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 چکیده  

 ی برخوردی صفحه زاگرس که شامل حاشیه  برخوردیی  همالیا، پهنه  -همانند ساير مناطق برخوردی در سیستم آلپ

طوالنی از تحوالت تکتونو ماگمايی را تجربه   یی ترشیری يك تارخچهعربی و ايران مرکزی است حداقل از اواخر دوره

  هايیای از ساختارها وبافتزاگرس مجموعه   ی کنونی برخوردی. ساختار پوسته) 2011کرده است ) آگارد و همکاران،  

های جديد تولید شده در طی فرآيند تغییر شکل  بافت  ، وی ژئودينامیکی بر جای گذاشته شدهکه از يك تاريخچه  قديمی

آزيموت داشتند را   كکه تغییرات زيادی با يای  ما  توابع گیرنده.ی برخوردی است پیشرونده و تکامل تکتونیکی منطقه

از ناشی  يك سیگنال غالب    ،نتايج  ی مورد مطالعه را تجزيه و تحلیل کرديم.های موجود در منطقهی ايستگاهبرای همه

دهد.  نشان می  را  در پوستهدار همگن  مرز شیبها و همچنین يك    ه ايستگادار)مرز ناهمسانگرد( در برخی  گیری شیبجهت

ی  ها)گسله  دارشیب  گیری ساختارهایدار( را به عنوان جهتهای شیبما مشاهدات بر روی توابع گیرنده )استرايك مرز

ها به موازات گیریو جهتاسترايك ساختارها    . کنیم  که در منطقه گسترده شده اند تفسیر می  ها(خوردگیو چینموازی  

 خوردگی ها است. ها و چینآثار سطحی گسله

 دار(های تبديلی توابع گیرنده، ناهمسانگردی، مرزهای شیبهارمونیك)  های کلیدی:  واژه 
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Abstract 

Like other collisional zones in the Alpine‐Himalayan system, the Zagros collision area including 

the colliding margins of the Arabia and Central Iran underwent a long tectono‐magmatic history 

since at least the Triassic time (e.g., Agard et al., 2011). The present‐day crustal structure of the 

Zagros collision zone is thus a collection of structures and fabrics (frozen fabrics) inherited from 

a long geodynamic history along with superimposing new fabrics produced during the progressive 

deformation and tectonic evolution of the collision zone.  We analyze receiver function arrivals 

that vary harmonically with backazimuth at all available broadband stations in the region. The 

results show a dominant signal from contrasts in dipping foliation as well as dipping isotropic 

contrasts from crustal depths. We interpret these receiver function observations as a dipping fault-

parallel structural fabric and the strike of folding that is pervasive throughout the region. The 

strike of these structures and fabrics is parallel to that of nearby fault surface traces. 
 

Keywords: (Receiver function harmonic conversions, dipping interfaces) 

 

 

 

 

mailto:kmotaghi@iasbs.ac.ir
http://www.iasbs.ac.ir/
http://www.iasbs.ac.ir/


 

 

969 

 مقدمه      1
  و   عربی  صفحه  بین  ای قاره  طی برخورد  در   هیمالیا    - آلپ  کوهزاد  سیستم  مرکزی  بخش   در   زاگرس  هایکوه  رشته

 (. اين برخورد  2011و2005همکاران،  است )آگارد و    گرفته  اوايل الیگوسن تا کنون شکل   از  مرکزی  ی ايرانمیکرو صفحه
سوچر با به نمايش    منطقه،  آن  در  که   ، شده  عربی   صفحه  شرقی   شمال   حاشیه  در   تکتونیکی  مختلف  های  حوزه  به  منجر

   (.2005همکاران،    ؛ آگارد و 1گذاشتن بقايای اقیانوس نئوتتیس در امتداد تراست اصلی زاگرس مشخص شده است )شکل  

تراستی زاگرس بسیار متفاوت است.    -خوردهی برخوردی در امتداد استرايك کمربند چینساختار لیتوسفیری پهنه
  قابل   داخلی  شکل  تغییر  باعث  کهمرکزی برخورد کرده،    ايرانبا    اويه پر شیبکمان فارس در جنوب شرق زاگرس با يك ز

(. در حالیکه، در سراسر کمان لرستان در شمال غرب 2017شده است )متقی و همکاران،    عربی  لیتوسفر  در  توجهی
ی جنوب غربی  کیلومتر با يك تراست به زير حاشیه  200زاگرس، لیتوسفیر عربی با توجه به موقعیت کنونی سوچر حدود  

(. اين زيرراندگی در امتداد يك زون برشی کم 1رود )شکل  سیرجان ( فرو می  -ی دگرگونی سنندجايران مرکزی)پهنه
می  درجه(  10)حدود    شیب میاتفاق  باعث  و  پوستهافتد  کل  قارهشود ضخامت  پهنهی  زير  سنندجای  دگرگونی    - ی 

(. چنین فرورانش  2017؛ متقی و همکاران،  2010کیلومتر، پل و همکاران،    60  ~سیرجان دو برابر شود) عمق موهو  
آل برای بررسی اگرس يك آزمايشگاه طبیعی و ايدهشود که کوهزاد ز ماندگار و نسبتا بکری از سیستم برخوردی باعث می

پوسته ناهمسانگردی  بافتمنشا  و  پیشرفتهای  تقريبا در کمربندهای کوهزايی  که  باشد  قابل  هايی  تر در سراسر جهان 
 تشخیص نیستند.  

ای مرتبط با ناهمسانگردی لرزهدر مقیاس پوسته و    ها و ساختارهای گسلهتوصیف هندسهدر اين پژوهش  هدف ما  
نگاری در امتداديك پروفیل  ايستگاه لرزه 46ی مورد مطالعه است. به همین منظور ما توابع گیرنده را برای آن در منطقه

( محاسبه کرديم. با بررسی همزمان ناهمسانگردی  1کیلومتر و عمود بر تراست اصلی زاگرس )شکل  520خطی به طول  
و همچنین ی سوچر میو هندسه متمايزکرد  قديمی  ازرويدادهای  مانده  جا  به  راستاهای  از  را  کنونی  دگرشکلی  توان 
 های احتمالی برای دگرشکلی پوسته ارائه داد.مکانیسم

 
 

 روش تحقیق      2

  زمانی بازه  (، که در  1شکل  چین )  -موقت ايران  نگاری باند پهن شبکهايستگاه لرزه  40دورلرز های ثبت شده در  
  .استفاده شده است   Pی  برای تهیه توابع گیرنده  بودند،  برداشت داده پرداخته  به  میالدی  2014تا نوامبر    2013سپتامبر  

توابرای محاسبه بزرگای  154بع گیرنده  ی  با  بیشتر و فاصله  1/5رويداد  اپیو  و     P)  140°تا    25°سنتری بین  های 
Pdiff)   به صورت چشمی از شکل موج هر سه  های با کیفیت مطلوب،  انتخاب شکل موج. به منظور  کنیمآنالیز می

های شعاعی  مولفه.  کنیمهای آلوده به نوفه جدا می های با نسبت سیگنال به نوفه قابل قبول را از نگاشتمولفه، نگاشت
(R(و مولفه های مماسی )T)   بدست    ( در حوزه زمان1999واهمامیخت تکراری )لیگوريا و آمون  روش    باتوابع گیرنده

کنیم. توابع اعمال می =5aهرتز يك فیلتر گوسی با پارامتر پهنای   1آيد. برای محدود کردن باند فرکانسی در حدود می
مستقیم بزرگتر از   P% دور ريخته شدند و تنها آنهايی که دامنه پالس مثبت  40گیرنده با مقدار کاهش واريانس کمتر از  

ها  ی پالس(. عالوه براين، دامنه2014آيند نگه داشته شدند)شولته پلکوم و ماهان،  بود که در امتداد موجك می  هايیپالس 
از   بزرگتر  پالس  2نبايد  از  و طول  بیشتر  نبايد  دامنه  5/3ها  زيرا  پالسباشد،  و  زياد  بسیار  از ی  نوسان طوالنی،  با  ها 

ی محاسبه شده در (. و در آخر توابع گیرنده2014لته پلکوم و ماهان،  های بارز واهمامیخت غیرپايدار است )شوويژگی
 شوند.  آزيموت برانبارش میدر بك 15° های بازه
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از حسامی و   ها دهد. گسلهرنگ ايستگاهای مورد مطالعه را نشان می های قرمز . مثلثچین -توزيع ايستگاه های موقت باند پهن ايران  .1شکل  

 (.2012همکاران )

 

ی شعاعی میانگین  ی تخت از مولفههای مماسی و شعاعی،به منظور از بین بردن اثرات اليهبعد از بدست آوردن مولفه

درجه شیفت  90ی مماسی را  کنیم. مولفهها در هر زمان تقسیم بر تعداد( کم می)جمع کردن دامنه  R0آزيموتی،  

از مرز  Psموج      های مماسی و شعاعی شکل يکسانی خواهند داشت.لفهدهیم در اين صورت مومی های  تبديلی 

دار و  مرزهای شیبتفاوتی روی توابع گیرنده،  های ناهمسانگرد الگوهای پريوديك مدار و اليههمگن، مرزهای شیب

ی ناهمسانگرد با محور در حالیکه  اليهدرجه    360ی تناوب  دار يك دورهی ناهمسانگرد با محور تقارن شیباليه

ی توابع گیرنده  بعد از محاسبه  (.2008کنند)شیائومی و پارک،  درجه، ايجاد می  180ی تناوب  تقارن افقی يك دوره

هن  بررسی  به  تبديلی  موج  ويژگی  اين  به  توجه  ايستگاهسهدبا  زير  ناهمسانگردی  و  ساختارها  نگاری  ی  لرزه  های 

 پرداختیم.

 گیری نتیجه      3

( يك پالس در  2، )شکل    M01به عنوان مثال در ايستگاه    محاسبه شد،  نگاریايستگاه لرزه  40توابع گیرنده را برای   

دار ی يك سطح شیبتواند نمايندهشود که میدهد ديده میدرجه تغییر پالريته می90ثانیه که در بك آزيموت    7/0زمان  

دو پالس سینوسی    همچنین  و رسد،  منطقی به نظر می  MFFی  غربی باشد که با توجه به حضور گسله  -شرقی  با استرايك

ی  ی يك اليهتوانند نمايندهدهد و میدرجه تغییر پالريته می  90آزيموت  بكشود که در   ثانیه ديده می  2/3های  در زمان

ارائه  (  3)شکلها در  ی ايستگاهلومتری باشه. نتايج برای همهکی  14دار در عمق تقريبا  ناهمسانگرد با محور تقارن شیب

های منطقه خوردگیها و چینهمخوانی خوبی با گسلههای بدست آمده رود استرايكاست. و همانطور که انتظار می  شده

 دارند.
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های اول و دوم از سمت چپ به ترتیب توابع گیرنده شعاعی و مماسی است، پنل  . پنلM01توابع گیرنده محاسبه شده برای ايستگاه   .2شکل  

درجه شیف روی بك   90ی مماسی با از آن کم شده است، پنل چهارم تابع گیرنده R0سوم تابع گیرنده شعاعی است که میانگین آزيموتی 

ی  دار و خطوط نارنجی پاس ناشی از اليهی شیبآخر ترکیب پنل سوم و چهارم است. خطوط سبز پالس ناشی از  اليه آزيموت و پنل

 کند. ناهمسانگرد در عمق را مشخص می

  

در هر دو نقشه مشخص شده   (2012از حسامی و همکاران ) ها گسله، رنگ های سیاه . نقطهچین -ايستگاه های موقت باند پهن ايران  .3شکل  

ها را  گیری محور سريع نسبت به شمال( مشاهده شده در بعضی ايستگاهای )خطوط نارنجی جهتنقشه سمت چپ ناهمسانگردی لرزه  .است

 دهد. را نشان می  (خطوط سبز استرايك مرزها استدار).نقشه سمت راست مرزهای شیبدهدنشان می
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