب در نظر بگيريم چگالي چند ضلعي

پروفيل در  و چپ توان نتيجه گرفت كه در سمت راستدر نهايت مي .بسيار متناسب با چگالي متوسط گوشته خواهد بود
به با توجه سازي  در ادامه روند مدل. نازك شدگي پوسته وجود داردو كناره درياچه اروميه جايي نزديك به حوضه خزر جنوبي 

ها به صورت زير  هاي مسبب اين پالس آنومالي بوگه، مدل نهايي پيشنهادي ما براي تودهمنفي  هاي طول موج كوتاه پالس
   ).٣تا ١و جداول  ٤شكل(خواهد بود 

  
فاصله در  x = )x ٨٦±١متر تا كيلو = x ٣٩±٢با پهنايي از  Cسازي با فرض يك ناهنجاري با ابعاد چندضلعي نتايج بدست آمده در مدل. ١جدول 

  )طول پروفيل
  )kg/m3( اختالف چگالي  )km(ضخامت 

١٣٠ ١٠  ٩-  

١٥٠ ١٠ ٨-  

١٧٠  ١٠  ٧-  

  



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                               ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                       ٤١٩

 لومتريك x = ١٣٤±١تا  x = ١١٣±١در حد فاصل  Dسازي آنومالي بوگه با فرض يك ناهنجاري با ابعاد چندضلعينتايج بدست آمده در مدل. ٢جدول 
  )٤شكل (

  )kg/m3(اختالف چگالي   )km(ضخامت 

٧٥ ١٠  ٩-  

٨٥ ١٠ ٨-  

١٠٠  ١٠  ٧-  

  
  )٤شكل ( x =  ٢٢٠±٥تا  x = ١٦٧±١از  Eسازي آنومالي بوگه با فرض يك ناهنجاري با مكان تقريبي چندضلعي نتايج بدست آمده مدل. ٣جدول

  )kg/m3(اختالف چگالي   )km(ضخامت   رديف  )kg/m3(اختالف چگالي   )km(ضخامت   رديف

٢١٠ ١٠  ٤-٧  ١١  -١٣٠ ١٠  ٢-٧  ١-  

٢-٨ ٢  ١٧٠ ١٠  ٤-٨  ١٢  -١١٠ ١٠-  

١٤٠ ١٠  ٤-٩  ١٣  -١٠٠  ١٠  ٢-٩  ٣-  

١٢٠ ١٠  ٤-١٠  ١٤  -٨٥ ٥  ٢-١٠  ٤-  

١٠٠ ١٠  ٤-١١  ١٥  -٧٥ ٥  ٢-١١  ٥-  

٣٤٠ ١٠  ٥-٧  ١٦  -١٥٥ ٥  ٣-٧  ٦-  

٢٣٠ ١٠  ٥-٨  ١٧  -١٣٠ ١٠  ٣-٨  ٧-  

١٨٠ ١٠  ٥-٩  ١٨  -١١٠ ١٠  ٣-٩  ٨-  

١٤٠ ١٠  ٥-١٠  ١٩  -١٠٠ ٥  ٣-١٠  ٩-  

١٢٠ ١٠  ٥-١١  ٢٠  -٨٥ ٥  ٣-١١  ١٠-  

  

  
دهند و خط پيوسته آبي مرز موهو را سازي را نشان مي شخص شده نتايج بدست آمده در مدلهاي ممدل سازي آنومالي بوگه، چند گوشه. ٤شكل 

 .كندمشخص مي

  
هاي ايجاد كننده آنومالي در مكان و ابعاد توده. دهدسازي آنومالي بوگه در اين پژوهش را نشان مينتيجه نهايي مدل ٤شكل 

ها انتخاب شده و كامال تقريبي ل هندسي براي نشان دادن ابعاد تودهترين اشكاساده. اندپوسته به طور تقريبي مشخص شده
   .توان هر شكل هندسي ديگر را برگزيدهستند به طوري كه مي

ما . يابدكاهش مي ٣٩±١و  ٣٠±١به ترتيب به  موهو ي اروميه عمق دهد كه در سواحل درياي خزر و درياچهنتايج ما نشان مي
يعني ساحل درياي خزر نازك شدگي پوسته خواهيم داشت بدون اينكه زيرراندگي در اين معتقديم در بخش شرقي پروفيل 

-گيري را تصديق مينيز چنين نتيجه )١٩٩٨(مانجينو و پريستلي اي نتايج حاصل از سونداژهاي لرزه.  منطقه رخ داده باشد

  .كند
. شودده كم چگال در زير سهند و سبالن ديده ميدو تو) ٤شكل(سازي آنومالي بوگه  در نتايج به دست آمده از مدلهمچنين 

 ٥٠(ناهنجاري منفي در زير كوه آتشفشاني سهند عمق كمتري نسبت به اين ناهنجاري در زير سبالن دارد ولي پهناي تقريبي 
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  ٨±١ناهنجاري منفي در زير سهند از جايي نزديك به سطح تا عمق . هردو ناهنجاري تقريبا به يك اندازه است) كيلومتر
  .ي سهند متغير استكيلومتر كشيده شده است ولي اين عمق در زير كوه آتشفشان

در بخش را پالس منفي مشخص نبودن طول موج پالس گراني در محدوده درياچه اروميه تخمين محدوده عمقي توده مسبب 
رياچه اروميه ممكن است دي هاي برداشت شده در ساحل غربدسترسي به داده صورتدر . كندغيرممكن ميغربي پروفيل 

ترين مدل پيشنهادي براي توده مسبب آنومالي در به عنوان ساده) F(ابعاد تقريبي توده  ٤شكل.  توان به اين مشكل غلبه كردب
  .دهدانتهاي غربي پروفيل را نشان مي

  گيرينتيجه    ٣
مق موهو در نرديكي درياچه اروميه و ع) ١: (شودترين نتايج بدست آمده در اين پژوهش به صورت زير خالصه مي مهم

با ) ٢. (شوديابد و در نتيجه در اين نواحي نازك شدگي پوسته تاييد مي همچنين در سواحل حوضه خزر جنوبي كاهش مي
هاي منفي در زير  ناهنجاري) ٣(هاي تالش وجود ندارد  توجه به نتايج بدست آمده زير راندگي حوضه خزر جنوبي به زير بلندي

ناهنجاري منفي ) ٤. (شود هاي گرمايي مرتبط با نواحي آتشفشاني تفسير مي اي آتشفشاني سهند و سبالن به عنوان تودهه كوه
ت ماخرسوبي با ضيك حوضه به عنوان ) درجه شرقي ٤٦.٧٥در طول جغرافيايي ( هاي آتشفشاني سهد و سبالن  در بين كوه

 .شود كيلومتر تعيين مي ٨±١تقريبي 
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