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 249  سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران  

  منطقه غرب فالت ايران در ايستايي پوسته و همطالعه م
  4 و رامين كيامهر3، حسين زمرديان2، جمشيد پيري1آرش متشرعي

  
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نوشهر و چالوس، ايران 1

  كارشناس ارشد ژئوفيزيك، دانشگاه همدان، ايران2
   و تحقيقات، تهران، ايرانعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم3

  عضو هيات علمي دانشگاه زنجان، ايران4
  

  دهيچك
ق ين مدل پوسته دقيق و همچني دقيد گرانير ژئوئيقتر نظيران امكان مطالعات دقي فالت اي براي گرانيبا توجه به بهبود و تكامل مدل رقوم

 يران شامل رشته كوههاي منطقه غرب فالت اي برايدي جدسكاننيه-يري اييستايمدل پوسته و هم ا ن پژوهشيدر ا. فراهم شده است
 ي جداسازيبرا. ن شده استيي صفحه نامحدود تعين بر اساس روش سه بعدين النهريزاگرس و دشت خوزستان و مناطق پست مغرب ب

 باشد بهره گرفته ي ميداني مي بر داده هاي در اعمال صافي و كارآمديريه موجك گسسته كه روش انعطاف پذي از روش تجزيه ايدان ناحيم
  .شده است

  
Abstract 
A new 3-D crustal model for North-West of Iran Plateau is presented base on the improved gravity 
database. The area consists of flat and mountainous regions. The Bouguer anomaly variations are of the 
order of more than three hundreds of miligals. In order to calculate the isostasic gravity residual a crustal 
model is assessed using the terrain model of the region. The higher frequency of the gravity signal and the 
terrain model are filtered using 2d discreet wavelet analysis.  The thickness of the zero level roots is 
estimated by comparing with the new crust model.  
 The synthetic gravity for the A-H model is calculated by Forsberg formula. Subtracting the synthetic 
gravity from the measured gravity, the isostasy residual anomaly for the region is calculated. Large 
positive anomalies are observed in Alborz mountains. 

  
  مقدمه
ن روش يا: ن ضخامت و سرعت امواجييروش تع) الف.  وجود دارديكيزي مطالعه ساختار و ضخامت پوسته عموما دو روش ژئوفيبرا

ن يا.  باشدي روشها و مشاهدات گوناگون مي باشد كه خود داراي ثبت زلزله ميبه دستگاههاS   وPد امواج يبر اساس مطالعه زمان رس
ن پوسته و گوشته ي بين چگاليبا توجه به تبا: ي گراني داده هايوارون ساز) ب .  باشدير روشها مقدم ميگونه روش ها از لحاظ دقت بر سا

ن يان است بر اي بوگه نماي هنجاري و نقشه بي ضخامت پوسته در مشاهدات گرانراتييمتر مكعب، انعكاس تغي گرم بر سانت0,4در حدود 
 در مرز پوسته و يرات چگالييچون تغ.  باشدي پوسته ميرات ضخامت و چگاليي در مورد تغين داده ها شامل اطالعات ارزشمنديه ايپا

 ين ضخامت نسبت به روش اول از دقت كمترين تخمي بنابر ا باشديق نمي پوسته دقي براينيه تباي باشد، فرض مدل دو اليوسته ميگوشته پ
كسان ين ي زلزله ها در پهنه سرزمين است كه پراكندگين در اين روش نسبت به روش نخستيت اي است كه مزين در حاليا. برخوردار است

 و چه به صورت مشاهدات ماهواره يستگاهي ايا، چه به صورت داده هاي، چه در دري چه در خشكي گراني كه داده هاي باشد در حالينم
  .  باشدي نميتي محدوديدارا

. انجام گرفت) 1993س ي و ماكريدهقان( ن بار توسط ي نخستيران براي در فالت اي گرانين ضخامت پوسته با استفاده از داده هاييتع
حت يق و انجام تصحي دقيابيوسعه شبكه تراز مزبور به منظور تيداده ها(  موجود ي گرانين مطالعه با استفاده از بانك داده هايدر ا

 ي نقطه كه در بانك جهان10000حدود .  برداشت شده استيالدي م60 و 50 ي در دهه هاي نقشه بردارير كاربردهايك و سايارتومتر
BGI شد و بر يان معرفري ايك مدل پوسته براي ي لرزه اي با داده هايقيتلف) يدو بعد (يليو استفاده از روش پروف.)  باشديموجود م 
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ه يران تهي فالت ايبرا ) يزوستازيا ( ييستاي هم اي هنجاريسكانن نقشه بي ه-يريه اي و با كاربرد نظرين مدل و اطالعات ارتفاعياساس ا
  .شده است

 توسعه قابل ت داده هايفي اوال هم در تعداد داده ها و هم در كيبعد از گذشت حدود دو دهه از مطالعات مزبور بانك اطالعات گران
 يياي دري هايري اندازه گ-NCC 2 كشور ي سازمان نقشه برداريستگاهي اي برداشتها-1 نقطه از منابع 8900حدود .  داشته استيمالحظه ا

 يابيت و دقت مورد ارزيفين داده ها به لحاظ كين ايو همچن.  مزبور افزوده شدي به بانك اطالعاتي ماهواره ايمتري التي هايري اندازه گ-3
 پرسرعت موجود يانه هاي توسط رايا امكانات محاسبات سه بعديثان). 2007امهر يك(ق به كار گرفته شد يد دقين ژئوئييقرار گرفت و در تع

ران ي منطقه غرب فالت اي براين راستا  به طور مورديدر ا.  باشديسر مين توسعه و بهبود مدل پوسته مزبور ميبنابر ا. داكرده استيبهبود پ
محدوده مورد مطالعه در .  شده استيافته و با استفاده از روش صفحه نامحدود معرفي بهبود ي گراني مدل پوسته بر اساس داده هاكي

 ي گسترده شده است و شا مل ارتفاعات زاگرس در قسمت غربيياي درجه طول جغراف51 تا 44 و يياي درجه عرض جغراف39 تا 30محدوده 
 امكان يبه سبب تنوع در توپو گراف.  باشدي ميج فارس در قسمت غربين و خلين النهريزستان، وشرق ب مسطح دشت خوين هايو سرزم

، از مدل )ه ي ثان90در 80با شبكه ( اد شده ي ين مطالعه عالوه بر استفاده از بانك داده هايدر ا.  باشديسر مي ميزوستازي اياستفاده از مدل ها
  . بهره گرفته شده استييستاي هم ايجهت محاسبه مدل هاك ي با همان قدرت تفكي ارتفاعيرقوم

  
  اعمال صافي بر داده ها

 يرات سطحيي از تغي ناشي گراني هاي هنجاري باشد طول موج كوتاه بي بلند و كوتاه مي بوگه شامل طول موجهاي هنجارينقشه ب
 و ي دستگاهين منابع خطاي و همچنين شناسي زميطح سير ساختار هاي و ساي نمكير معادن، گنبد هاي نظي محليهاي هنجاري و بيچگال

 بر يداشته باشد بنابر اعمال صاف) معادل فركانس باال( بر طول موج كوتاه يري تواند تاثيرات ضخامت پوسته نميي باشد، لذا تغي ميمشاهدات
الت موجك گسسته يون با استفاده از تبديسلتراي فين منظور از نوعي ايبرا.  باشدير مين ضخامت اجتناب ناپذي تخمي بوگه براي هنجاريب

الت گسسته موجك از حوصله ي تبدياضيات ريبحث در مورد جزئ.  باشد، استفاده شده استين هدف مي اي براي مناسبياضيكه ابزار ر
 يك صافيور از با عب) ري تصويدر حالت دو بعد(گنال يالت گسسته سي به طور خالصه در تبديول) 2007 يمتشرع. (ن مقاله خارج استيا

  ده يگنال،  سيگنال تقريب ناميطول موج بلند س.  شوديه مي  تجز(details)ات ي و جزئ(Approximation)ب يباال گذر به دو موج تقر
ه ادامه داده ين تجزي ايب سطوح بعدين ترتيو به هم. ه گرددي تجزيديب جديات و تقري به جزئي تواند در سطح بعدي شود كه خود ميم
 ي بازسازيجاد شده وجود دارد و پس از اعمال صافي ايك از موجهاي به هر يگنال امكان اعمال صافيه سيبعد از تجز). 1شكل  ( شوديم
اتر در حوزه دامنه موج ين است كه اعمال في در ايلتر گذارين نوع فيسر است تفاوت عمده ايگنالها ميب مجدد سي با تركييگنال نهايس

الت يه موج با استفاده از تبدي و تجزياعمال صاف. ه وجود ندارديالت فوري به استفاده از تبديازيه فركانس و ن گردد نه در حوزياعمال م
  .سر استيگسسته موجك با استفاده از نرم افزار متلب م

  
   نمايش درختي تجزيه سيگنال با استفاده از تبديالت موجك گسسته.1شكل 

  
ن يا). 2شكل( به كار گرفته شده است ي منطقه اي هنجاري بوگه به عنوان بي هنجاريد ببر اساس روش شرح داده شده طول موج بلن

ش ي از فرساي ناشيم طول موج كوتاه توپوگرافي دانينكه ميبا توجه به ا. ز و جود داردين ني زمي ارتفاعيت در مورد مدل رقوميخاص
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 251  سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران  

ن مشابه اعمال يبنابر ا. ر استيز اجتناب ناپذي ني توپوگرافي بر مدل رقومين اعمال صافي ندارد بنابر اييستاي هم اي در مدلهاي، نقشيسطح
  .ز استفاده شده استي ني توپوگرافي مدل رقومي بوگه به كار گرفته شده براي هنجاري بي كه برايلتريف

  

  
  .بي هنجاري بوگه .ب-2شكل                                  . بي هنجاري ناحيه اي بوگه.الف-2شكل 

  
  روش صفحه نا محدود

 نقاط شبكه تفاضل يه محاسبه شده و براين مدل اولي ايدان گرانيم. دي آيب اول ساختار با استفاده از رابطه صفحه بوگه بدست ميتقر
 يست م مدل ساختار به دي برايب دوميب تقرين ترتي شود وبه ايه استفاده مي بهبود مدل اولي مشاهده  شده براي محاسبه از گرانيگران
به  . شده حاصل شوديري محاسبه شده و اندازه گيدان گرانيان مي ميابد تا تطابق قابل قبولي ي ادامه ميند به صورت تكرارين فرايا. ديآ

  :  باشدي گام م4تم روش شامل يطور خالصه الگور
tG2gB رابطه صفحه تخت بوگه  از هر نقطه از شبكه با استفادهيه براين ضخامت اولي تخم-1 ρπδ   نيبنابرا=

)1(  ρπ
δ

G2
gt B0    ي ثابت گرانشG ,يچگال ني تباρ ه و ي ضخامت اول0t كه در آن . =

  ) Forsberg(1984 ,ر يبا استفاده از رابطه ز) 1مربوط به گام   منشور قائميمحاسبه اثر گرانش -2

)2(   2z
1z

2y
1y

2x
1x

1 ))))
zr
xy(tanz)rx(yLn)ry(xLn(((Gg −−−++= ρ 

]x:x[ مشاهده و منشور قائم بهة نقطي  مختصات افقyو xكه در آن  21،  ]y:y[ ]z:z[و 21     باشديمحدود م 21
مشاهدهمحاسبه   )3( ggCg     محاسبه شدهي مشاهده شده از گراني تفاضل گران=−

  حيتصحمحاسبه مقدار  -3
)4(  ρπG2

CgCt   . .ه افزوده شوديد به ضخامت اولي كه با=
  .ابدي يل كند ادامه مي به سمت صفر مtC كه يند تكرار تا زماني فرا-4
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  ضخامت پوسته بر اساس روش تخته نامحدود
جه آن در ي منطقه غرب محاسبه شد و نتيت پوسته برا بوگه شبكه شده ضخامي گرانيبا استفاده از روش شرح داده شده و داده ها

شتر با مدل يو جهت انطباق ب.  متر مكعب فرض شده استي گرم بر سانت400ن پوسته و گوشته ي بين چگاليتبا. ش شده استي نما3شكل 
.  حاصل گردديق با مدل پوسته دهقانن انطباي كه بهتري انتقال داده شده است به نحوي بوگه به اندازه عدد ثابتيدان گراني ميپوسته دهقان

 و عمق پوسته محاسبه شده از ين مدل پوسته گرانين انطباق بي بهتريز با استفاده از برازش خطي نيد توجه داشت كه در مطالعه دهقانيبا
  .دارداز ي ن(constraint) ي همواره به ثوابتي گراني داده هاي صورت گرفته بود و اساسا وارون سازي لرزه ايروش ها

  
  .مدل پوسته بعد از تصحيح و تكرار .ب-3شكل   .مدل پوسته تقريب اول بر اساس رابطه تخته نامحدود بوگه .الف-3شكل 

  
   منطقههيسكانن براي- مدل هم ايستايي ايري

ه ين پايبر ا.  شودرات ضخامت پوسته جبرانييد بر اساس تغي باييستاي پوسته ثابت و تعادل هم ايسكانن چگالي ه-يريه ايبر اساس نظر
 در يشه كه خود با ارتفاعات توپوگرافيشه صفر در منطقه ثابت و ضخامت پوسته تابع عمق ريا به عنوان ريعمق ارتفاعات صفر هم سطح در

  ).4شكل(شود ير محاسبه ميارتباط است از رابطه ز
)5(  hr

cm
c
ρρ

ρ
−

=  

 
  . هيسكانن- مدل شماتيك هم ايستايي ايري .4شكل 

  
شه به يق عمق رين تحقيدر ا. لومتر در نظر گرفته شده استي ك30 را معادل rشه صفريعمق ر) 1993يدهقان(ران ي ايزوستازيدر مدل ا

لومتر در ي ك5/30 منطقه مورد نظر ي حاصل شود كه براي و مدل پوسته گرانييستاين مدل هم اين انطباق بيشترين شده كه بيي تعيگونه ا
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د و ي محاسبه گرديزوستازيح اي تصح2 مزبور و رابطه ييستايبر اساس مدل هم ا.  نداردي اختالف چندانيه با مدل دهقانظر گرفته شده كن
  .ان استي نما5د كه حاصل آن در شكل يم گردي منطقه ترسي براييستاي هم اي هنجاريه نقشه بين پايبر ا

  
  .بي هنجاري ايزوستازي با اعمال فيلتر . ب5 شكل                                       .بي هنجاري ايزوستازي بدون اعمال فيلتر . الف5شكل 

  
  نتيجه گيري

، مدل ين بهره بردن از محاسبات سه بعديك سو و همچني از ي گرانيت بانك داده هايفي و بهبود كيبا توجه به گسترش شبكه گران
  ت ين موقعيير تعي نطيين در كاربردهاي و همچنيكيناميد در مطالعات ژئود تواني برخوردار است و ميشتريپوسته ارائه شده از دقت ب

  . داشته باشديشتريزلزله ها كاربرد ب
ق حاضر از روش يدر تحق.  انجام شده است8 از درجه ي با استفاده از برازش چندجمله ايه ايدان ناحي مي جداسازيدر مطالعه دهقان

 و ير چندجمله اينظ(ك ي كالسين روش ها بر روش هاي اينيگزي جاي برايشي آزماالت گسسته موجك استفاده شده كه خوديتبد
  . باشدي مزبور  مي نسبت به روشهايشتري بيري نرمش و انعطافپذيه موجك گسسته داريروش تجز.  باشديم) نيفي گريرين گيانگيم

ك منطقه يل جوان بودن و فعال بودن تكتونيل به دل گايلي م40ش از ي بي هنجارير بي وجود مقاديزوستازي اي هنجاريبر اساس نقشه ب
  . باشديزاگرس م
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