
 641-638صفحه  ،  1399ماه    آبان کنفرانس ژئوفیزیک ایران،    نوزدهمین مجموعه مقاالت  

 در خوزستان   کاناموری  و ژو روش از استفاده با Vp/Vs نسبت و موهو عمق تغییرات
 

 3، محمدرضا سپهوند2 افسانه نصرآبادی  ،1 غزاله شیرانزایی

 
  کرمان پیشرفته فناوری  و صنعتی تکمیلی  تحصیالت دانشگاه  نوین، های  فناوری و علوم دانشکده  ارشد، کارشناسی دانشجوی1

ghazaleh.sh69@gmail.com   
 a.nasrabadi@kgut.ac.ir کرمان پیشرفته فناوری و صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه  نوین، های  فناوری و علوم دانشکده  استادیار، 2

 yahoo.commrsepahvand@ کرمان پیشرفته فناوری و صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه  نوین، های  فناوری و علوم دانشکده  استادیار، 3

 

 چکیده 

ایستگاه   6 دورلرز ثبت شده در   دادهسه سال  با استفاده از  منطقه خوزستان Vp/Vsنقشه تغییرات عمق موهو و نسبت 

های استفاده شده در این پژوهش  داده مشخصات  .  یین گردیدتع  لرزه نگاری کشوری  باند پهن دائم  شبکه  سه مولفه ای  

استفاده    1396الی   1393های  در بازه زمانی سال  ۵تر از  درجه ای و بزرگای بیش  ۹۰تا    ۲۵  رخدادهایی با فاصله رومرکزی

موج طولی به برشی با    توابع گیرنده با روش تکرار واهمامیخت در حوزه زمان و عمق موهو و نسبت سرعت.  شده است

یلومتر در بخش غربی )ورقه خوزستان، ک  30نتایج نشانگر افزایش عمق موهو از حدود    روش ژو و کاناموری  تعیین شدند. 

  51( و  AMIS, ABH1, KLNJهایایستگاهکیلومتر در ایستگاههای بخش مرکزی )  46( به حدود  AHWZایستگاه  

 ( است.BRJ سیرجان، ایستگاه-رقی )پهنه سنندجکیلومتر در بخش ش

 .زاگرس، Vp/Vsعمق موهو، تابع گیرنده، نسبت : های کلیدی واژه 
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Abstract 

Map of crustal thickness and Vp/Vs ratio of the Khuzestan region prepared in this study using 3 

years of data recorded in 6 permanent broadband seismic stations of national seismic networks 

(ISC). The events have epicentral distance from 25 to 90 degrees and a magnitude greater than 5, 

which happened in the years from 2014 to 2017  .The receiver functions calculated with the 

iterative deconvolution in the time domain of Ligorria and Ammon and the estimate of the Moho 

depth and Vp/Vs ratio was obtained by Zhou and Kanamori methods. The results revealed that 

the crustal thickness beneath AHWZ seismic station, located on the Khuzestan plate, has the 

lowest value for Moho depth (33 km) and the highest rate for Vp/Vs ratio (about 1.9). The moho 

thickness was increased to mean of 46 km in the central part of the region beneath AMIS, KLNJ, 

ABH1 stations and goes up to 51 km in the east of the region beneath BRJ station, which is located 

in Sanandaj-Sirjan Zone. 
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 مقدمه 

ای در های برخورد قارههیمالیا و یکی از جوانترین پهنه  -رانده زاگرس، بخشی از کمربند کوهزایی آلپخوردهنوار چین 

خیزترین منطقه ایران است. بیش  زلزله خیزی بسیار فعال و(. زاگرس از دیدگاه زلزله1968، اشتوکلینروی زمین است )

)بربریان،    اند در گستره زاگرس روی داده استهای جهانی به ثبت رسیدههای ایران که توسط شبکهلرزهدرصد زمین  50از  

های مخربی چون رخداد لرزهساختی بسیار باالست و باعث ایجاد زمینزمین مقدار دگرشکلی در این پهنه لرزه  .(1994

ای  های ساختار پوسته شده است. بنابراین مطالعه ویژگی   3/7  ع در کرمانشاه با بزرگای گشتاوریازگله واق  2017نوامبر    12

های ژئوفیزیکی، در دسته  ای، در میان روشهای لرزهروش های بسیار حائز اهمیت است.  ساختی چنین پهنهزمینو لرزه

  (. 1995باشند )لی و واالس  تعیین ساختارهای درون زمین می   هایی قرار دارند که دارای بیشترین قابلیت تفکیک در روش

ها مزایا و معایب  شود که هر یک از آنهای مختلفی استفاده میامروزه برای بررسی ساختار زمین در یک ناحیه از روش 

های سرعتی پوسته و گوشته است که برای تعیین ناپیوستگی  Pها تحلیل توابع گیرنده  خود را دارد. یکی از این روش

ها به  توان یک مقدار میانگین برای عمق ناپیوستگیرود. با استفاده از این روش میای بکار میباالیی در زیر ایستگاه لرزه

 نقشهشناسی  ی زلزلههابا بررسی داده   تحقیقاین    در زیر ایستگاه را بدست آورد.  Vp/Vsویژه ناپیوستگی موهو، و نسبت  

حاصل    خوزستان رازاگرس در منطقه    میانی نگاری در بخش  ایستگاه لرزه  6  را برای  Vp/Vsعمق موهو و نسبت    تغییرات

 کرده است.  
 

 روش تحقیق 

ای لرزهنگاری به رسید تقریبا قائم امواج  ای لرزهسه مؤلفه  یر یک ایستگاه در واقع پاسخ ساختار زمین در ز  Pتوابع گیرنده  

P   از مناسبرا نشان می ابزاردهد. توابع گیرنده یکی  های  شناسی برای تعیین عمق موهو و ناپیوستگیهای زلزلهترین 

سرعتی و همچنین بدست آوردن یک مدل سرعتی برای پوسته و گوشته باالیی در یک منطقه است. دامنه فازها در یک  

و اختالف سرعت در الیه ها، که باعث به وجود آمدن    ها ، عمق ناپیوستگیPتابع گیرنده، تابعی است از زاویه فرود موج  

توان ساختار زمین  گیرنده، میبا آنالیز توابع لذا  ( می شود.  PsPhs,PpShs,PpPhsو فازهای تکراری چندگانه )  Ps  فاز تبدیلی

  را با تعیین سرعت امواج و عمق الیه ها بدست آورد.

نگاری شبکه لرزهایستگاه    ۶ثبت شده در  دور لرز    داده(  ۱۳۹۶تا تیر ماه    ۱۳۹۳سه سال )اردیبهشت  در این پژوهش از  

 (.  1استفاده شده است. )شکل  5با بزرگای بیشتر از  (ISC)لرزه نگاری کشوری 
 

 

 

های  گر گسلهمطالعه )سمت راست(، خطوط قرمز رنگ بیان ی مورد منطقههای قرمز( در نگاری )مثلثهای لرزهایستگاهموقعیت  :1شکل  
های مورد بررسی قرار  لرزهتوزیع رومرکز زمین اند.هایی متفاوت در شکل مشخص شدهساختی با رنگزمینهای لرزهزونموجود در منطقه است. 

 گرفته در این پژوهش )سمت چپ(. رنگ هر دایره مبین عمق هر رخداد است. 
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گردید. جهت حذف  محاسبه    Taupافزار  نرمو    IASP91مدل سرعتی اولیه  با استفاده از    Pزمان اولین رسید فاز مستقیم  

  بر روی داده ها اعمال گردید.   1هرتز(،  فیلتر گوسی با پارامتر پهنای برابر با    5/0های با بسامدهای باال )باالتر از  نوفه

( توابع گیرنده شعاعی  1999ها با استفاده از روش واهماهیخت تکراری در حوزه زمان )لیگوریا و آمون،  برای همه ایستگاه

( از تباین سرعتی مرز بین  1999و مماسی محاسبه شده است. سپس با استفاده از روش پیشنهادی ژو و کاناموری )

ایستگاه استفاده شده است. در این    برای هر  Vp/Vsو محاسبه نسبت    و گوشته جهت تخمین عمق مرز موهو  پوسته

( ایجاد کردند، جهت محاسبه عمق 2000( که تغییراتی در روش ژو وکاناموری )2006مطالعه از روش ایتون و همکاران ) 

استفاده گردیده است. در این روش، توابع گیرنده حوزه زمان را مستقیماً بدون نیاز به   Vp/Vsناپیوستگی موهو و نسبت 

کند. بهترین تخمین تبدیل می    SV/PV-Hازها مشخص شوند و یا زمان رسیدهای آنها، مشخص شود، به حوزه  اینکه این ف

 شود که این سه فاز به طور همدوس با هم برانبارش شوند. زمانی پیدا می Vp/Vs از ضخامت پوسته و نسبت
 

 بحث و نتیجه گیری 

لرزه نگاری دائم شبکه  سه مولفه ای باند پهن  نگاری  ایستگاه لرزه  6برای  محاسبه توابع گیرنده   عد ازدر این پژوهش ب

موهو    عمق ناپیوستگی،  ژو و کاناموریاصالح شده  با استفاده از روش    ،بک آزیموتها و فواصلو برانبارش آنها در    کشوری

را نشان می    KLNJو    AHWZده در ایستگاه  نتایج بدست آم    2شکل  گردید.  تعیین  در هر ایستگاه    Vp/Vsو نسبت  

و در زیر  کیلومتر  ۴۵در حدود  KLNJبرای ایستگاه  ر،کیلومت 33، در حدود  AHWZ. عمق موهو در زیر ایستگاه  دهد

شود با عبور از زاگرس به سوی  مشاهده می  3بدست آمده است. همانطور که در شکل    کیلومتر  AMIS  ۴۰    ایستگاه

که  کیلومتر است    ۴۱به طوری که ضخامت متوسط پوسته در زاگرس در حدود    ، ضخامت پوسته کاسته شدهصفحه عربی  

زمین ساختی در غرب زون لرزه  AHWZو در زیر ایستگاه    کاهش یافتهبه صفحه عربی    نزدیک شدنبا    ضخامتاین  

، سیرجان-بر روی زون سنندج  بشترین مقدار برای ضخامت پوسته  .دارد  را  کیلومتر  ۳۳کمترین مقدار را در حدود    زاگرس

 . کیلومتری هستند  ۴۶و    ۵۱مق موهوی  بدست آمده است که به ترتیب دارای ع   SHK1و    BRJدر زیر ایستگاههای  

زاگرس را   مرکزی، عمق موهو در شمالدر منطقه زاگرس و ایران  P( با بررسی توابع گیرنده  ۲۰۱۱افسری و همکاران )

با   (201۴و همکاران )  فرهمندزادهتقی  .کیلومتر رسید  ۵۱سیرجان به  -کیلومتر بدست آوردند که به سمت سنندج  ۴۲

ایران محاسبه کردند. آنها صخامت پوسته را  Sو    Pبررسی توابع گیرنده   در زیر    ساختار ضخامتی پوسته را برای کل 

نتایج  .  اندکیلومتر بدست آورده  ۵۵الی    ۵۰ان  جسیر-کیلومتر و در زیر سنندج  ۴۳خورده زاگراس در حدود  کمربند چین

 ل قبولی دارد.باین مطالعه همخوانی قا  از از هردو مطالعه ذکر شده با نتایج حاصل بدست آمده 
 

  
 .  KLNJو   AHWZ دو ایستگاهدر  Vp/Vsعمق موهو و نسبت پاسخ بدست آمده برای   .۲شکل  
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 .منطقه مورد مطالعه )سمت چپ( در    Vp/Vsعمق موهو )سمت راست( و نسبت تغییرات  نقشه  . ۳شکل  
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