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 چكیده  

  تا   45درجه و طول    38تا    26  عرض)در  وسیع زاگرسبا توجه به لرزه خیزی باالی کشور ايران، خصوصاً در کمربند  
تا کنون  درجه(  58 لرزه های بسیاری  لرزه نگاری کشور، زمین  اين بنابراين  ثبت گرديده است.در شبكه های مرکز  در 

تا امكان مطالعه    استفاده گرديده  ی مستقر در آن،شبكه ها  زون و   در اينثبت شده  زلزله های  از شكل موج هايپژوهش نیز  
وجود داشته باشد. بدين منظور،    ( در اين زون شامل ويژگی های تكتونیكی و گسل های اصلیساختار لرزه ای پوسته )

)با نسبت سیگنال به نويز باالتر    حاصل از گزينش لرزه نگاشت های با کیفیت  امواج ريلی  سرعت  منحنی های پاشندگی
، مورد امواج ريلی به روش توموگرافی زمان رسید امواج سطحی، به منظور بدست آوردن نقشه های ساختار سرعتی  (  4از  

زوج، به منظور بازيابی مدل سرعت    برای نقاط گره ایسپس اين منحنی های پاشندگی محلی    استفاده قرار گرفته اند. 
در زون کیلومتر از سطح زمین    27و تا عمق    ثانیه  28تا    1بی  اين نقشه ها در دوره های تناو  استفاده شده اند.   موج برشی

  (،MFFاز جمله گسله پیشانی کوهستان )  حوزه های رسوبی ضخیم و سیستم های گسله اصلی،  زاگرس تهیه گرديده اند. 
- در زير زون سنندج  . در حالیكه ساختارهای پوسته میانی ، ناهنجاری های با سرعت کم را نشان می دهند به طور کلی

ناهنجاری  ،باشد   عربی در زير ايران مرکزی مرتبطبا زيرراندگی صفحه  که ممكن است   (HZF)  جان و زاگرس مرتفعیرس
 های سرعت باال را نشان می دهند.
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Abstract 

Due to the high seismicity in Iran, especially in the vast Zagros belt (26 to 38 degrees latitude and 

45 to 58 degrees longitude), many earthquakes have been recorded in the networks of the Iranian 

seismological center (IrSC). Therefore, the waveforms of earthquakes recorded in these networks 

have been used to study the seismic structure of the crust (including tectonic features and major 

faults) in this indicated zone. For this purpose, Rayleigh wave velocity dispersion curves resulting 

from the selection of relatively high quality seismographs (with signal-to-noise ratio higher than 

4/SNR>4) have been used to obtain Rayleigh wave velocity structure maps by surface wave 
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arrival time tomography.These local dispersion curves for even node points are then used to 

retrieve the shear wave velocity model. These maps have been provided in periodic periods of 1 

to 28 seconds and up to a depth of 27 km beneath the surface in the Zagros zone. Thick 

sedimentary basins and major fault systems, including mountain frontal faults (MFFs), generally 

show low-velocity anomalies. While the middle crustal structures below the Sanandaj-Sirjan and 

High Zagros (HZF) zones, which may be related to the Arabian plate underthrustingcentral Iran, 

show high-velocity anomalies. 
 

 
Keywords: earthquake waveforms, dispersion curves, Rayleigh wave velocity structure, signal 

to noise ratio, shear wave velocity model, surface waves arrival time tomography 

 

 مقدمه      1

وردار است و همچنین منبع غنی از ذخاير نفت و  زون تصادم قاره ای زاگرس به لحاظ تكتونیكی از اهمیت ويژه ای برخ

به کمربند زاگرس مرتفع و زاگرس چین    ،به لحاظ مورفولوژيكلی  اين زون.(Zainy et al.2017)  گاز در دنیا می باشد

مرتفع   زاگرس  توسط گسل  که  اند خورده  جدا شده  )از هم  باشد  می  تقسیم  قابل   ،Stocklin, 1968; Falcon, 

  ها/داده های   چشمهممكن است نتايج با کیفیت ضعیفی را از  گیرنده(-کالسیكی )سیستم چشمه  مطالعات دورلرز(.1974

با استفاده از داده  در حالیكه ساختار لرزه ای پوسته ای    .(2019محمودآبادی و همكاران،  ) حاصل نمايددورلرز در پوسته  

روش اندازه گیری های پاشندگی امواج . اگر چه  های لرزه ای محلی با کیفیت به مراتب باالتری می تواند تخمین زده شود

مدل سرعتی پوسته بااليی را ايجاد کند اما نبود ايستگاه ها بر روی  ای محیطی می تواند  سطحی با استفاده از نوفه ه

اثر می گذارد. به همین دلیل بهره    در روش توموگرافی امواج سطحی با استفاده از نوفه های محیطینتايج  کیفیت افقی

بنابراين در اين    (.2013همكاران،  نسبت به نوفه های محیطی ارجح تر می باشد )متقی و    گیری از زلزله های محلی 

( که به خوبی در منطقه مورد  ايستگاه  74چشمه ثبت شده در    4000پژوهش، تعداد بسیاری از زمین لرزه های محلی )

و در نتیجه امكان تجزيه و تحلیل ساختار پوسته ای را    (1)شكل    مطالعه توزيع گشته اند مورد استفاده قرار گرفته است

، به  بررسی ما با هدف بازيابی مدل سرعتی پوسته بااليی   توموگرافی نوفه محیطی داده است.با کیفیت باالتری نسبت به  

مدل سه بعدی سرعت موج برشی در منطقه مورد    خصوص ضخامت رسوبی گسل های اصلی در زون زاگرس می باشد.

کمترين مربعات برای هر نقطه گره مربوط به منحنی    يا وارون سازی  اينورژن  تكرار غیر خطی ، با بهره گیری از  مطالعه

بدست آمده که بیانگر برخی از مرزهای اصلی    (2005)شاپیرو و همكاران،    گروه محلی امواج ريلی  های پاشش سرعت

گسل زاگرس مرتفع و گسل پیشانی    رانده زاگرس،  و سیستم های گسله اصلی، مثل گسل اصلی  مربوط به رسوبات ضخیم

 کوهستان می باشد. 

 روش تحقیق      2

لرزه    74که در  ،  (2018الی    2006سال )از سال    12طول دوره زمانی   با  از داده های لرزه ای با مؤلفه قائم    در اين تحقیق

ثبت    هرتز  1هرتز و فرکانس ويژه    50برداری  فرکانس نمونه  شناسی کشور، با    نگار کوتاه دوره مربوط به سازمان زمین

در مرحله نخست، پاسخ    استفاده گرديده است.پنجره سیگنال مورد انتظار از مد پايه امواج ريلی  به منظور تعیین  شده،  

 به ترتیب درصد با   5پنجره زمانی کسینوسی سپس   و   برداشته شده است دستگاهی، میانه و روند از رکوردهای سیگنال

يستگاه،  برای هر فاصله رومرکز نسبت به ا آنگاه  بر ساعت اعمال گرديده است.کیلومتر   1.5و  5سرعت حداقل و حداکثر 

(  1973هرمن،  توسط روش های آنالیز فیلترهای چندگانه )  ثانیه  28تا    1منحنی پاشندگی سرعت گروه، در باند تناوبی  

ق  از آنجائیكه  محاسبه گرديده است.  آنالیز فیلترهای چندگانه    Heisenbergطعیت های  عدم  - در حوزه زمانتوسط 

( تنظیم و  1999سینگ،  ضريب گوسی برای مسافت های مختلف )شاپیرو و    ( افزايش پیدا میكند، لذاF-Tرکانس ) ف

2[رابطه  داده ها در يك باند باريك با استفاده از  اعمال شده و سپس 
cω/2)cω-α(ω−[exp که سیگنال زلزلهبرای هر ،

cωتا    70و    کیلومتر  70تا    15برای بازه    6.25و    3با ترتیب های    می باشد، فیلتر شده اند. ضرايب گوسی  فرکانس مرکز

با استفاده از روش   (2b)و بعد از اعمال فیلتر  (2a)  استفاده گرديده اند. شكل های موج قبل  2ر مطابق شكل  کیلومت  160
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  تخمین نقشه های سرعت گروه   به منظور  نشان داده شده است.  ثانیه در اين شكل  28- 1تناوبی  فیلتر چندگانه در دوره  

که اولین بار توسط رالینسون Fast Marching Method (FMM)به روش    در بازه دوره تناوبی مذکور،  در قطاع افقی 

مشاهده شده، وارون گشته اند؛ به طوريكه اين روش به   (2c)  ريلی امواج  ارائه شد، منحنی های پاشندگی    2005در سال  

. همچنین با توجه به تكرار گشته استتعداد مسیرهای پرتو متفاوت  با  صورت انفرادی برای تك تك دوره های تناوبی  

 تنظیم شده است.  1روی عدد    وارون سازی  تكرار  رابطه خطی بین سرعت گروه و زمان سیر مد پايه امواج ريلی، فرآيند

  مده بدست آ(c( تا )a)  3مطابق شكل    ثانیه  28و    22،  16نهايتاً نقشه های سرعت گروه امواج ريلی برای دوره های تناوبی  

که توسط    موج ريلی محلی   منحنی پاشندگی سپس، به منظور محاسبه ساختار سرعتی موج برشی تك بعدی،    است.

به عنوان تابعی از دوره تناوبی تعیین شده  کیلومتر    20کیلومتر در    20گره  بر روی هر نقطه در    محاسبه سرعت های گروه

)هرمن و آمون،  Surf96در برنامه  با استفاده از وارون سازی کمترين مربعات  است، به صورت جداگانه برای هر نقطه گره

گره در سه بعد به صورت    آنگاه مدل های سرعت موج برشی تك بعدی محاسبه شده بر روی نقاط  وارون شده اند.(2002

 (. 4cتا  4a)شكل  بدست آيدکیلومتر  16و  10، 6در اعماق تا مدل سرعت موج برشی سه بعدی  پیوسته اعمال شده

 

 
 

 محل ايستگاه ها )با مثلث های بنفش رنگ( و خردلرزه ها )با دايره های زرد رنگ(منطقه مورد مطالعه دربردارنده  . 1شكل  

 

)قبل از اعمال فیلتر در رکورد باال و بعد از اعمال فیلتر   KLHبا مؤلفه قائم از سیگنال های خرد لرزه در ايستگاه  موج  های شكل( a). 2شكل  

ثبت   ( منحنی های پاشندگی بدست آمده از رکوردهایc؛ )GARشكل های موج قبل و بعد از اعمال فیلتر در ايستگاه (  b)؛ در رکورد پايینی(

 که به ترتیب با دو رنگ قرمز و آبی نمايش داده شده اند.  KLHو  GARشده در ايستگاه های 



1274 
 

 

 
 (. cثانیه ) 28( و bثانیه ) 22(؛ aثانیه ) 16نقشه های توموگرافی سرعت گروه امواج ريلی در دوره های تناوبی  . 3شكل  

 
 (.cکیلومتر ) 16( و bکیلومتر )  10(؛  aکیلومتر ) 6نقشه های سرعت موج برشی سه بعدی برای اعماق . 4شكل  

 

 گیری نتیجه      3

 مدل سرعتی سه بعدی موج برشی از چشمه های زمین لرزه ای محلی پخش شده در زون زاگرس بدست

 سیرجان و کمربند زاگرس مرتفع( که منجر به ايجاد-پايه ای )سنندجدو تا از مهم ترين ويژگی های تكتونیكی  آمده.

.  ، به خوبی در نقشه های توموگرافی سرعت گروه بدست آمدهناهنجاری های سرعت باالی گروه امواج ريلی می شود

ساختارهای تكتونیكی و زمین شناختی سپر لرستان، خلیج دزفول همچنین ناهنجاری های کم سرعت گروه که مربوط به  

 . شده اندبازيابی  آمده،  موگرافی بدستومی باشند، به وضوح در نقشه های ت و سپر فارس

 
 
 

 منابع  

 

 
Falcon N.L. (1974). Southern Iran: Zagros Mountains. Geol. Soc. London Spec. Publ. Jan 1, 

4(1), 199-211. 
 
Herrmann RB. Some aspects of band-pass filtering of surface waves. Bulletin of the 

Seismological Society of America. 1973 Apr 1;63(2):663-71. 
 
Herrmann RB, Ammon (2002) CJ, Lee K, Yoo HJ.ALGORITHMS FOR REGIONAL 

STRUCTURE–PROGRESS AND APPLICATION. 
 



 

 

1275 

Mahmoodabadi, M., Yaminifard, F., Tatar, M., Kaviani, A., Motaghi, K., 2019, Upper-mantle 
velocity 41 structure beneath the Zagros collision zone, Central Iran and Alborz from 
nonlinear teleseismic tomography, 42 Geophysical Journal International, 218, 414–428, 
https://doi.org/10.1093/gji/ggz160. 

 
Mottaghi AA, Rezapour M, Korn M. Ambient noise surface wave tomography of the Iranian 

Plateau. Geophysical Journal International. 2013 Apr 1;193(1):452-62. 
 

method: an effective tool for tomographic  Rawlinson N, Sambridge M. The fast marching
imaging and tracking multiple phases in complex layered media. Exploration Geophysics. 

50.-2005;36(4):341 
 
Shapiro NM, Singh SK.A systematic error in estimating surface-wave group-velocity dispersion 

curves and a procedure for its correction.Bulletin of the Seismological Society of 
America. 1999 Aug 1;89(4):1138-42. 

 
Shapiro N.M., M. Campillo, L. Stehly and M.H. Ritzwoller (2005).High-resolution surface-

wave tomography from ambient seismic noise.Science.Mar 11, 307 (5715), 1615-8. 

 
Stocklin J. (1968). Structural history and tectonics of Iran: a review. AAPG Bulletin. 52(7), 1229-

58.      
 

Ansari N, Bauer T, Ask M. The tectonic and structural classifications of the -M, Al Zainy
western part of the zagros fold and thrust belt, North Iraq, review and discussion. Journal 

89-of Earth Sciences and Geotechnical Engineering. 2017;7(2):71 

https://doi.org/10.1093/gji/ggz160

