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چکیده
 با استفاده از دادههای، در اين مطالعه. حاصل از همگرايی صفحات عربی و اوراسیا است،منطقه فعال فرورانشی مکران
- ايستگاه باند پهن دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پايه زنجان که در امتداد يك خط شمالی11 جمعآوری شده توسط
 بررسی. محاسبه و تجزيه هارمونیك آنها انجام شدP  توابع گیرنده،جنوبی از ساحل مکران تا شهر بزمان نصب شدهاند
 نشان میدهد که مرز تقريبی موهو از عمق،تغییرات دامنه فازهای تبديلی بر روی توابع گیرنده و برانبارشهای هارمونیك
 در عمق، قرار دارد و در زير گودال جازموريانBAZM  تاAZIZ  کیلومتری در زير ايستگاههای51±2  تا28 حدود
 نشاندهنده وجود يك اليه ناهمسانگرد شیبدار با، تجزيه هارمونیك توابع گیرنده، همچنین. کیلومتر است40±2 حدود
 کیلومتر (که احتماالا مرتبط با رسوبات گوه افزايشی است) و يك اليه8 جنوبی تا عمق حدود-محور تقارن شمالی
. میباشدMALK  تاAZIZ  در زير ايستگاههای، کیلومتر22  تا16 غربی) در عمق-ناهمسانگرد افقی (شرقی
. ناهمسانگردی، تجزيه هارمونیك، تابع گیرنده، مکران:واژههای کلیدی
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Abstract
The Makran active subduction zone, is due to convergence of Arabian and Eurasian plates. In this
study, using data gathered by 11 broad-band stations of Institute for Advanced Studies in Basic
Sciences of Zanjan, located along a north-south profile from Makran coast to Bazman, the P
receiver functions calculated and harmonic decomposition of them, performed. Investigation of
amplitude variations of converted phases on the RFs and H-D stacks shows that the Moho
boundary lies beneath the stations from AZIZ to BAZM at almost 28 to 51±2 km depth, and
beneath depression of Jaz Murian is at 40±2km depth. Also, H-D of receiver functions indicates
existence of a dipping anisotropic layer with north-south symmetry axis to a depth of 8 km (which
is probably related to the accretionary prism sediments), and a horizontal anisotropic layer (eastwest) at the depth of 16 to 22 km, beneath AZIZ to MALK stations.
Keywords: Makran, Receiver function, Harmonic decomposition, Anisotropy.
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 1مقدمه
ناحیه فرورانشی فعال مکران ،حاصل از همگرايی صفحات عربی و اوراسیا است .منشور بر افزايشی مکران ،با طول حدود
هزار کیلومتر و مساحت  160هزار کیلومتر مربع ،از شرق تنگه هرمز در ايران و سیستم گسلی زندان-میناب شروع شده
و تا شرق پاکستان و سیستم گسلی ارناچ-نال گسترش يافته است .ضخامت زياد رسوبات ،زاويه مخروطی کم و شیب کم
در مقايسه با ديگر مناطق فرورانشی ،از ويژگیهای منشور افزايشی مکران است .فروافتادگیهای جازموريان در ايران و
مشکل در پاکستان حوضههای پیش کمانی ،و آتشفشانهای بزمان و تفتان در ايران و کوه سلطان و چاگائی هیلز در
پاکستان ،کمانهای آتشفشانی آندزيتی اين حوزه فرورانشی معرفی شدهاند (شکل .)1بررسی ناهمسانگردی ،هندسه و
عمق مرزهای درونپوسته ای و مرز پوسته با گوشته ،يکی از مسائل مطرح در پهنه فرورانشی مکران است که اطالع از آن
سبب فهم بهتر هندسه فرورانش میگردد .توموگرافی امواجحجمی دورلرز (شادمنامن و همکاران )2011 ،و محاسبه
توابعگیرنده  Pو منحنیپاشش امواجسطحی در مکران ساحلی (متقی و همکاران ،)2020 ،وجود يك لیتوسفر فرورونده
با شیب کم در منطقه را تايید میکنند .يك ابزار مناسب برای بررسی هندسه و ناهمسانگردی ساختارهای زيرسطحی،
محاسبه توابع گیرنده و تجزيه هارمونیك اين توابع است .تابع گیرنده ،يك سری زمانی شامل چند تابع ضربه با زمان
رسیدها و دامنههای متفاوت میباشد .اساس کار در روش تابع گیرنده ،استفاده از ويژگی تبديل موج از  Pبه  Sدر حین
برخورد به ناپیوستگیهای درون زمین است .اليهبندیهای زمین ،بهدلیل تفاوت خواص فیزيکی و در نتیجه ،اختالف
سرعتی در دو طرف مرزهای ناپیوستگی است .بنابراين به هنگام عبور از اين مرزها ،انرژی موج  ،Pبه دو قسمت تقسیم،
و امواج  Pو  SVعبوری به ترتیب ،فاز مستقیم  Pو فاز تبديلی  PSنامیده میشوند .در توابع گیرنده موج  ،Pفاز تبديلی
 PSبعد از فاز مستقیم  Pبه دستگاه گیرنده میرسد .برای محاسبه توابع گیرنده ،از روش واهمامیخت تکراری در حوزه
زمان استفاده میکنیم .با انجام واهمامیخت مولفههای عمودی از شعاعی و مماسی ،آثار چشمه ،مسیر و دستگاه حذف
میشوند و تنها اثر ساختارهای زير گیرنده باقی میمانند .با محاسبه اختالف زمان رسید فازهای مستقیم و تبديلی و به
کمك يك مدل سرعتی مناسب ،عمق مرز ناپیوستگی مسبب ايجاد فاز تبديلی بدست میآيد.

شکل  .1منطقه مورد مطالعه در مکران 11 .ايستگاه باند پهن متعلق به دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پايه زنجان با مثلثهای سیاهرنگ در
امتداد خط  A-Bمشخص شدهاند (.)AZIZ, KAHR, RAMZ, HITA, MALK, SEIF, SAID, ABAD, KAHN,KOOG, BAZM
خطوط قرمز ،گسلههای فعال منطقه را نشان میدهند.

در يك مرز ناپیوستگی تخت و همسانگرد ،بیشترين مقدار انرژی فازهای مستقیم  Pو تبديلی  PSبه ترتیب بر روی
مولفههای عمودی و شعاعی ثبت میشود ،اما از آنجايیکه مرز زير ايستگاه ،شیبدار و يا ناهمسانگرد است ،مقداری
نشت انرژی  Pبر روی مولفه  Rو مقداری نشت انرژیهای  Pو  PSبسته به ناهمسانگرد يا شیبدار بودن مرز ،بر روی
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مولفه  Tمشاهده میشود .فازهای تبديلی ساختارهای همسانگرد ،بر روی مولفه  Rو فازهای تبديلی مرزهای شیبدار و
ناهمسانگرد ،بر روی  Tثبت میشوند .با تجزيه توابع گیرنده به هارمونیكهای وابسته به بك آزيموت ،میتوان ترکیب هر
دو مولفه را تحلیل و تغییرات دامنه در يك زمان مشخص را بررسی نمود که انجام اين کار برای رژيمهای تکتونیکی
پیچیده مانند ناحیه فرورانشی مکران اهمیت زيادی دارد .اساس روش  ،H-Dجداسازی هارمونیكهای يك مجموعه تابع
گیرنده ،به عنوان تابعی از زاويه سمتی برگشتی است .اين تکنیك موجب جداسازی بخشهای دارای آزيموت ثابت از
قسمتهای دارای وابستگی آزيموتی ،میگردد (بیانچی و همکاران .)2010 ،فورد و همکاران ( ،)2016با ايجاد مدلهای
مصنوعی ،تفاوت توابع گیرنده را در سه حالت مرز شیبدار همسانگرد ،اليه تخت با ناهمسانگردی شیبدار و اليه تخت
با ناهمسانگردی افقی بررسی نمودند (شکل  .)2در يك مرز شیبدار همسانگرد يا تخت با ناهمسانگردی شیبدار (شکل-2
الف و ب ،راست و میانی) ،دامنه فاز تبديلی توابع گیرنده ،با تغییر زاويه سمتی برگشتی به طور متناوب با دوره تناوب
 360درجه ،و در يك اليه تخت با ناهمسانگردی افقی (شکل ،2چپ) ،با دوره تناوب  180درجه تغییر میکند.

شکل  .2الف) تصوير مدلهای استفاده شده برای محاسبه ب) مولفههای شعاعی و مماسی توابع گیرنده مصنوعی (فورد و همکاران.)2016 ،

 2روش تحقیق
دادههای مورد استفاده در اين مطالعه توسط  11ايستگاه لرزهنگاری باند پهن دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پايه زنجان،
که در راستای تقريبی خطی به طول  274کیلومتر (خط  ،A-Bشکل  )1از روستای عزيز آباد (جنوب استان سیستان و
بلوچستان) تا شهر بزمان (شمالغرب ايرانشهر و شمال جازموريان) با میانگین فاصله بین ايستگاهی  26کیلومتر ،نصب
شدهاند ،جمعآوری گرديدهاند .بازه زمانی دادهها ،از ماه دوازدهم سال  2016میالدی تا ماه چهارم سال  2019میالدی
است .برای محاسبه توابع گیرنده  6132 ،Pرويداد با بزرگای بیش از  5و فاصله کمانی  20الی  140درجه انتخاب و
زمان رسید تئوری فازهای  Pو  PKiKPبر اساس مدل  IASP91تعیین شد .بعد از جداسازی پنجره زمانی مناسب (60
ثانیه قبل و  100ثانیه بعد از زمان رسید تئوری) و حذف مقدار میانگین و روند از روی نگاشتها ،فیلتر میانگذر (با
فرکانس گوشه  0/05تا  1/5هرتز) بر روی شکل موج اعمال گرديد .در نهايت ،پس از چرخش پنجره انتخابشده از
دستگاه مختصات  ZNEبه  ،ZRTبرای محاسبه تابع گیرنده  ،Pمولفه  Zلرزهنگاشتها از مولفههای  Rو  Tواهمامیخت
شد تا اثرات چشمه و مسیر خارج از محدوده ايستگاهها از روی نگاشتها حذف گردد .برای بررسی تغییرات دامنه،
برانبارش توابع گیرنده در دستههای  15درجهای با همپوشانی  5درجهای انجام شد .سپس ،برای تجزيه هارمونیك توابع
گیرنده  Pمحاسبه شده ،دامنههای توابع گیرنده شعاعی و مماسی در زمانهای مشخص ،به صورت يك ترکیب خطی از
عبارتهای  cos kφو  sin kφکه  ،k = 0،1،2درجه هارمونیك است ،بیان گرديدند (رابطه .)1
k =2

()1

]) RFmR (t ) = RFk =0 (t ) +  [cos(k m )RFcos( k  ) (t ) + sin(k m )RFsin( k  ) (t
k =1

k =2

]) RF (t ) =  [cos(k m +  / 2k ) RFcos( k  ) (t ) + sin( k m +  / 2k ) RFsin( k  ) (t
k =1

T
m

در رابطه  m ،RFmR,T (t) ،1امین تابع گیرنده شعاعی يا مماسی ،φm ،زاويه سمتی برگشتی برای  mامین تابع گیرنده و
) ،RFk,cos(kφ),sin(kφ)(tمولفههای هارمونیك برانبارش تجزيهشده میباشند ،k = 0 .ساختارهای همسانگرد و عدم وابستگی
دامنه به زاويه سمتی برگشتی ،k = 1 ،يك اليه شیبدار همسانگرد يا تخت با ناهمسانگردی شیبدار و  ،k = 2يك اليه
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تخت ناهمسانگرد افقی را نشان میدهد .با انجام برگردان رابطه  ،1ضرايب عبارتهای هارمونیك  sinو  cosبرای تمام
توابع گیرنده بدست آمدند و مولفههای هارمونیك توابع گیرنده  Rو  Tترکیبشده ،برای  11ايستگاه (در امتداد )A-B
نسبت به زمان ترسیم گرديدند (شکل  .)3طبق شکل  ،3يك مرز (موهو) با زمان  3/5تا  6/4ثانیه (در عمق  28تا 51±2
کیلومتر) در زير ايستگاههای  AZIZتا  BAZMقرار دارد .همچنین ،نتايج اين مطالعه ،نشاندهنده وجود يك مرز
ناهمسانگرد شیبدار با محور تقارن شمالی-جنوبی در عمق حدود يك تا  8کیلومتری ،و يك مرز ناهمسانگرد افقی با
محور شرقی-غربی در عمق  16تا  22کیلومتری در زير ايستگاههای  AZIZتا  MALKمیباشد.

شکل  .3تجزيههای هارمونیك توابع گیرنده ( )R+iTوابسته به زاويه سمتی برگشتی برای  11ايستگاه منطقه در امتداد خط ( A-Bشکل ،)1
نمادهای  N-Sو  ،E-Wبه ترتیب ،نشاندهنده روابط هارمونیك  cos kφو  sin kφمیباشند که  k=0,1,2درجه هارمونیك است .خطچین
سبز (در  ،)k=0مرز تقريبی موهو در زير ايستگاهها و خطچینهای قرمز (در  k=1, N-Sو  ،)k=2, E-Wدو مرز ناهمسانگرد در زير ايستگاههای
 AZIZتا  MALKرا نشان میدهند .پالسهای قرمز و آبی ،نمايانگر دامنههای مثبت و منفی هستند که با مقیاس  120بزرگنمايی شدهاند.

 3نتیجهگیری
در اين مطالعه ،توابع گیرنده  Pدر  11ايستگاه لرزهنگاری در مکرانغربی محاسبه و با تجزيه هارمونیك توابع گیرنده،
ناهمسانگردی ،هندسه و عمق ناپیوستگیها تخمین زده شد .تجزيه هارمونیك توابع گیرنده ،نشان میدهد که يك مرز
(احتماالا موهو) از عمق  28تا  51±2کیلومتری در زير ايستگاههای  AZIZتا  BAZMاست .با حرکت از ساحل مکران
به سمت شمال ،عمق موهو با شیب خیلی کم افزايش میيابد و در زير کمان آتشفشانی بزمان به دلیل خمش لیتوسفر
اقیانوسی ،به بیشترين مقدار میرسد .در ناحیه پیشکمان (زير گودال جازموريان) عمق موهو  40±2کیلومتر است.
همچنین ،نتايج اين مطالعه ،نشاندهنده وجود يك مرز ناهمسانگرد شیبدار با محور تقارن شمالی-جنوبی (احتماالا
مرتبط با رسوبات گوه برافزايشی است) در عمق يك تا  8کیلومتری ،و يك مرز ناهمسانگرد افقی با محور شرقی-غربی
در عمق  16تا  22کیلومتری در زير ايستگاههای  AZIZتا  MALKواقع در باالی موهو میباشد .مقادير فوق ،تاکنون
برای  11ايستگاه در منطقه مورد مطالعه محاسبه شدهاند و برای ساير ايستگاهها نیز اين مقادير محاسبه و گزارش خواهند
شد.
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