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 یهانوفه  یسطح با استفاده از توموگراف کینزد ی ساختار سرعت نییتع

 در پهنه دهدشت  یط یمح
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 ده  یکچ
ی پیوسته در این    هادادهاز    ی مجموعه بزرگمحیطی به دلیل وجود    ی هانوفهبا استفاده از روش    یتوموگراف  ریتصاو  نییتع

. با  گرددی منوفه ثبت شده استخراج    ی هادادهبا استفاده از    یستگاهیا  ن یفواصل ب  نیراهم شده است. توابع گرف  مطالعه

توابع گر  استفاده پارام  یپاشندگ  ی های منحنحاصله،    نیاز  فاز  فراسرعت  انجام  محاسبه    یتوموگراف  ندیتر داده( جهت 

 ی بازهدر    .گرددی ممحاسبه  ثانیه    1.5،2.5،3  ی ودهای در پر   ریلی، سرعت گروه موج  یتوموگرافنتایج حاصل از  در  .  شودی م

شود که ناهنجاری کم سرعت های پر سرعت به وضوح در مناطق جنوبی و شرقی دیده می هنجاری ثانیه بی   1.5پریودی  

و در   دهدی مثانیه از سرعت این آنومالی مقداری کاهش رانشان    2.5دشت دهدشت را در برگرفته است و در بازه پریودی  

پر سرعت کم    3پریودی    ی بازه  آنومالی  این  از گستره  پیچیده منطقه،  وجود  گرددی م ثانیه  تکتونیک  و   هاسیطاقد.. 

شناخته شده در    ی هاگسلبه تعداد متناسب نیز به وضوح در منطقه قابل مشاهده است. در نواحی اطراف    ی هاسیناود

. همچنین گسل تراسی دهدشت نیز که باعث جدایش  باشندیمهای کم سرعت قابل رویت  منطقه مورد مطالعه ناهنجاری 

 . باشدیمست به وضوع قابل رویت دو طاقدیس موجود در غرب و جنوب شرقی شهر دهدشت با سرعت باال  شده ا
 دهدشت ،ی، توموگرافگروهسرعت  ن،یتوابع گر ،یطیمح ی نوفه لرزه ا:  ید یلک  یهاواژه 
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 مقدمه    1

درجه شرقی  50،60،22الی  50،10،12افتادگی دهدشت، در مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه، دهدشت، یا فرو 

، خویز، کوه سیاه، الر، دیل بنگستان  ی هاسیددرجه شمالی و با مورفولوژی دشت در بین طاق  31،10،36الی    30،20،07

لت همگرایی صفحات که به ع  -این منطقه به دلیل نزدیکی به فرو افتادگی دزفول  .( 8مرجع  )   خامی قرار گرفته است

( شکل Aبخش )(  -(1984عربی و اوراسیا دارای سیستم زمین شناسی با تکتونیکی پیچیده است )جکسون و مکنزی،  

وجود مخازن هیدروکربن متعدد در این پهنه، اهمیت    های دگ یچیپ( نیز دارای سیستم تکتونیکی پیچیده بوده که این  1

 (.  7مرجع ) دینمای ماقتصادی این مطالعات را دو چندان 

 یمشخصه همچنین مشاهدات میدانی زمین شناسی در این منطقه دال بر این است که سازند گچساران که یک سازند با  

بیشتری نسبت به بقییه سازندهای موجود در منطقه  نمکی است که در این منطقه دارای رخنمون ظاهری    –تبخیری 

 یهاروشها  ای در این الیهنمکی به علت باال بودن سرعت موج لرزه   ییهاهیال (  وجود این  1( شکل  c)بخش )  باشد.می 
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ها و ساختار زیر زمین را مشخص کند.  تواند محل دقیق الیهنگاری بازتابی( به خوبی نمی معمول ژئوفیزیک اکتشافی )لرزه

 تواندی م  محیطی   ی هانوفه توموگرافی  مطالعات در شاخه زلزله شناسی، همچون    ی هاروش،  هاتیمحدودبا توجه به این  

برای این   از این روش که توسط    ی هاروشجایگزین مناسبی  با استفاده  باشد.  پایه (  2004)  لویو کمپ  رویشاپ متداول 

که   ی نوفه لرزه ا  ی هادادهکه    ییهاستگاهیاتابع گرین تجربی محیط را برای فواصل ایستگاهی، برای    توانی مگذاری شد  

به   ،محیطی  ی هانوفهتوموگرافی  رو، در مطالعه حاضر، با استفاده از  ثبت کرده اند تعیین نمود. از این    کسانی  ی هازماندر  

 . می پرداز ی مبررسی ساختار سه بعدی مدل سرعتی پوسته نواحی اطراف شهر دهدشت  

 قی روش تحق    2
در پروژه لرزهای غیر فعال -  2017در بازه زمانی یک ماهه ژانویه  -پیوسته ثبت شده    ی هادادهبخشی از  مطالعه از    نیا   در

است.    استفاده شده  -توسط مدیریت اکتشاف )شرکت ملی نفت ایران( اجرا گردید   2017- 2016که در سال  -دهدشت
مطالعه   نیمورد نظر در ا   ی هاستگاهیا  تیکه موقعایستگاه    116پیوسته در پروژه لرزه نگاری غیر فعال دهدشت با    ی هاداده

( Bبخش ) )   برداشت شده است  2017تا جون    2016ماه در بازه زمانی آگوست    9مدت    به   مشخص شده است   1در شکل  
،  است(  2007ن و همکاران )نسمانند ب   یتجرب  نیدر جهت استخراج تابع گر  هادادهپردازش  در این مطالعه،  (.  1شکل  

شده توسط    لیمشترک تکم  ن ییپردازش از روش فرکانس پا  ندیدر فرا  ی ریجهت بکارگ  هاداده  ی ازآماده س  ی براهمچنین  
  قه یدق   10  ی هاپنجرهبه    وسته یپ  ی هاداده  کیروش بعد از انجام تفک  نی. در امیینمای ماستفاده  (  2013و همکاران )  رزادیش
را در حوزه زمان   زی اپراتور نرمال  s0.3-3.3 ی ودیدر بازه پر  هادادهکردن    لتریو ف  انه یم  و حذف اثر روند روزانه، مقدار  ی ا

   .گرددی ماعمال  (whitening) فرکانس و( one-bit  تی)تک ب
بعد .  باشدی م  مشترک  ی هازماندر    ستگاه یمربوط به هر جفت ا  ی هاگنالیس   ن یب همبستگی متقابل    ی محاسبهگام بعدی  

هرتز در   10تا    3و    3تا    0.3فرکانسی    ی بازهاولیه، همبستگی بین هر دو جفت ایستگاه  در دو    ی هادادهاز آماده سازی  
 ثانبه ای انجام شد.   600 یهای زمان پنجره 
ش    WRMS  روش،LINEAR  ،RMS  ی هاروشبوسیله  , (stacking) برانباشت  ندیفرا مرحله   توسط  و   رزادیارائه شده 

های  (  2022)  همکاران مولفه  است.     TT  ،ZZبرای  شده  آمده    ی هاگنال یسانجام  ا  ن یببه دست    ستگاه،یهر جفت 
بر انبارش محاسبه شده بر اساس تفکیک منابع    (2. )تصویرهستند  یمثبت و منف  یزمان  ریدو طرفه با تأخ  یزمان  ی های سر

 های همبستگی دارای منبع نوفه پایدار انجام شده است  بر انبارش سیگنال  ،نوفه پایا و غیر پایا

. بعد از شودی ممحاسبه    یتوموگراف  ندیحاصله، جهت انجام فرا  نیاز توابع گر  ،پاشندگی سرعت فاز و گروه  ی های منحن
 .  باشدی مآشکار  ساختار سرعتی منطقه  دهدشت را ثانیه 3،2.5،1.5 ی ودها یپر موج ریلی در یتوموگراف ندیانجام فرا

 
، مربع  رنگ نقطه مرجعها، مرهای سیاه مکان ایستگاه( . مثلث A) و موقعیت شهردهدشت در منطقه منطقه مورد مطالعه . 1شکل 
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همچنین رسوبات موجود در منطقه در قسمت باالی   (B)  دهند.منطقه را نشان میهای و خطوط قرمز رنگ گسل خاکستری شهر دهدشت

 (Cسمت راست تصویر قرار گرفته است. )

   3-10و  0.3-3فرکانسی  یهابازه در  ZZو TTمولفه های  LINEAR ،RMS  ،WRMSنتایج حاصل بر انبارش . 2 شکل

 

 ثانیه  3،2.5،1.5سرعت گروه موج ریلی در پرویو های زمانی .  3شکل 

 یر یگجه ینت    3

نشان داده شده    3ثانیه در شکل    3،2.5،1.5  ی ودهایپرنتایج حاصل از توموگرافی سه بعدی سرعت گروه موج ریلی در  

های پر سرعت به وضوح در مناطق جنوبی و شرقی دیده  هنجاری (، بی 3الف( ثانیه )شکل    1.5پریودی    ی بازه است.  در  

ثانیه از سرعت این آنومالی    2.5شود که ناهنجاری کم سرعت دشت دهدشت را در برگرفته است و در بازه پریودی  می 

پر سرعت کم    3پریودی    ی بازهو در    دهدیمرانشان    مقداری کاهش آنومالی  این  از گستره  تکتونیک گرددیمثانیه   ..

به تعداد متناسب به وضوح در منطقه قابل مشاهده است. در نواحی   یهاسیناودو    هاسیطاقدپیچیدیه منطقه،  وجود  

. همچنین گسل باشندی مسرعت قابل رویت    های کمشناخته شده در منطقه مورد مطالعه ناهنجاری   ی هاگسلاطراف  

تراسی دهدشت نیز که باعث جدایش دو طاقدیس موجود در غرب و جنوب شرقی شهر دهدشت با سرعت باال  شده است  

 . باشدی مبه وضوع قابل رویت 
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 تشکر و قدردانی    4
داده از  استفاده  با  مطالعه  از این  نویسندگان  است. همچنین  تهیه شده  اکتشاف  مدیریت  ایران  نفت  ملی  های شرکت 

ریاست اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف در جهت اجرای    ،شایان جناب آقای مهندس پیرویان  ی های همکار و    هاکمک
 پروژه کمال تشکر را دارند.
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