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  چكيده 
توان آن را بصورت ساختاري جوان، مرتفع،  ترين جز تكتونيكي فالت ايران كمربند كوهزايي زاگرس است كه مي شده شناخته

ي دورلرز ثبت شده در مجموعه ايستگاههاي ها از اين رو در اين مطالعه، با استفاده از داده.خورده توصيف نمود خيز و چين لرزه
پروفيلي در از ساختارهاي عميق زمين در زير  قدرتمند گردد در ابتدا مدلي ، تالش ميدائمي و موقت موجود در اين ناحيه

سرعت فاز و (سرخس با استفاده از روش برگردان همزمان توابع انتقال گيرنده و منحني پاشش امواج سطحي  –امتداد بوشهر 
اي مورد  هاي مورد انتظار در ساختارهاي قاره ارائه گردد و در ادامه برخي از پديده )ثانيه ١٠٠تا  ٢٠گروه در محدوده پريودهاي 

  .مطالعه قرار گيرد
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Abstract 
Iranian plateau is one of the most famous and active regions in the world. But unfortunately the number of 
comprehensive research in this region is much less than other orogenic regions like Himalaya. In this study, we 
used teleseismic events recorded in 36 temporary/permanent stations and then by implementation of joint 
inversion of receiver function and dispersion data (group and phase velocity in period range 20 up to 100 sec), 
we try to present a new powerful illustration of deep structure beneath SW-NE profile.This new results indicate 
the complexity of regions contributed in Zagros orogenic system and adjacent area 
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  مقدمه    ١

وضعيت فعلي اين فالت، در طي دوره . شناسي، چندين دوره تكتونيكي را تجربه كرده است فالت ايران در طي زمان زمين
ي عربستان با ايران مركزي تشكيل شده  اي ورقه قاره –اي  وتيس و برخورد قارهسنوزوئيك و پس از بسته شدن اقيانوس نئ

هاي فرورانشي  داغ و همچنين زون هاي برخوردي زاگرس، البرز و كپه از اين رو ساختارهاي جوان و فعال شامل زون. است
فالت ايران كمربند كوهزايي  ترين جز تكتونيكي شده شناخته. مكران و حوضه كاسپين جنوبي را در خود جاي داده است

انجام شده GPSمطالعات . خورده توصيف نمود خيز و چين توان آن را بصورت ساختاري جوان، مرتفع، لرزه زاگرس است كه مي
نيروهاي موجود ميان . هاي مذكور است در فالت ايران بيانگر ميرا شدن همگرايي ميان صفحات ايران و عربستان، در عرض زون

كنند تا به  محققين علوم زمين تالش مي. دهند الوه بر تغيير شكل ظاهري، ساختار زيرين را نيز تحت تاثير قرار ميها، ع ورقه
موتريو و (شناسي، اين تغييرات دروني و فرآيندهاي مرتبط با آن را شناسايي نمايند  زلزله –شناسي  هاي مختلف زمين روش

  ).٢٠١٢همكاران 
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- موقت در امتداد پروفيل بوشهر مجموعه ايستگاههاي هاي دورلرز ثبت شده در ا استفاده از دادهاز اين رو در اين مطالعه، ب
شناسي و مهندسي زلزله و  المللي زلزله شبكه ملي باندپهن پژوهشگاه بينسرخس و همچنين تعدادي از ايستگاههايدائمي 

گردد در ابتدا مدلي از ساختارهاي عميق زمين  ش مينگاري كشوري وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، تال شبكه لرزه
  .اي مورد مطالعه قرار گيرد هاي مورد انتظار در ساختارهاي قاره در زير فالت ايران ارائه گردد و در ادامه برخي از پديده

به كمك  Pع گيرنده هاي دورلرز ثبت شده در ايستگاههاي مذكور، تاب لرزه در مرحله نخست از اين پژوهش با استفاده از زمين
هاي پاشش امواج  سپس با استفاده از منحني. گردد هاي ثبت شده محاسبه مي موج هاي افقي و عمودي شكل واهماميخت مولفه

، برگردان همزمان )٢٠١٤(محاسبه شده توسط رحيمي و همكاران ) ثانيه ١٠٠تا  ٢٠سرعت گروه و فاز در پريودهاي (سطحي 
قطعيت نتايج و قدرت  توان به كاهش قابل توجه عدم از جمله مزاياي اين روش مي. گيرد داده انجام مي با استفاده از هر دو گروه

  . بازيابي باالي آن اشاره نمود
 
  روش تحقيق    ٢

برداري پيوسته در ايستگاههاي  ماه داده ١٩طي هاي ثبت شده  براي دستيابي به اهداف ترسيم شده در اين پژوهش، از داده
المللي زلزله  ايستگاههاي شبكه باند پهن پژوهشگاه بينسرخس و همچنين تعدادي از   - شده در امتداد بوشهر  موقت نصب

پراكندگي اين . شود نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران استفاده مي شناسي و مهندسي زلزله و شبكه لرزه
ي ساختارهاي اصلي ايران از جمله  رت تقريبا عموداز كليهاين پروفيل بصو .نشان داده شده است) ١(ايستگاهها در شكل 

هاي  با توجه به كيفيت دادهدر ادامه.كنند زاگرس، سنندج سيرجان، اروميه دختر، ايران مركزي و ساختارهاي شرقي عبور مي
الزم به ذكر است . عه بصورت جداگانه تهيه گرددمورد مطال ايستگاهاي مناسب براي هر  گردد پايگاه داده موجود، ابتدا سعي مي

از درجه  ٩٥تا  ٢٥اي  ي فاصله و در محدوده ٥/٥هاي مورد استفاده در اين مطالعه، شامل رويدادهايي با بزرگاي بيش از  داده
ثبت شده با شرايط ذكر افزارهاي هرمن، تابع انتقال گيرنده براي هر رويداد  لذا با استفاده از مجموعه نرم.باشند ميهر ايستگاه 

سرعت فاز و (هاي پاشش امواج سطحي  سپس برگردان همزمان با استفاده از اين توابع گيرنده و منحني. گردد شده محاسبه مي
. گردد بدست آمده است محاسبه مي) ٢٠١٤(كه توسط رحيمي و همكاران ) ثانيه ١٠٠تا  ٢٠گروه در محدوده پريودهاي 

از . ست كه تابع انتقال گيرنده توانايي بااليي در يافتن موقعيت تغييرات شديد سرعتي در عمق داردي حائز اهميت اين ا نكته
لذا تلفيق . نمايد طرف ديگر منحني پاشش امواج سطحي نيز برآورد قابل قبولي از مقدار سرعت در پريودهاي مختلف ارائه مي

  .نمايد تواند بسياري از ابهامات را بر طرف از دو مجموعه داده مي
لذا مقطع عرضي رسم شده محدوده سطح . گردد در اين مطالعه، عمق نفوذ با استفاده از قدرت بازيابي امواج سطحي تعيين مي

  .دهد مقطع عرضي بدست آمده در اين مطالعه را نمايش مي) ٢(شكل. گيرد كيلومتري رو در برمي ٢٥٠تا عمق 

  
  .كند شناسي ايران عبور مي اين پروفيل از اكثر ساختارهاي اصلي زمين. استفاده شده در اين مطالعه پراكندگي مجموعه ايستگاههاي باندپهن) ١(شكل



 ١١٨٠                                                                                                                  ت ايران با استفاده از برگردان همزمانساختارهاي عميق در زيرفال  مطالعه

  
ايستگاه باندپهن و استفاده از  ٣٦هاي دورلرز ثبت شده در  سرخس با استفاده از داده –مقطع عرضي بدست آمده در امتداد پروفيل بوشهر ) ٢(شكل

  دهد اين شكل به خوبي موقعيت ساختارهاي عميق در زير ناحيه مورد مطالعه را نشان مي. منحني پاشش روش برگردان همزمان تابع گيرنده و
 

  -دهد كه با حركت به سمت ايران را نشان ميMZTنتايج بدست آمده به خوبي ليتوسفري ضخيم در نواحي غربي 
اروميه دختر به سمت ايران مركزي به دو اين ليتوسفر در نواحي زير . شود مركزي و شرق ايران از ضخامت آن كاسته مي

موتريو و (اي از بروز زيرراندگي مسطح دانست  قسمت پرسرعت در باال و پايين تقسيم مي شود كه شايد بتوان آن را نشانه
د اي از حضور موا توان آن را نشانه سرعت در زير ايران مركزي قابل مشاهده است كه مي اي كم همچنين توده). ٢٠١٢همكاران 

همچنين ضخيم شدگي ساختارهاي زير موهو در نواحي ). ٢٠١٥متقي و همكاران (ذوب بخشي شده در اين ناحيه دانست 
  .باشد نيز بسيار قابل توجه است كه با توجه به مكانيسم همگرايي فعال در اين منطقه قابل توجيه ميMZTاطراف 

  
  گيرينتيجه    ٣

. سيار با ارزشبه منظور مطالعه ساختارهاي عميق در زير فالت ايران استفاده شده استهايي ب داده  در اين مطالعه از مجموعه
. دهد نتايج با كيفيت بدست آمده،بخوبي پيچيدگي موجود در اين زون برخوردي و برهمكنش آنها با نواحي مجاور را نشان مي

همچنين وجود . بخوبي قابل مشاهده است تر در شرق، وجود ليتوسفري ضخيم در نواحي غربي و ليتوسفري به مراتب نازك
، از ديگر نكات جالب و با ارزش اين MZTهاي نسبتا باال در زير ايران مركزي و نواحي شرقي  سرعت در عمق هاي كم ناهنجاري

  .باشد پژوهش مي
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