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 چکیده 

نگاری موقت پژوهشگاه  های ثبت شده در شبکه لرزهلرزهمنحنی زمان عبور امواج پیکری منطقه فريمان بر اساس پسدر اين مطالعه      
های  مبا تدوين الگوريتشناسی و مهندسی زلزله ترسیم شده و سرعت امواج پیکری مربوط به منطقه به دست آمده است. المللی زلزله بین

های زمان عبور فازهای قرائت شده در هر ايستگاه،  فاز پیکری قرائت گرديد و با ترسیم منحنی  3243زمان رسید    کامال هوشمند  مناسب
𝑉𝑃𝑔وسته بااليی به ترتیب متوسط سرعت موج تراکمی و برشی در پ 

= 6.38 𝐾𝑚 𝑠⁄   و𝑉𝑆𝑔
= 3.59 𝐾𝑚 𝑠⁄  سرعت    .محاسبه شده است

𝑉𝑃𝑛موج تراکمی در مرز مشترک پوسته و گوشته)ناپیوستگی موهو(  
= 8 𝐾𝑚 𝑠⁄   مق مرز ناپیوستگی موهو برای منطقه به دست آمده و ع

نتايج اين مطالعه با مطالعات قبلی   اند.کیلومتر از سطح زمین رخ داده  4-8ها در محدوده  لرزهعمده پسکیلومتر محاسبه شده است.    49
از اين روش بخاطر  ما در همین منطقه علیرغم تفاوت روش پردازش با همديگر تطابق خوبی نشان می دهند. بنابراين نتايج بدست آمده 

سرعت باال در محاسبه ساختار سزعتی ضرورت بکارگیری اين روش برای تخمین سريع پارامترهای ساختار سرعتی ساير نقاط را دوچندان 
 نمايد. 

 .فاز پیکری، سرعت موج تراکمی و برشی، گسل مزدوران  ،فريمان ،منحنی زمان عبور های کلیدی:واژه 
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Abstract 

   In this study, the body waves travel time curve in Fariman region has been recorded based on aftershocks in 

the temporal seismology network of the “International Institute of Earthquake and Seismology (IIEES)”, and 

the velocity of body waves in this region has been calculated. By using appropriate travel time algorithms, we 

read 555 body phases and calculated the average velocity for shear and compressional waves in the upper crust 

equal to 𝑉𝑃𝑔
= 6.38 𝐾𝑚 𝑠⁄   and  𝑉𝑆𝑔

= 3.59 𝐾𝑚 𝑠⁄  by plotting the travel time curves phases in each station. The 

compressional wave velocity is obtained at the crust and mantle interface (Moho discontinuity) 𝑉𝑃𝑛
= 8 𝐾𝑚 𝑠⁄  

and the Moho discontinuity boundary depth is calculated 49 km for the region. The majority of the aftershocks 

happen around 4-8 Km from surface of the ground on the new fault section of the Mozdoran fault. 
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 مقدمه      1

منطقه مورد  رود.  به شمار میغرب آسیا  يکی از  مناطق لرزه خیز  قرار گرفته است،    خیزی آلپ هیمالیا نوار لرزهکه بر روی  فالت ايران  

میالدی   840زمین لرزه سال    .قرار گرفته استشمال شرق ايران  در  واقع در    ساختی کپه داغ  زمینبررسی در اين مطالعه در ايالت لرزه

بزرگای   با  لرزه های  6.5  تخمینیدر منطقه تربت جام  بزرگای حدود  میالدی م  1673و    1687، و زمین  با  )آمبرسیز و 6.6شهد   ،

همه فعالیت لرزه    دوقلعه فريمان  1396فروردين ماه    16کیلومتری زمین لرزه    100لرزه تاريخی مهمی در گستره  ( زمین1982ملويل،

ايران به سمت کپه داغ، در چین خوردن رسوب ها نقش اساسی داشته و چنینرا نشان میدهد  گزارش شده  خیزی  . حرکت صفحه 

حرکتی سبب تغییر سازوکار گسل های پی سنگ از نرمال به راندگی، با شیب به سمت شمال و همچنین ايجاد گسل های امتداد لغز 

نگار سه لرزه  16شبکه لرزه نگاری موقت نصب شده در منطقه فريمان با  اين مطالعه مربوط به  های  داده   (.1383شده است)آقانباتی،  

  1396لرزه شانزدهم فروردين  که سه روز بعد از زمین  17/5/2017تا    12/4/2017ای در مدت زمان  مؤلفه  نگار سهشتاب 3ای و  مؤلفه

به منظور (  1398همکاران)وتعیین محل شده توسط خسروی  لرزهزمین  577در اين مطالعه از    .باشد می  اندازی شد، راه  Mw6با بزرگای  

𝑉𝑃𝑔محاسبه  
𝑉𝑆𝑔و    

𝑉𝑃𝑛به منظور محاسبه    استفاده شده است. 
( موسسه JRKH)كهای ثبت شده توسط ايستگاه جرخشلرزه  از زمین  

 استفاده شده است. 31/12/2017تا  1/1/2017ژئوفیزيك دانشگاه تهران در بازه زمانی 

 ق روش تحقی      2

های  های مورد استفاده در ايستگاه لرزهزمینای برای  ( زمان رسید فازهای لرزه2000)اودياس،    با توجه به هندسه مسیر موج در پوسته

فازهای   همه  بنابراينباشد  میکیلومتر    ۵۰تر از  ها کم  ها از ايستگاهلرزهمختلف قرائت شد. با توجه به اينکه شبکه محلی بوده و فواصل پس

 ها نشان داده شده است. همراه موقعیت ايستگاههای مورد استفاده به لرزهرومرکز پس 1در شکل باشند.می gSو  gPقرائت شده از نوع 
 

 
  ۱۶ايستگاههای لرزه نگاری و شتابنگاری موقت يك روز پس از وقوع زمینلرزه  مورد استفاده در اين مطالعه. های ها و ايستگاهلرزهپسرومرکز  .1شکل
 روز در منطقه نصب و راه اندازی شد.  ۴۰توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدت  ۶دو قلعه فريمان با بزرگی  ۱۳۹۶فروردين 

 

  های زمان عبور بر حسب فاصله برای اين فازها در منطقه درائت شده و منحنیهای مختلف قردر گام اول زمان رسید فازها در ايستگاه
سرعت امواج تراکمی و برشی در   2های شکلبا توجه به شیب خط برازش شده به هر کدام از منحنی؛ سپس  رسم شده است  2شکل

و    𝐴𝑃𝑔خط برازش شده با    أمقادير عرض از مبد  1نشان داده شده است. در جدول  1برای هر ايستگاه محاسبه شده و در جدول  پوسته
𝐴𝑆𝑔 .نشان داده شده است 
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 . باشندمی gSهای آبی رنگ بیانگر فاز و ستاره gPقرمز رنگ بیانگر فاز -. نقاط سیاهموردمطالعههای در ايستگاهای منحنی زمان عبور فازهای لرزه .2شکل

 
 . مانيموقت نصب شده در فر  ی نگار در گستره شبکه لرزه  یا لرزه ی . سرعت انتشار موجها1جدول

𝑽𝑺𝒈
 𝑪 = 𝟏 𝑽𝑺𝒈

⁄  𝑽𝑷𝒈
 𝑩 = 𝟏 𝑽𝑷𝒈

⁄  𝑨𝑺𝒈 

(Sec) 

𝑨𝑷𝒈 

(Sec) 

Station 

3.6738 0.2722 6.5531 0.1526 1.4413 0.8987 Razm 
3.6496 0.2740 6.4226 0.1557 1.5189 0.8243 Chah 
3.6643 0.2729 6.4683 0.1546 1.3790 0.8310 Baba 
3.7327 0.2679 6.8120 0.1468 1.5582 0.9918 Kalk 
3.5137 0.2846 6.2228 0.1607 1.1267 0.7045 Sale 
3.4831 0.2871 6.1690 0.1621 1.0800 0.7044 Chea 
3.5625 0.2807 6.2189 0.1608 1.2166 0.7227 Giza 
3.5236 0.2838 6.3694 0.1570 1.1579 0.8181 Sanj 
3.5002 0.2857 6.2657 0.1596 1.1257 0.8083 Shah 
3.5984 0.2779 6.3898 0.1565 1.2705 0.8004 Kalh 

 

 سرعت موج تراکمی در مرز مشترک پوسته و گوشته )وابسته به موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران(    كهای ايستگاه جرخش طابق دادهم
𝑉𝑃𝑛)ناپیوستگی موهو(  

= 8 𝐾𝑚 𝑠⁄  .(  2000برای محاسبه عمق ناپیوستگی موهو از رابطه معرفی شده توسط اودياس)  به دست آمده است
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 باشد: که به صورت زير میشده است استفاده 
 

ℎ𝑀𝑜ℎ𝑜 =
1

2
(𝐻𝑒𝑞 +

𝛼1𝛼2𝜏

√𝛼2
2−𝛼1

2
)                                                       (1) 

 
𝑉𝑃𝑔های  به ترتیب سرعت   𝛼2و    𝛼1در اين رابطه  

𝑉𝑃𝑛و    
ها و مقدار عرض از مبدأ  لرزهبه ترتیب متوسط عمق زمین  𝜏و    𝐻𝑒𝑞، پارامترهای 

𝑉𝑃𝑛نمودار  
به ثانیه    8.4989کیلومتر و مقدار عرض از مبدأ نیز    10ها  لرزهشود. در اين مطالعه متوسط عمق زمیندر نظر گرفته می  

به شده  کیلومتر محاس  49دست آمده است. با توجه به مقادير به دست آمده و رابطه ذکر شده، عمق مرز ناپیوستگی موهو برای منطقه  
 است.
 

 گیری نتیجه      3

𝑉𝑃𝑔متوسط سرعت موج تراکمی و برشی در پوسته بااليی به ترتیب    2مطابق جدول
= 6.38 𝐾𝑚 𝑠⁄    و𝑉𝑆𝑔

= 3.59 𝐾𝑚 𝑠⁄    محاسبه

ايستگاه  ثبت شده  ی  شده است که با نتیجه محاسبات سرعت در ساير مناطق ايران همخوانی خوب دارد. با توجه به اينکه تمامی فازها

  های ايستگاه بنابراين از داده  ايمقادر به محاسبه عمق موهو نبوده  های اين شبکهبا داده   لذا  بودند و  𝐴𝑆𝑔و    𝐴𝑃𝑔از نوع    موقت نصب شده

𝑉𝑃𝑛سرعت موج تراکمی در مرز مشترک پوسته و گوشته)ناپیوستگی موهو( جرخشك استفاده کرده و  
= 8 𝐾𝑚 𝑠⁄  به دست آمده است  .

کیلومتر از سطح زمین رخ   4-8ها در محدوده  لرزهعمده پسکیلومتر محاسبه شده است.    49عمق مرز ناپیوستگی موهو برای منطقه  

 اند. داده

محاسبه شده به روش     یساختار  یمحاسبه شده با متوسط سرعت مدل ها  یسرعت ها  ري( مقاد۱بدست آمده )جدول    جينتا  یبررس

بازماند ها   یلرزه ا   یبدست آمده از روش توموگراف  ج ي( و نتا۱۳۹۸و همکاران،    ی)خسرو  مانيمنطقه فر  یمدل سرعت ها  یساز  نهیبه

براساس نتايج بدست آمده می توان پیشنهاد نمود که پس از نصب شبکه های لرزه  . دارد ینسبتا قابل قبول  ی( هم خوان۱۳۹۷ ،ی)خسرو

نگاری موقت استفاده از الگوريتم های هوشمند برای تشخیص فازهای لرزه ای و تعیین محل انها بر اساس مدل سرعت اولیه بدست آمده 

ع مطالعه لرزه خیزی منطقه و متعاقبا بهینه سازی مدل از منحنی های زمان سیر موج های طولی و عرضی کمك شايان توجهی به تسري

 های سرعت می نمايد. 
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