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 چکیده 

های جازموریان  های حاصل از فرورانش صفحه عربی، حوضه رسوبی سیستان و فروافتادگیمنطقه مکران غربی به دلیل وجود ساختار
روش نوین و با  ای است. ما از روش توموگرافی الحاقی نوفه زمینه که یک  مَشکل، دارای پوسته بسیار ناهمگن و پیچیده-و هامونی

قدرت تفکیک باالتر از روش های مرسوم توموگرافی است،  برای بهبود مدل پوسته و گوشته باالیی استفاده کرده و توانستیم مقدار 
نتایج حاصل    های مرسوم توموگرافی دهیم.آمده از روشدرصد کاهش نسبت به مدل اولیه بدست  65اختالف زمان سیر کل را حدود  

 20کیلومتر(، حوضه رسوبی سیستان ) حدود    15رسوبی عمیق در گوشه شرقی فروافتادگی جازموریان )حدود    وجود سه حوضه
)حدود   مکران  فرورانشی  گوه  نیمه جنوبی  و  نشان می  20کیلومتر(  را  میانه گوه کیلومتر(  در  پرسرعت  آنومالی  یک  دهد. وجود 

 اشد. ها بتواند در ارتباط با وجود افیولیتبرافزایشی می
 

 مکران، نوفه زمینه، توموگرافی الحاقی :های کلیدیواژه

 

Ambient noise adjoint tomography in western Makran region 

M. Enayat 1, A. R. Ghods 2, A.Kaviani3 

Student of Geophysics,Institute for Advanced Studies in Basic Science, Zanjan, Iran PhD 1 

Professor,Institute for Advanced Studies in Basic Science, Zanjan, Iran2 

, Germany University of Frankfurt Research Associate,3 

Abstract 

Western Makran has a very heterogeneous and complex crust due to the structures related to 

subduction of Arabian plate, Sistan sedimentary basin, and the Jazmurian and Hamuni-Mashkel 

depressions. We used the ambient noise adjoint tomography method, a method with higher 

resolution than conventional tomography methods, to improve the crust and upper mantle shear 

velocity model. We were able to reduce total misfit by about 65% relative to the latest shear 

velocity model obtained by conventional method. The results show the existence of three deep 

sedimentary basins in the eastern corner of the Jazmurian depression (~15 km), Sistan 

sedimentary basin (~20 km) and the southern half of Makran accretionary wedge (~20 km). A 

high velocity region is detected within the accretionary prism which could be related to deep 

ophiolites. 
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 مقدمه

غربی واقع در جنوب شرقی ایران یک زون فرورانشی با زاویه کم و منشور برافزایشی بسیار عریض است که  منطقه مکران  
آورنده  به وجود  نرخ همگرایی  است.  آمده  به وجود  اوراسیا  زیر صفحه  به  عربی  فرورانش صفحه  و  این  از همگرایی  ی 

خیزی در این منطقه بسیار کمتر است.  رورانش مشابه و مکران شرقی، زلزله فرورانش کم بوده و در مقایسه با مناطق ف
نگارها، این منطقه خیلی مورد بررسی و مطالعه با دقت باال قرار  تاکنون به دلیل عدم وجود یک شبکه متراکم از زلزله

های . یکی از ابزارنگرفته و ساختار پوسته ضخامت رسوبات گوه و نحوه گسترش آن به صورت دقیق مشخص نشده است
خیزی در آن بسیار کم است، استفاده از نوفه زمینه  قوی برای مطالعه ساختار پوسته این منطقه و مناطق مشابه که زلزله

ها ندارد. به همین دلیل در این مطالعه از روش توموگرافی الحاقی نوفه زمینه که نسبت به  است که نیاز به وجود زلزله

mailto:aghods@iasbs.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=11962274997581336549
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 نوفه زمینه دارای دقت باالتر و قدرت تفکیک بیشتر است استفاده شده است.    های مرسومتوموگرافی
های مرسوم توموگرافی نوفه برای تبدیل سرعت گروه یا فاز در هر نقطه از شبکه از مدل سرعتی یک بعدی استفاده روش

های کم  ه شدن آنومالی کنند که مدل سرعتی سه بعدی را تحت تاثیر قرار داده و به خصوص باعث کمتر تخمین زدمی 
( Ambient Noise Adjoint Tomography(. روش توموگرافی الحاقی نوفه زمینه )2017شود )لیو  سرعت می 

های مرسوم توموگرافی نوفه زمینه است )ونگ و های جدید و با دقت و قدرت تفکیک باالتر نسبت به روشیکی از روش
های مرسوم است که با افزایش  برتر از روشش یک روش بسیار هزینه(. این رو2014و چن و همکاران    2022همکاران  

ها امکان حل معادله کامل موج و بدست آوردن مشتقات فرشت )حساسیت اختالف زمان سیر  قدرت محاسباتی کامپیوتر 
هدف )اختالف   آورد. این روش یک روش مبتنی بر تکرار است و در هر مرحله تابعنسبت به پارامتر های مدل( را فراهم می 

 شود.  سازی شده( کمینه می زمان سیر کل تابع گرین تجربی و تابع گرین شبیه 

 داده 

نگاری موقت مکران دانشگاه  شبکه لرزه  ایستگاه  33اطالعات توابع گرین تجربی از طریق محاسبه همبستگی متقابل بین 
( زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  و  2019تا    2016تحصیالت  ثابت  5(  و   ایستگاه  تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  شبکه 

شناسی و مهندسی زلزله، بدست آمده است. برای محاسبه توابع گرین تجربی نوفه زمینه از پژوهشگاه بین الملی زلزله
ها، استفاده شده  سازی دامنه رکوردبه جز در بخش نرمال  2007روش مرسوم پیشنهادی در مطالعه بنسن و همکاران  

آوری، به یک نمونه بر ثانیه  الف( پس از جمع-1-ها مدنظر )شکل  های در دسترس برای ایستگاه همه داده  است. در ابتدا
های یک روزه بریده شدند. سپس پاسخ ایستگاهی  کاهش نمونه داده شده و پس از برداشتن روند و میانگین، به رکورد

رکورد نمایانگر جنبش زمین رسیده شده به ایستگاه، باشند.  های هر  های هر ایستگاه برداشته شده تا دامنهمربوطه از داده
های قوی مانند سازی دامنه است تا اثرات سیگنال های نوفه زمینه، نرمالسازی اولیه دادهترین گام در مرحله آمادهمهم 
العه کاویانی و همکاران ای نزدیک ایستگاه حذف شوند. برای این کار ما از روش استفاده شده در مطها لحظهها و نوفهزلزله

ای دقیقه   80های چهار ساعته و هر قسمت به سه بخش  ( استفاده کردیم. در این روش رکورد روزانه به قسمت 2020)
هایی که انرژی آنها بیش از یک و نیم برابر انرژی میانگین روزانه باشد و نسبت بیشنه به کمینه  تقسیم شده و قسمت

هایی که بیش از  شود. همچنین قسمتباشد، حذف می   1.2ای بیش از  های هشتاد دقیقهانحراف معیار استاندارد بخش
هایی که بیش  شود. و در آخر دامنهها صفر باشند به عنوان گاف ثبتی در نظر گرفته شده و حذف میدرصد از دامنه  10
سازی طیفی شوند. در مرحله آخر سفید برابر میانگین انحراف معیار استاندارد پنجره چهار ساعته باشند قیچی می  3.8از 

می  انجام  آمادهدامنه  از  رکوردشود. پس  )سازی  محاسبه همبستگی  عملیات  هر جفت    (cross-correlationها  بین 
انجام شده و همبستگی   ( linear stack)  های روزانه محاسبه شده برای هر جفت ایستگاه، باهم جمع خطیایستگاه 

های حساب شده مشتق زمانی گرفته  بدست آوردن توابع گرین تجربی موج ریلی از همبستگی در نهایت برای    شوند.می 
 شوند: شده و در یک منفی ضرب می 

�̂�𝐴𝐵(𝑡) = −
𝑑𝐶𝐴𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
≈ 𝐺𝐴𝐵(𝑡) 

حساب شده برای یک جفت ایستگاه، تابع گرین به ترتیب همبستگی متقابل    �̂�𝐴𝐵(𝑡)و    𝐶𝐴𝐵(𝑡)  ،𝐺𝐴𝐵(𝑡) که در آن  
 ( است.  EGFواقعی زمین و تابع گرین تجربی زمین )

 روش تحقیق

(، مدل سرعتی 2017( و لیو و همکاران )2014در این مطالعه با استفاده از روش استفاده شده در مطالعه چن و همکاران )

است. ابتدا یک چشمه عمودی در زیر هر ایستگاه )در عمق    موج برشی در منطقه فرورانشی مکران غربی بهبود داده شد

با استفاده از مدل اولیه )احمدزاده   ( بین جفت  SGF( توابع گرین مصنوعی )2022یک کیلومتری( قرار داده شده و 

  ( استفاده شده است. سپس 2005)کماچیچ     Specfem3Dافزاری  شوند. برای این کار از بسته نرمها ساخته می ایستگاه
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شود.  به صورت تکراری اختالف زمانی کل بین توابع گرین تجربی و مصنوعی کاسته شده و مدل اولیه به روزرسانی می

های محاسبه شده در باندهای فرکانسی مختلف به  به صورت جمع بر روی تمامی اختالف زمانی  χاختالف زمانی کل  

 شود: صورت زیر تعریف می

𝜒 =∑
1

𝑀𝑖
∑∫(

Δ𝑇𝑗(𝜔)

𝜎𝑗(𝜔)
)

2

𝑑𝜔  

𝑀𝑖

𝑗=1

    

N

i=1

    

باندهای فرکانسی،    Nکه در آن   اندازهتعداد کل اختالف زمانی   𝑀𝑖تعداد کل  باند،  های   Δ𝑇𝑗(𝑤)گیری شده در هر 

 گیری است.عدم قطعیت این اندازه   𝜎𝑗(𝜔)و    𝜔ام و در فرکانس    iام در باند    jاختالف زمانی محاسبه شده تابع گرین  

اختالف زمانی بین توابع گرین تجربی و مصنوعی ابتدا رکوردها در باندهای مدنظر فیلتر شده   گیری اتوماتیکبرای اندازه

( شناسایی شده و اختالف زمانی توسط روش  2009)مگی و همکاران    FLEXWINو بسته موج ریلی توسط الگوریتم  

تیپر مولتی  به  و همکاران    (multi-taper)  موسوم  اندازه2004)ژائو  را  شود.  گیری می (  غیر صفر  زمانی کل  اختالف 

توان به اختالف مدل اولیه با مدل زمین واقعی تعبیر کرد که در واقع همان اختالف در چگالی، سرعت موج برشی و می 

 موج فشارشی است: 

𝛿𝜒 = ∫(𝐾𝜌𝛿𝑙𝑛𝜌 + 𝐾𝑉𝑠𝛿𝑙𝑛𝑉𝑠 + 𝐾𝑉𝑝𝛿𝑙𝑛𝑉𝑝) 𝑑
3�⃗�  

های حساسیت چگالی، سرعت  کرنل ( یا  Fréchet derivative)  تبه ترتیب مشتقات فرش  𝐾𝑉𝑝و    𝐾𝜌  ،𝐾𝑉𝑠که در آن  

 (.2005موج برشی و سرعت موج فشارشی است )ترامپ و همکاران 

سازی انتشار موج  هر ایستگاه به صورت یک چشمه مجازی در نظر گرفته شده و شبیه   فرآیند توموگرافی،  در ابتدا

شوند. سپس از رکوردهای ساخته شده مشتق صورت گرفته و میدان پیشرو جابجایی و توابع گرین مصنوعی ساخته می 

و به صورت معکوس   دهی شده شوند و توسط اختالف زمانی محاسبه شده، وزنزمانی گرفته شده و در یک منفی ضرب می 

گیری از میدان شود. با انتگرال ( ساخته می adjoint fieldسازی برگردانده شده و میدان الحاقی )در زمان به محیط شبیه 

شوند. در آخر مدل اولیه های حساست ساخته می الحاقی و میدان پیشرو در هر گام زمانی، مشتقات فرشت یا همان کرنل

 شود: رسانی میروزبه   (steepest descentتوسط روش تندترین کاهش )

𝒎𝑛 = 𝒎𝑛−1 + 𝛼𝒈 
تانسور مشتقات   𝒈به ترتیب پارامترهای مدل جدید و قبلی )مدل اولیه در تکرار اول( هستند.    𝒎𝑛−1و    𝒎𝑛که در آن  

 ید. آاز طریق کمینه کردن مقدار اختالف زمانی کل بدست می  𝛼فرشت برای پارامترهای مدل است و طول گام  

درجه    30.25تا    24.5درجه و طول جغرافیایی    63تا    58.75در این مطالعه منطقه مکران غربی با عرض جغرافیایی  

سلول در   240سلول در راستای شرقی غربی،    180کیلومتر در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن    100و تا عمق  

ست.  کیلومتر ا  2.5در    2.5در    2.5سلول در راستای عمقی، هر سلول دارای ابعادی حدودی    50راستای شمالی جنوبی و  

با پیروی  ثانیه در نظر گرفته شده است.    0.025ها  گام زمانی انجام و فاصله زمانی بین گام  15000سازی برای  هر شبیه 

ثانیه در نظر گرفته شد و در تکرارهای بعدی به تدریج این باند    50تا    20( در ابتدا باند فرکانسی 2020مطالعه ونگ )از  

 ثانیه( نیز اعمال شده است.  6تر )های کوتاهبزرگتر شده و طول موج 

 گیری نتیجه 

( )مدل اولیه( را بهبود دادیم  2022احمدزاده )ما با استفاده از توموگرافی الحاقی نوفه مدل پوسته و گوشته باالیی مطالعه  

یک مقطع سرعت موج    1(. شکل  2درصد کاهش دهیم )شکل    65و توانستیم مقدار اختالف زمان سیر کل را حدود  

الف نقشه توپوگرافی منطقه به همراه -1دهد. در شکل  برشی از نتیجه توموگرافی در امتداد شبکه مکران را نشان می 

دهنده منطقه  های منطقه آورده شده است. همچنین کادر مشکی نشان های شبکه مکران و گسلهستگاه توزیع مکانی ای

الف را نشان -1ب تغییرات ارتفاعی منطقه در راستای پروفیل نمایش داده شده در شکل  -1مورد مطالعه است. شکل  
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(  آورده شده است.  2022ل )احمدزاده  ج مدل سرعتی استفاده شده به عنوان مدل اولیه در زیر پروفی-1دهد. شکل  می 

چین نازک مشکی مربوط به  ام آورده شده است. در این شکل خط10د مدل سرعتی بهبود داده شده در تکرار  -1شکل  

چین قرمز عمق موهو حساب شده در این مطالعه )عمقی که  (، خط 2022عمق موهو حساب شده در مطالعه احمدزاده )

گر محدوده قابل اعتماد برای تفسیر است. در باالی چین سیاه ضخیم نشانق افتاده( و خط بیشترین تغییرات سرعت اتفا

 کیلومتری با پروفیل دارند نشان داده شده است.   10هایی که فاصله  این شکل موقعیت مکانی ایستگاه

کیلومتر است. آنومالی بعدی یک    20مربوط به رسوبات جوان گوه برافزایشی فرورانش به ضخامت حدود    L1آنومالی  

ای پوسته  ای و اقیانوسی( پوسته قاره ناهمگنی پر سرعت نسبت به اطراف دارد. در لبه فرورانش )محل برخورد پوسته قاره 

ها( همچنین رسوبات در این قسمت تحت تنش زیاد  کند )افیولیت هایی از آن را جدا می اقیانوسی را خراشیده و قسمت 

شوند. این آنومالی همخوانی خوبی با عمق کف های باالیی و همگرایی دو صفحه دچار دگرگونی میحاصل از وزن الیه

طابقت دارد. وجود این آنومالی های مالنژی م( دارد و در بعضی مناطق با برونزد سنگ 2017مغناطیسی )تکنیک و قدس،  

در واقع محل شروع خمش پوسته اقیانوسی    L2( نیز گزارش شده است. آنومالی  2021در مطالعه هبرلند و همکاران )

گیرد و در ارتباط با رسوبات گوه است. در باالی این آنومالی  ی فروافتادگی جازموریان نیز در آن قرار میاست که گوشه 

شود که کیلومتر تخمین زده می   15در حدود    KOOGو    BAZZهای  جازموریان بین ایستگاه   رسوبات فروافتادگی

درز سیستان قرار دارد. در این قسمت در محل زمین   H2( دارد. آنومالی  2017همخوانی خوبی با مطالعه تکنیک و قدس )

شود. آنومالی  برای این قسمت پیشنهاد می   H1های ایرانشهر نیز قرار دارند و فرایندی مشابه با فرایند آنومالی  افیولیت 

L3    در ارتباط با حوضه رسوبی زون سیستان است. آنومالیH3    به دلیل قرار گرفتن در انتهای شبکه و پوشش ایستگاهی

تواند تواند مصنوعی بوده و نتوان آن را با قطعیت تفسیر کرد اما با فرض درست بودن این آنومالی، می کم در این منطقه می 

 الف-1

 ب-1

 ج-1

 د-1

درز سیستان چین سفید زمینمحدوده مورد مطالعه و خط دهندههای استفاده شده در این مطالعه. کادر مشکی نشانالف. توزیع ایستگاه .1شکل 

اولیه در راستای پروفیل. د.  در راستای پروفیل آورده شده در بخش الف. ج. تغییرات سرعت موج برشی در مدل است. ب. تغییرات ارتفاعی

نازک  چین مشکیکیلومتر از پروفیل در باالی شکل، خط 10ها با فاصله نهایت ایستگاه ر مدل نهایی. در این شکل موقعیتتغییرات سرعت د

چین ضخیم بر اساس موقعیت بیشترین تغییرات سرعت و خط چین قرمز عمق موهو(، خط2022عمق موهو ارائه شده در مطالعه احمدزاده )

 ر برای تفسیر است.دارای اعتبا سیاه نشانگر محدوده
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