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دانشجوی دکترای ژئوفیزیک ،موسسه ژئوفی زیک دانشگاه تهران ،تهران ،ای ران
 2استاد ،موسسه ژئوفی زیک دانشگاه تهران ،تهران ،ای ران

(دریافت ،1400 /04 /06 :پذیرش)1400 /11 /08 :

چكيده
استحکام خمشی و در نتیجه ضخامت کشسان ) (Teسنگکره اغلب با استفاده از روابط آماری موجود بین بیهنجاری گرانی و توپوگرافی بهدست
میآید .ضخامت کشسان لیتوسفر یکی از پارامترهای مهم در تعیین خواص و ویژگیهای زمینشناختی پوسته و نیز رفتار رئولوژیکی آن است که
میتوان با استفاده از دادههای توپوگرافی و بیهنجاریهای گرانی آن را محاسبه و مورد بررسی قرار داد .در این پژوهش به مدلسازی تئوری دو
تابع رهدهی و همدوسی که توابعی بنیادین در تخمین ضخامت کشسان سنگکره هستند ،پرداخته میشود .با در نظرگرفتن فرضهای اولیه در مورد
پارامترهایی همچون ضخامت کشسان صفحه ،نرخ بارگذاری و نیز میزان همبستگی بین دو رژیم بارگذاری سطحی و زیر سطحی اعمالشده بر
صفحه مور مطالعه و با استفاده از روشهای طیفی مقدار این دو تابع را محاسبه و ترسیم کرده و ارتباط آنها با دو تابع رهدهی و همدوسی و نحوه
تغییرات آنها را مورد بررسی قرارخواهیم داد .پس از بررسی مدلهای تئوری توابع رهدهی و همدوسی به بررسی مقادیر مشاهدهشده برای این دو
تابع هدف با استفاده از داده های واقعی پرداخته و منخنی های حاصل را با مقادیر تئوری مقایسه خواهیم کرد .با بررسی مدلهای تئوری این نکته
دریافت شد که بهترین تابع برای تعیین ضخامت کشسان سنگکره ،استفاده از تابع همدوسی بوگه میباشد .دو تابع رهدهی هوای آزاد و نیز
همدوسی هوای آزاد بهترتیب به دلیل وابستگی شدید به پارامتر های مؤثر و نیز همبستگی ناچیز با توپوگرافی منطقه مورد بررسی ،گزینههای مناسبی
برای تخمین  Teنمیباشند .همچنین بر اساس نتایج حاصل از اثر تغییر پارامترهای مختلف بر تابع همدوسی این نکته دریافت شد که مقدار اولیه
وارد شده برای پارامتر نرخبارگذاری ،تأثیر چندانی بر نتیجه حاصل نخواهد داشت.
واژههای کلیدی  :رهدهی ،ژئودینامیک ،سنگکره ،ضخامت کشسان ،همدوسی ،گرانیسنجی

* نگارنده رابط:

Sghalenovi1989@gmail.co m
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 1مقدمه
مطالعه ساختار سنگکره مورد توجه دانشمندان بسياری

رابطه بين استحکام خمشی و ضخامت کشسان مؤثر به

قرار گرفته است .ازجمله این مطالعات میتوان به مطالعه

شرح ذیل میباشد (برو ودیامنت:) 1995 ،

متولیعنبران و همکاران ( ) 1390اشاره کرد .این محققان

()1

با استفاده از مدلسازی همزمان دادههای ژئوئيد،

که در این رابطه 𝐸 و 𝑣 ،بهترتيب مدول یانگ و نسبت

توپوگرافی ،مفاهيم پایه فيزیك و ریاضی و همایستایی
مح لی به تعيين ضخامت پوسته و مدلسازی سنگکره در
مناطق فعال از نظر زمينشناسی پرداخته اند .این مدلسازی
بر نواحی شمالی فالت ایران شامل قسمتهای شمالی
ایران مرکزی ،رشته کوه البرز و حوضه خزر جنوبی
صورت گرفته است .کلوندی و همکاران ( ) 1395ساختار
سنگکره در پهنه برخوردی زاگرس شمالی ،با استفاده از
وارونسازی همزمان توابع گيرنده و منحنیهای پاشش
امواج سطحی موردمطالعه قرار داده اند .نوزاد خليل و متقی
( ) 1396نيز با استفاده از دادههای جمعآوریشده در منطقه
مکران ساحلی به محاسبه تابع گيرنده  Pو در نتيجه ساختار
سنگکره پرداخته اند .رحيمی و غالمزاده ( ) 1395نيز با
استفاده از امواج لرزه ای به بررسی ساختار زمين شناختی
سنگکره در فالت ایران پرداختهاند.
صفحات تکتونيکی زمين (چه اقيانوسی چه قارهای)،
پوسته و گوشته باالیی و نيز سنگکره را شکل میدهند.
بنابراین ،ژئودیناميك و سير تکاملی تکتونيکی صفحات
با خصوصيات سنگکره کنترل میشوند .یکی از این
ویژگیها استحکام خمشی ( )D( )flexural rigidity
میباشد (مقياسی از سختی یا شکلپذیری مواد) که
بزرگی آن ميزان خمشدگی سنگکره تحتبارگذاری
قائم اعمالشده ،از باال ،پایين یا درون ،ر ا نشان میدهد.
درحالیکه استحکام خمشی میتواند توصيفکننده مواد با
رئولوژیهای متفاوت باشد ،مرسومتر است که توسط
ضخامت کشسان مؤثر ( )effective elastic thickness
( ) Teنمایش داده شود ،این پارامتر معادل ضخامتی است
که به ازای آن صفحه رئولوژی کشسان کاملی داشته باشد.

𝐸𝑇𝑒3
) 12 (1 − 𝑣 2

=𝐷

پواسون ثوابت کشسان هستند .سنگکره واقعی از موادی
با رئولوژی های متفاوت تشکيل شده است (کشسان،
پالستيك ،ویسکوز و غيره) (برو و دیامنت.)1996 ،
در مطالعات ایزوستازی خمشی ،توپوگرافی و گرانش
مشاهده شده با مدلهای تئوری مقایسه میشوند و چندین
پارامتر سنگکره تخمين زده میشوند .در سادهترین مدل،
صفحه تحت اثر بارگذاری سطحی خميده میشود که
ميزان این خميدگی با پارامتر  Teکنترل میشود .اگر
صفحه سختی (  )rigidityنداشته باشد ،بار سطحی در
تعادل هيدرواستاتيکی جبران میشود ،حالتیکه به آن
ایزوستازی محلی گفته شده و با مدلهایی همچون مدل
آیری -هيسکانن یا پرات -هایفورد توصيف میشوند
(واتس .)2001 ،با افزایش استحکام خمشی ،بارگذاری به
واسطه تنش های درون صفحه جبران شده و صفحه به
ميزان کمتری خميده میشود؛ این حالت به ایزوستازی
خمشی یا منطقه ای معروف است ،مدلی که در ابتدا توسط
ونينگ ماینز پيشنهاد داده شد (واتس .)2001 ،با
خميدهشدن سنگکره ،مرزهای زیر سطحی نيز دچار
خميدگی میشوند و این آشفتگیهای اختالف چگالی
داخلی ،بی هنجاری گرانی را ایجاد میکند .لذا با بررسی
بی هنجاری گرانی میتوان ميزان خمش صفحه تحت
بارگذاری و بهعبارت دیگر ضخامت کشسان صفحه
کشسان را تعيين نمود.
رهدهی و همدوسی مشاهداتی اساسی هستند که با
استفاده از داده توپوگرافی و گرانی محاسبه میشوند .این
پارامترها نسبت به پيشبينی های تئوری حاصل از مدلهای
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صفحه ای نازک مقایسه میشوند تا تخمينهای  Teرا

 2روش شناسی

بهدست دهند .رهدهی تابع تبدیل حوزه عدد موج (تابع

در استفاده از روشهای طيفی وارون ،سنگکره عمدتاً

تبدیلی آماری که با استفاده از روشهای آماری تخمين

بهعنوان صفحه نازک و کشسان با ضخامت  Teمدلسازی

زده میشود) است که با استفاده از آن میتوان ميدان

می گردد که برروی بستری لزج تحتعنوان نرمکره واقع

گرانی را با توجه به داده توپوگرافی تخمين زد .از این

شده است (واتس .)2001 ،صفحه نازک صفحهای است

منظر این تابع فيلتری خطی شامل عبارتهایی است که

که انحراف آن تحت بارگذاری در مقایسه با ضخامت

خصوصيات زمينشناختی زمين را توصيف میکند .تابع

صفحه کم ،و ضخامت آن نيز در مقایسه با گسترش طولی

دیگر مورد استفاده در مدلسازی خمشی وارون مقياسی

صفحه ناچيز باشد .همانطور که اشاره شد ،سنگکره

آماری تحتعنوان تابع همدوسی بين گرانی و توپوگرافی

قاره ای با رئولوژیهای چندالیه ای پيچيده را میتوان با

شناخته میشود و مقياسی از ارتباط فازی بين دو سيگنال

صفحه کشسان معادلی که ضخامت آن نمایانگر مقاومت

ورودی میباشد :در طول موجهایی که در آن سيگنالها

یکپارچه سنگکره است ،مدلسازی نمود (واتس و برو،

همبستگی ندارند ،فاز طيف متقابل بهطور تصادفی توزیع

 .)2003از آنجاییکه معادالت صفحه نازک مستقل از

شده و ميانگينگيری ،همدوسی بين آن طول موجها را از

رئولوژی هستند ،صرفنظر از اینکه آیا سنگکره حقيقی

بين میبرد؛ این درحالی است که در صورت همبستگی

بهطور کامل و یا بخشی کشسان باشد ،استحکام خمشی

سيگنال ها ،رابط سازنده منجر به همدوسی باال میشود

مقياسی از شکلپذیری یا مقاومت صفحه باقی می ماند

(اودت و مارشال.) 2007 ،

(بنکس و همکاران.)1977 ،

تعيين ضخامت کشسان سنگکره با محاسبه توابع

در حالت کلی ،صفحه کشسان ،نازک ،مستطيلی و

رهدهی و/یا همدوسی بين دادههای گرانی و توپوگرافی

همسانگرد با استحکام خمشی غيریکنواخت )𝐱(( Dکه در

مشاهده شده آغاز میشود .این محاسبات با استفاده از

آن  xبردار موقعيت کارتزین دوبعدی در حوزه مکان

مدلهای تئوری و یا با استفاده از روشهای وارونسازی

است) در نظر گرفته میشود که تنها تحت اثر بار قائم

l

مقادیر تحليلی یا پيشبينیشده برای این پارامترها و مقایسه

قرار گرفته و این بارگذاری منجر به انحراف  wشده است.

مقادیر مشاهده شده و تحليلی/پيشبينیشده و کمينهکردن

همانند برخی از محققين (برای مثال ،استفنسون و المبك،

اختالف ميان آنها در هر نقطه از شبکه داده مقدار پارامتر

 ،) 1985در اینجا بار افقی در نظر گرفته نمیشود .اگر

 Teصورت خواهد گرفت .لذا نخستين گام در مسير تعيين

صفحه بر

مایع غيرسيالی واقع شده باشد ،نيروی بویانسی 𝑝

ضخامت کشسان و درک شناخت بيشتر سنگکره تعيين

نيز وجود خواهد داشت که با جابهجایی مایع ایجاد

توابع طيفی رهدهی و همدوسی و شناخت عوامل مؤثر بر

میشود و صرفاً برابر با ضریب ثابتی از انحراف میباشد.

این توابع میباشد .لذا ،در ادامه به مروری بر روش مرسوم

تيموشنکو و وینوسکی -کریگر ( )1959معاد له دیفرانسيل

در تعيين توابع رهدهی و همدوسی پرداخته و مقادیر

جزئی توصيفکننده دو گشتاور خمشی قائم 𝑥 Mو 𝑦𝑀 و

مربوطه را به ازای تغييرات پارامترهای مختلف محاسبه و

نيز گشتاور چرخشی 𝑦𝑥𝑀 را ارائه کردند:

رسم خواهيم کرد .در نهایت مقادیر مربوط به توابع
رهدهی و همدوسی را برای مدل واقعی دادههای در
دسترس رسم و به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

()2

2

+ 𝑝 = −𝑙.

𝑦𝑀 𝜕
𝜕𝑦 2

2

+

𝑦𝑥𝑀 𝜕
𝑦𝜕𝑥𝜕

2

−2

𝑥𝑀 𝜕
𝜕𝑥 2

در اینجا فرض بر این است که انحراف در مقایسه با
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ضخامت صفحه ( ) Teو نيز ضخامت صفحه در مقایسه با

مورد استفاده قرار می گيرند که این منحنیها با مقادیر

گسترش طولی آن ناچيز است و نيز لبهها در صفحه آزادی

مشاهده شده همدوسی و رهدهی مقایسه میشوند .اگرچه،

حرکت دارند (در این صورت نيروهای برشی افقی وجود

تنها با فرض استحکام خمشی یکنواخت معادالت قابل حل

نخواهند داشت) (تيموشنکو و وینوسکی -کریگر.)1959 ،

است .در این مورد ،با  Dثابت ،معادله ( ) 6تبدیل به

معادله ( ) 2مستقل از رئولوژی است ،لذا برای

معادلهای بی هارمونيك برای استحکام خمشی همسانگرد

رئولوژیهای مختلف همچون کشسان ،پالستيك،

میشود:

ویسکوز ،شکننده یا رئولوژی ترکيبی صادق خواهد بود

()7

(برو2010 ،؛ برو و دیامنت1995 ،؛ برو و مولنار.)1998 ،
رئولوژی زمانی وارد معادالت میشود که گشتاورها
مشخص شده باشند .این گشتاورها با انتگرالگيری عمق
مربوط به تنش خمشی بهدست میآید ،که تابعی از انحنای
صفحه محلی میباشد (برو2010 ،؛ بر و دیامنت.)1995 ،
فرضيات دوگانه مربوط به تنش صفحه از تئوری
االستيسيته خطی (که مستقل از تنشهای قائم است) و
انحرافات کوچك منجر به ارتباط بين گشتاورها و
انحرافات ) w(xمیشود:
()3

).

()4

)

()5

𝑤 𝜕2
𝜕𝑦 2
𝑤 𝜕2

𝑣+
𝑣+

𝜕𝑥 2
2
𝑤 𝜕

𝑦𝜕𝑥𝜕

𝑤 𝜕2
𝜕𝑥 2
𝑤 𝜕2
𝜕𝑦 2

+

()6

𝑦𝜕𝑥𝜕 𝑦𝜕𝑥𝜕

به دست آوردن معادله حوزه عدد موج حل میشود (برای
مثال بنکس و همکاران:)1977 ،
)𝒌(𝐿𝐷𝑘 4 𝑊 (𝒌) + 𝑃(𝒌) = −

()8

که در آن 𝒌 عدد موج دوبعدی ،𝑘 ≡ |𝒌| ،و حروف
بزرگ ،P ، W ،و  Lنشاندهنده تبدیل فوریه از حروف
کوچك معادلشان هستند .بنابراین ،عبارت 𝑊  𝐷𝑘 4تنش
خمشی مربوط به استحکام خمشی محدود صفحه،

P

نيروی بویانسی حاصلشده از جابهجایی سيال زیرین و

L

( 𝐷𝑀𝑦 = −

فوق حالت تعادل آیری را شرح میدهد.

𝐷 )𝑣 𝑀𝑥𝑦 = (1 −

حاصل خواهد شد (کيربی و اسوین:)2009 ،
𝐷𝜕 2𝐷 𝜕 2

این معادله حوزه -مکان با استفاده از تبدیل فوریه به منظور

( 𝐷𝑀𝑥 = −

با جای گذاری معادالت  4 ،3و  5در معادله  ،2رابطه زیر
−2

𝑤 𝜕
𝑤 𝜕
𝑤 𝜕
𝑙𝐷 ( 4 + 2 2 2 + 4 ) + 𝑝 = −
𝑥𝜕
𝑦𝜕 𝑥𝜕
𝑦𝜕

بار اوليه اعمال شده میباشد .زمانی که  ،𝐷 = 0معادله

که در آن 𝑣 یا نسبت پواسون همسانگرد فرض شده است.

𝑤2 𝐷 𝜕 2

4

4

4

𝜕
( )𝑣 ∇2 (𝐷∇2 𝑤 ) − (1 −

𝜕 𝑥2 𝜕𝑦 2

) + 𝑝 = −𝑙.

𝐷𝜕 2𝐷 𝜕 2
𝜕𝑦 2 𝜕 𝑥2

که در آن  ∇2عملگر مشتق الپالسين دو بعدی است.
معادله ( ) 6مستقيماً در روشهای وارون برای برای حل
 Teبهکار نمی روند ،اگرچه برای توليد خمش طی
مدلسازی مصنوعی صفحات با  Teغيریکنواخت از این
معادالت استفاده میشود .معادله ( ) 6بهطور غيرمستقيم،
به منظور ترسيم منحنیهای همدوسی و رهدهی تئوری

تئوری الیه معادله گرین اثر گرانی مربوط به نوسانات
چگالی زیرسطحی

مربوط به سطح خميده شده به اندازه w

را بهدست میدهد(کارنر1982 ،؛ کارنر و واتس.)1982 ،
در حوزه فوریه تئوری الیه معادل بيان میکند که ،با
تقریب درجه اول ،طيف گرانش در سطح مربوط به الیه
زیرسطحی با طيف باقی مانده  ،Wعمق  ،zو اختالف
چگالی  ∆ρدر دو بعد با رابطه زیر داده میشود (برای
مثال ،کارنر:)1982 ،
()9

)𝒌( 𝑊 𝑧𝑘𝐺 (𝒌) = 2𝜋𝒢∆𝜌𝑒 −

که در آن 𝒢 ثابت گرانش نيوتون است .معادله ( ) 9تخمين
خطی از فرمول کاملی است که توسط پارکر ()1972
مطرح شده است.
در هر مدل خمشی ای ،معادله ( )8به منظور تعيين
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ت وپوگرافی صفحه نهایی پس از خمش و معادله ( )9برای

()12

تعيين بی هنجاری گرانی مربوط به آن مورد استفاده قرار

بنابراین،

میگيرد .سپس این مقادیر به منظور نوشتن معادالت تئوری
برای رهدهی و در صورتی که دو نوع بارگذاری وجود
داشته باشد برای نوشتن همدوسی مورد استفاده قرار
میگيرند .برای طيف بی هنجاری گرانی (بوگه یا هوای
آزاد)  ،Gو طيف توپوگرافی  ،Hرهدهی تئوری با فرمول
زیر محاسبه میشود (واتس:)2001 ،

〉 )𝑘 𝐻 )𝑘( 𝐺〈
〉)𝑘( ∗ 𝐻 ) 𝑘(𝐻〈

()10

(∗

= ) 𝑘(𝑄

بعدی و 𝑘 مدول آن بوده و عالمت 〉 〈 معرف فرایند
ميانگينگيری میباشد .همدوسي ی تئوری نيز مطابق فرمول
زیر محاسبه میشود:
()11

〉)𝑘 𝐻 ) 𝑘(𝐺〈
〈𝐺 (𝑘) 𝐺 ∗ (𝑘)〉1⁄2 〈𝐻(𝑘) 𝐻 ∗ (𝑘)〉1⁄2

و

همدوسيی عباراتی مختلط و همدوسی عبارتی حقيقی
میباشد.
منحنی مشخصه توابع رهدهی و همدوسی کالسيك (با
فرض عدموجود همبستگی ميان دو رژیم بارگذاری
سطحی و زیر سطحی) حاصل از معادالت  10و 12
بهترتيب در شکلهای  1و  2نمایش داده شده است .در

که در آن ∗ نشاندهنده مزدوج مختلط k ،عدد موج دو

(∗

|𝐺 (𝑘) 𝐻 ∗ (𝑘)| 2
〉)𝑘( ∗ 𝐻 ) 𝑘(𝐻〈〉 )𝑘( ∗ 𝐺 )𝑘( 𝐺〈
به موجب عبارت هرميتی ∗ 𝐻𝐺 ،رهدهی

= )𝑘( 𝛾 2

این شکلها سنگکره به صورت زمين دو الیه با چگالی
پوسته برابر با  2700کيلوگرم بر متر مکعب و اختالف
چگالی با موهو برابر با  500کيلوگرم بر متر مکعب مدل
شده است .در محاسبه هر دو مدل فرض بر این بوده است
که هر دو رژیم بارگذاری سطحی و زیر سطحی وجود
داشته و عمق بارگذاری درونی برابر با عمق موهو در نظر

= )𝑘(Γ

گرفته است .مقدار پيش فرض اوليه برا ضخامت کشسان

در حالیکه همدوسی مدول به توان دو رسيده همدوسيی

مدل مورد استفاده برابر با  40کيلومتر در نظر گرفته شده

میباشد (کيربی و اسوین:)2008 ،

است.

شكل  .1تابع رهدهی کالسیک برای مدل زمین دو الیه با فرض اعمال همزمان بارگذاری سطحی و زیرسطحی اعمالشده بر سطح موهو.
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شكل  .2تابع همدوسی کالسیک برای مدل زمین دو الیه با فرض اعمال همزمان بارگذاری سطحی و زیرسطحی اعمالشده بر سطح موهو.

در ادامه به بررسی روابط ریاضی محاسبه مقادیر تحليلی

جدیدی را متناظر با عبارتهای طيف خودکار همچون

/تئوری توابع رهدهی و همدوسی در حالت کلی برای

〉 𝐵∗𝐿 𝐵𝐿〈 و 〉 𝑇∗𝐿 𝑇𝐿〈  ،نسبت اندازه بار درونی به اندازه بار

زمين با  nالیه که بارگذاری درونی بر الیه  jام اعمال

سطحی ،نرخ بارگذاری ، 𝑓 ،را معرفی کرد که این پارامتر

میشود پرداخته خواهد شد .به منظور بهره گيری از مزایای

با معادله زیر محاسبه میشود:

سرعت محاسباتی ،محاسبات مورد نظر در حوزه فوریه

()14

صورت خواهد گرفت( Dثابت) .با استفاده از

T

برای

نمایش بار سطحی (باال) و  Bبرای نمایش بارگذاری زیر
سطحی (درونی) ،توپوگرافی و گرانی نهایی بعد از
بارگ ذاری به صورت معادله ماتریسی زیر نوشته میشوند
(کيربی و اسوین:)2008 ،
()13
که در آن ثوابت وابسته به

𝜇
𝐵𝐿 𝑇 𝜇
𝐵 ( = ) 𝐺(
) ()
𝜅
𝑇𝐿 𝑇𝜅
𝐻
𝐵
عدد موج  μو  κتوسط مدل

بهدست میآیند.
رهدهی تئوری با جای گذاری معادله ( ) 13در معادله
( ) 10بهدست میآید .در این صورت ،عبارتهایی
همچون 〉 𝑇∗𝐿 𝐵𝐿〈 ظاهر میشوند .فورثيت ( )1985پيشنهاد
داد که ،اگر دو رژیم بارگذاری مستقل باشند ،این
عبارت های طيف متقابل به دليل وجود ناهمبستگی ميان
آنها در ميانگين گيری برابر با صفر میشوند .وی پارامتر

〉 𝐵∗𝐿 𝐵𝐿〈
〉 𝑇∗𝐿 𝑇𝐿〈

= )𝑘( 𝑓2

این پارامتر ،در حالت کلی ،کميتی وابسته به عدد موج
است .بنابراین ،زمانی که  𝑓 → 0بارگذاری سطحی غالب
بوده و زمانی که ∞ → 𝑓 بارگذاری زیر سطحی غالب
خواهد بود .لذا ،با استفاده از معادله ( ) 14و فرض
ناهمبسته بودن رژیمهای بارگذاری ،جای گذاری معادله
( ) 13در معادله ( )10رهدهی تئوری حاصل از بارگذاری
ترکيبی را بهدست میدهد:
()15

𝑇𝜅 𝑇 𝜇 𝜇 𝐵 𝜅𝐵 𝑓2 +
𝑇𝜅2

+

𝜅2𝐵 𝑓2

= )𝑘( 𝑇𝑄

که در آن تمام عبارت ها تابعی از مدول عدد موج

𝑘

هستند .عبارت مورد استفاده برای همدوسيی تحليلی نيز با
جای گذاری معادله ( ) 15در رابطه ( )11بهدست میآید:
()16

𝑇𝜅 𝑇 𝜇 𝜇 𝐵 𝜅𝐵 𝑓2 +
2
(𝜇 𝐵 𝑓2 + 𝜇2𝑇 )1⁄2 (𝜅2𝐵 𝑓2 + 𝜅2𝑇 ) 1⁄2

= )𝑘( 𝑡Γ

پارامتر همدوسی کالسيك با به توان دو رساندن معادله
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( )16بهدست می آید .توجه به این نکته حائز اهميت است
که همدوسی ،همدوسيی و رهدهی تئوری که در اینجا
مطرح شده اند همگی پارامترهایی با مقدار حقيقی هستند.
رهدهی حاصل از تنها بارگذاری سطحی با قرار دادن
 f = 0در تمام طول موجها در رابطه ( ) 15بهدست میآید؛
با انجام این کار برای همدوسی ،مقدار این پارامتر برابر با
 1خواهد بود ،که نشان دهنده این امر است که همدوسی
تنها زمانی قابل محاسبه است که دو بارگذاری اوليه اعمال
شوند .رهدهی حاصل از تنها بارگذاری زیرسطحی با قرار
دادن ∞ → 𝑓 در تمام طول موجها در معادله ( )15بهدست
می آید؛ مجددا با در نظر گرفتن این فرض مقدار همدوسی
به طور یکنواخت برابر با  1خواهد بود.
ثوابت سيستم از معادله ( ) 8و ( ) 9بهدست میآیند .در
حالت کلی پوستهای  nالیه (  ) 𝑛 ≥ 1با بارگذاری در کف
الیه  𝑗 = [1, 𝑛] ،jدر نظر گرفته میشود .فرض میکنيم
𝑖𝜌  ∆𝜌𝑖 = 𝜌𝑖+1 −اختالف چگالی در کف الیه  iام
باشد ،با 𝑚𝜌 = ( 𝜌𝑛 +1چگالی گوشته) و 𝑓𝜌 = ( 𝜌0سيال
باالیی :آب یا هوا) ،و نيز 𝑖𝑧 عمق تا کف الیه  iام باشد.
فرض کنيم  dعمق اقيانوس در محيطهای دریایی است و
 d = 0برای معادالت

قاره ای .پارامتر  𝐴 = 1زمانی که G

بی هنجاری هوای آزاد بود و  A = 0زمانی که

G

بیهنجاری بوگه باشد .میتوان نشان داد که ثوابت
گر انشی به صورت زیر میباشند (کيربی و اسوین:)2009 ،
𝑛

} 𝑖𝑧𝑘+ ∑(𝛿𝑖𝑗 Φ − Δ𝜌𝑖 )𝑒 −

𝑑𝑘−

𝑒 𝑖𝜌∆𝐴{ −

𝑖=1
𝑛

} 𝑖𝑧𝑘{𝐴 (Φ − Δ𝜌0 ) − ∑ Δ𝜌𝑖 𝑒 −

𝒢𝜋2
Φ
𝒢𝜋2

𝑖 =1

Φ

= 𝐵𝜇
= 𝑇𝜇

()17

−Δ𝜌2

()19

= 𝐵𝜅

𝑔Φ
Δ𝜌1
𝜅𝑇 = 1 −
Φ

رهدهی تئوری برای مدل های جبران ایزوستازی محلی
همچون ایزوستازی آیری با قرار دادن  D = 0در معادله
( ) 18بهدست میآید؛ زمانی که  D = 0همدوسی برای
تمام عدد موجها برابر با  1میباشد.
 3مدل سازی
دراین بخش ابتدا به مدلسازی توابع رهدهی و همدوسی
و بررسی اثر تغيير پارامتر های مؤثر در مقدار این توابع
میپردازیم .مدلسازیها و رسم تمام شکلها حاصل از
برنامهنویسی و اجرای آن در محيط متلب و توسط نگارنده
اول صورت گرفته است .در تمامی موارد ذیل فرض بر
این است که پوسته با زمين دو الیه مدل شده است که
چگا لی پوسته برابر با  2700کيلوگرم بر مترمکعب بوده و
اختالف چگالی برابر با  500کيلوگرم بر مترمکعب
میباشد .همچنين عمق بارگذاری درونی که در اینجا
برابر با عمق موهو در نظر گرفته شده است نيز برابر با 35
کيلومتر در نظر گرفته شده است .منحنی مشخصه تابع
رهدهی در حالت کالسيك با فرض عدموجود همبستگی
ميان رژیم های بارگذاری مشابه آنچه توسط فورثيت
( ) 1985مطرح شد در شکل  3نمایش داده شده است .در
این مدل ،فرض بر ثابت بودن پارامترهای عمق بارگذاری
و نرخ بارگذاری و تغيير پارامتر  Teبه منظور بررسی اثر این
پارامتر بر تابع رهدهی میباشد .منحنیهای خطچين
نمایانگر حالتی است که در آن تنها بارگذاری درونی (بر

که در آن 𝑗𝑖𝛿 دلتای کرونيکر 𝒢 ،ثابت گرانش نيوتن،
شتاب گرانشی و :
()18

برابرند با:

4

+ Δ𝜌𝑚𝑓 .

g

عمق موهو) در نظر گرفته شده و خطوط پيوسته مربوط به
حالتی است که در آن تنها رژیم بارگذاری سطحی در نظر

𝑘𝐷
𝑔

=Φ

ثوابت توپوگرافی نيز برای هر تعداد از الیههای پوسته

گرفته شده است .اثر تغيير پارامتر نرخ بارگذاری بر تابع
رهدهی به ازای مقادیر ثابت  Teدر شکل  4نمایش داده
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تنها بارگذاری سطحی در نظر گرفته شد است.

بارگذاری درونی و خطوط پيوسته برای حالتی است که

شكل  .3تابع رهدهی کالسیک پیشبینی شده با استفاده از روش فورثیت ( ) 1985برای حالتی رسم شده است که در آن هر دو رژیم بارگذاری سطحی و
زیرسطحی اعمال شده است (عمق بارگذاری درونی برابر با عمق موهو در نظر گرفته شده است) .در این شکل اثر تغییر پارامتر  Teبر منحنی مشخصه تابع رهدهی
مورد بررسی قرار گرفته است .منحنی های خط چین مربوط به حالتی است که صفحه تنها تحت بارگذاری درونی (در عمق موهو) قرار دارد و خطوط پیوسته
مربوط به اعمال بارگذاری سطحی بر صفحه میباشد.

شكل  .4منحنی رهدهی پیشبینی شده با استفاده از روش فورثیت ( ) 1985برای بارگذاری همزمان سطحی و زیرسطحی .فرض بر این است که بارگذاری درونی
در عمق موهو صورت گرفته است .در این شکل اثر تغییر نرخ بارگذاری درونی به سطحی ( ) rدر تابع رهدهی مورد بررسی قرار گرفته شده است .مقادیر مورد
اس تفاده برای پارامتر متغییر در شکل ذکر شده است .مقادیر پیشفرض برای مدلسازی نیز همچون شکل های قبل میباشد.
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منحنی مشخصه تابع همدوسی کالسيك مشابه آنچه

توجه به وجود ارتباط مثبت بين این دو پارامتر میتوان از

توسط فورثيت ( ) 1985مطرح شده است در شکل  5به

منحنی مشخصه تابع همدوسی نيز برای تعيين ضخامت

تصویر کشيده شده است.در این حالت نيز فرض بر وجود

کشسان بهره جست .اثر تغيير پارامتر نرخ بارگذاری بر تابع

هر دو رژیم بارگذاری درونی و سطحی بهطور همزمان

همدوسی و منحنی مشخصه آن در شکل  6نشان داده شده

میباشد .در شکل  5فرض شده است که نرخ بارگذاری

است که همانطور که از شکل بر میآید تغيير این پارامتر

ثابت بوده و مقدار ضخامت کشسان متغيير میباشد.

تأثير بهسزایی در این تابع نخواهد داشت .لذا با توجه به

همان طور که از این شکل دریافت میشود ،با افزایش

الزام ورود مقدار اوليه برای پارامتر نرخ بارگذاری حين

پارامتر  ،Teطول موج انتقال تابع همدوسی (طول موجی که

مدلسازی به منظور محاسبه  ،Teتعيين مقدار اوليه تأثير

در آن مقدار تابع همدوسی از مقدار  1به مقدار  0تغيير

چندانی بر نتيجه بازگردان شده نخواهد داشت.

میکند) بهسمت طول موجهای باالتر انتقال مییابد .لذا با

شكل  .5منحنی همدوسی پیشبینیشده حاصل از روش فورثیت ( ) 1985با نرخ بارگذاری ثابت و ضخامت کشسان های متفاوت .مقادیر مورد استفاده برای پارامتر
متغییر در شکل ذکر شده است .مقادیر پیشفرض برای مدلسازی نیز همچون شکل های قبل میباشد.

شكل  .6منحنی همدوسی پیشبینیشده حاصل از روش فورثیت ( ) 1985با ضخامت کشسان ثابت و نرخ های بارگذاری متفاوت .مقادیر مورد استفاده برای پارامتر
متغییر در شکل ذکر شده است .مقادیر پیشفرض برای مدلسازی نیز همچون شکل های قبل میباشد.
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شکل - 7الف و ب بهترتيب منحنیهای مشخصه توابع

نحوه تأثير پارامتر های مختلف بر منحنی مشخصه توابع

رهدهی و همدوسی را نشان میدهد .منحنیهای خطچين

هدف رهدهی و همدوسی پرداخته خواهد شد .شکلهای

نمایانگر مقادیر کالسيك و منحنیهای رنگی نمایانگر

 8تا  10منحنیهای رهدهی هوای آزاد ،همدوسی بوگه ،و

منحنی مشخصه توابع رهدهی و همدوسی برای صفحه

همدوسی هوای آزاد تئوری را نشان میدهند که از مدل

کشسان تحتبارگذاری سطحی و زیرسطحی با نرخ

پوسته سه الیهای در زمينشناسی قارهای به دست آمدهاند.

بارگذاری برابر با یك و با فرض وجود همبستگی بين دو

در ستون سمت چپ ( 𝑙𝑧 ثابت) منحنیها نشاندهنده

رژیم بارگذاری و مقادیر مختلف ميزان همبستگی

تغييرات در میباشد .در ستون وسط ( 𝑓 ثابت) منحنیها

(پارامتر .) δدر این مدل سنگکره بهعنوان صفحه کشسان

نشاندهنده 2و  1و  0.5و  f=0.1تغيير در عمق بارگذاری

دو الیه در نظر گرفته شده است که بارگذاری درونی در

درونی بهصورت (کيلومتر) 35و  25و  𝑧𝑙 =10میباشند.

عمق  35کيلومتری (موهو) اع مال شده ،چگالی پوسته برابر

ستون سمت راست نيز ( 𝑓 ثابت) منحنیها نشان دهنده

با  2700و اختالف چگالی برابر با  500کيلوگرم بر

تغييرات در ع مق بارگذاری درونی (کيلومتر) 35و  25و
=10

مترمکعب در نظر گرفته شده است.
در محاسبات مطرحشده در بخش روششناسی به منظور

𝑙𝑧

میباشند .در تمام منحنیها ،خط تيرههای

قرمزرنگ نشاندهنده سيگنال ایزوستازی آیری

( 𝑇𝑒 = 0

= 〉 〈LB L∗T

و  ) 𝑓 = 0برای 𝑧𝑙 = 35کيلومتر میباشند .واحد رهدهی

 〈LT L∗B 〉 = 0این فرض در نظر گرفته شد که به لحاظ

محاسبهشده ميلی گال بر متر میباشد .در مدلسازی از

آماری هيچ همبستگی ای بين بارهای اوليه اعمالی بر

پوسته سهالیه با چگالی و عمق آنها و همچنين چگالی

سنگکره وجود ندارد .حال اگر فرض کنيم که

گوشته مطابق آنچه در جدول  1ذکر شده است ،استفاده

 LB = | LB |eiα LBو  LT = |LT |ei αLTکه در آن  αفاز

شده است.

سادهسازی روابط با در نظرگرفتن شرط

بارگذاری و  δ = α LT − αLBبرابر با زاویه فازی یا فاصله

در سالهای اخير تالشهای گستردهای به منظور تخمين

بين دو بار اوليه بوده و پارامتری مستقل از عددموج

ضخامت کشسان سنگکره با استفاده از تابع رهدهی و

میباشد .با محدود کردن پارامتر  δبين دو صفر و 90درجه

همدوسی صورت گرفته است .از جمله این مطالعات

با این پيش فرض که  δ = 0مربوط به بارهای همبسته و

میتوان به مطالعات اسحاق و همکاران ( ،) 2020پيروز و

 δ = 90مربوط به مدل کالسيك و بارهای ناهمبسته

همکاران ( ،) 2017زمانی و همکاران ( ) 2014اشاره کرد.

باشد ،با تکرار محاسبات فوق ،منحنیهای شکل برای
توابع رهدهی و همدوسی تحليلی وابسته به تغيير پارامتر δ
به دست خواهد آمد .در تمام موارد حالت زمين دو الیه در
نظر گر فته شده است که برای آن پارامتر

Te = 30

کيلومتر f=0.5،و بارگذاری درونی بر موهو در عمق 35
کيلومتر اعمال شده است (کيربی و اسوین.)2009 ،
در ادامه به بررسی منحنیهای تئوری توابع رهدهی و
همدوسی با توجه به بحث فوق و مدل کلی زمين nالیه و

اخيراً قلعهنویی و همکاران ( ) 2020و قلعهنویی و اردستانی
( ) 1399با استفاده از دادههای گرانیسنجی برداشت ز مينی
و با استفاده از تابع همدوسی و رهدهی (بهترتيب) به تعيين
ضخامت کشسان سنگکره در مقياس محلی در مناطقی از
ایران پرداخته اند .در ادامه تابع رهدهی و همدوسی مشاهده
شده با بهره گيری از مدل زمين (پوسته) سهالیه (در
شکلهای  ) 10- 8ارائه شده دربخش قبل رسم و مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .در این مدلسازیها زمين سه
الیه با ویژگی های رئولوژیکی به شرح جدول  1استفاده
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شده است .در این شکلها ( ) 12- 11منحنیهای مربوط به

بررسی قرار گرفته اند و شکل ( 12الف ،ب و ج) مربوط

توابع رهدهی هوای آزاد ،همدوسی بوگه و همدوسی

به منطقه زاگرس بررسی شده در پژوهش قلعهنویی

هوای آزاد مش اهده شده برای مناطق مورد نظر رسم شده

وهمکاران( ) 2020میباشد.

است .شکلهای (- 1الف ،ب و ج) مربوط به منطقه
محالت که در پژوهش قلعهنویی و همکاران ( ) 1399مورد
جدول  .1مقاد یر مورد استفاده در مدلسازی مصنوعی و مدلسازی داده های واقعی .مقاد یر مورد استفاده برای چگالی و عمق ال یه های مختلف پوسته و نیز
چگالی موهو برداشتشده از مدل جهانی  CRUST 1.0ارائه شده توسط (السک و همکاران  )2013 ،میباشد.
ثوابت

مقدار

واحد

مدول یانگ E

100

GPa

ثابت پواسون 𝒗

0.25

چگالی پوسته پایينی

2740

𝑘𝑔𝑚−3

عمق تا کف پوسته پایينی

15.3

km

چگالی پوسته ميانی

2830

𝑘𝑔𝑚−3

عمق تا کف پوسته ميانی

33.22

km

چگالی پوسته پایينی

2920

𝑘𝑔𝑚−3

عمق تا کف پوسته پایينی

44.31

km

چگالی متوسط موهو

3300

𝑘𝑔𝑚−3

شكل  .7بررسی اثر تغییر زاویه دلتا در منحنی های مشخصه توابع رهدهی و همدوسیی( .الف) منحنی های تابع رهدهی و (ب) منحنی های تابع همدوسیی را
نشان میدهد .در هر دو شکل منحنی های خطچین نشان دهنده مقادیر کالسیک توابع (فرض عدم وجود همبستگی بین رژیم های بارگذاری) و خطوط رنگی
نشاندهنده مقادیر توابع بهازای نرخ های همبستگی متفاوت بین رژیم های بارگذاری میباشد .پارامتر  δپارامتر مؤثر در تعیین نرخ همبستگی بوده و مستقل از
عددموج میباشد .مقادیر در نظر گرفتهشده برای این پارامتر بهترتیب برابر با  60 ، 45 ، 30و  75درجه میباشد .در محاسبه توابع رهدهی و همدوسی زمین دو الیه
در نظر گرفته شده است که برای آن پارامتر 𝑇𝑒 =30کیلومتر 𝑓 =0.5،بارگذاری درونی بر موهو در عمق  35کیلومتر اعمال شده است.
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شكل  .8منحنیهای رهدهی هوای آزاد تئوری برای مقادیر مشخصه متفاوت  f ، T eو عمق بارگذاری درونی ( ،) zlکه در تمامیحالتها  fمقداری یکنواخت دارد
و مقدار آن برای تمام طولموج ها ذکر شده است .رنگ منحنی ها با افزایش مقدار پررنگترمیشود .منحنی ها برای بارگذاری قارهای رسم شدهاند.

شكل  .9منحنیهای همدوسی بوگه برای مقادیر مشخصه متفاوت  f ، T eو عمق بارگذاری درونی ( .) zlهمانند شکل  8با افزایش مقادیر ،رنگ منحنی ها تیرهتر
میشود .پارامتر های مدل نیز مشابه آنچه در شکل  8قید شد ،میباشند.
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شكل  .10منحنیهای همدوسی هوای آزاد برای مقادیر مشخصه متفاوت پارامترهای  f ، T eو ( zlعمق بارگذاری درونی) .همانند شکل  8با افزایش مقادیر ،رنگ
منحنی ها تیرهتر میشود .پارامتر های مدل نیز مشابه آنچه در شکل  8قید شد ،میباشند.

(الف)

(ب)

شکل  .11رسم منحنی های توابع رهدهی و همدوسی مشاهدهشده با استفاده از داده های مورد استفاده توسط قلعهنویی و همکاران ( ) 1399برای تعیین ضخامت
کشسان سنگکره (الف) تابع همدوسی بوگه (ب) رهدهی هوای آزاد و (ج) همدوسی هوای آزاد مشاهدهشده برای منطقهای شامل بلوک های اراک ،گلپایگان و قم
با استفاده از دادههای مشاهده شده.
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(ب)

شكل  .12رسم منحنی های توابع رهدهی و همدوسی مشاهدهشده با استفاده از داده های مورد استفاده توسط قلعهنویی و اردستانی ( ) 1399برای تعیین
ضخامت کشسان سنگکره (الف) تابع همدوسی بوگه (ب) رهدهی هوای آزاد و (ج) همدوسی هوای آزاد مشاهده شده برای منطقه زاگرس با استفاده از
داده های مشاهده شده

 4بحث و بررسی

با وارونسازی رهدهی تخمين زده میشوند .رهدهی بوگه

همانطور که در شکل شماره  8نشان داده شده است ،تابع

تئوری صرفاً با رابطه 𝜌𝒢𝜋 𝑄𝐵 = 𝑄𝐹 − 2به رهدهی

تئوری رهدهی هوای آزاد در طول موجهای باال به صفر

هوای آزاد مرتبط میشود:که مقدار آن در طول موجهای

متمایل است .این امر نشان دهنده مکانيزم جبران محلی

کوتاه برابر با صفر است بهدليل آنکه اثر گرانی جرمهای

همچون ایزوستازی است که در آن اثر گرانی توپوگرافی

توپوگرافی (جبراننشده یا متعادلشده) حذف شدهاند.

با اثر گرانش الیه جبرانکننده جابهجاشده ،متعادل میشود

شکل  8نشان میدهد که رهدهی هوای آزاد (و بوگه)

و بیهنجاری های هوای آزاد ،در ميانگين ،برابر با صفر

به ازای مقادیر متفاوت برای پارامترهای 𝑒𝑇 ،𝑓 ،و 𝑙𝑧 (عمق

میباشند .در طول موجهای کوتاه منحنیها تا حدی به

تا بار درونی) تغييرات زیادی

خواهد داشت .با افزایش 𝑒𝑇

چگالی الیه پوستهای باالتر (  ) 𝜌1متمایل است ،که این

(بهازای 𝑓 و 𝑙𝑧 ثابت) ،طول موج انتقال رهدهی به

امردليلی است برای اینکه چرا چنين چگالیهایی اغلب

طول موج های باالتر منتقل شده و از ایزوستازی آیری جدا
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میشود .اگر هرگونه بارگذاری درونی وجود داشته باشد،

منحنی مربوط به همدوسی هوای آزاد (تئوری)

اثراتشان بر رهدهی با افزایش نسبت بارگذاری افزایش

تغييرات بيشتری را به نسبت رهدهی (تئوری) نشان میدهد

مییابد ،به نحویکه در موارد خاص رهدهی مقدار منفی

(شکل  .) 10افزایش 𝑒𝑇 ،موجب کاهش همدوسی

دارد .بهعالوه همان طور که بارگذاری درونی سطحیتر

داخلی ،و 𝑓

باشد ،انتقال رهدهی شيبدارتر شده ،همچنين اثر

𝑓

افزایشی کمينه میشود.

میشود ،همچون اثر کاهنده عمق بارگذاری

افزاینده .این امر بدان علت است که بارهای زیرسطحی
اثر گرانشی را ایجاد میکند که با توپوگرافی همبستگی

شکل مشخصه منحنی همدوسی بوگه تئوری (شکل )9

کمیدارد ،هرچه صفحه سختتر باشد بارهای اعمالشده

مرتبط با ناتوانی سنگکره در حمایت بارگذاریهای با

به سطح نزدیكتر هستند ،یا اندازه بارها بزرگتر خواهد

طول موج های خيلی باال بدون خمش بوده ،که بیهنجاری

بود .این وابستگی زیاد موجود بين پارامترها موجب

بوگه را با جابهجایی چگالی بيشتر گوشته ایجاد میکند.

میشود تا همدوسی هوای آزاد برای تخمين 𝑒𝑇 ،به نسبت

بنابراین همدوسی قویای بين بیهنجاری بوگه و

همدوسی بوگه ،خيلی مفيد و کاربردی نباشد .اگرچه

توپوگرافی در این طول موجها ،و ایزوستازی محلی

پارامترهای دیگری همچون خطا در داده ورودی یا مدل

بهدست خواهد آمد .در خصوص بارگذاریهای با

هستند که میتوانند همدوسی را کاهش دهند (همدوسی

طول موج کوتاه ،اگرچه ،سنگکره مستحکم به نظر

بوگه یا هوای آزاد).

میرسد ،یعنی خمش ندارد ،و هيچ بیهنجاری بوگهای
ایجاد نمیشود :لذا همبستگی کمی بين بیهنجاری بوگه و

 5نتیجهگیری
در سال های اخير استفاده از توابع رهدهی و همدوسی

طول موج انتقال که در آن منحنی همدوسی بوگه از صفر

به منظور تخمين ضخامت کشسان سنگکره مورد توجه

به  1تغيير میکند ،بيانکننده معياری است که بهازای آن

دانشمندان بسياری قرار گرفته است .فرایند تخمين

طول موجهای بارگذاری یا در تعادل هيدرواستاتيك

ضخامت کشسان ،مستلزم در نظر گرفتن فرضهای اوليه

جبران میشوند (  ،)𝛾𝐵2 → 1یا با مقاومت صفحه جبران

برای پارامترهای مؤثر بر  Teمیباشد .در این پژوهش با در

میشوند ( ∞ →  ،)𝛾𝐵2و یا بهطور نسبی با مقاومت صفحه

نظر گرفتن اثر مقادیر متفاوت برای این پارامترها (همچون

جبران میشوند (( ) 𝛾𝐵2 ≈ 0.5زوبر و همکاران.)1989 ،

همبستگی بين بارهای سطحی و زیر سطحی ،نرخ

کشش معکوس در طول موجهای باالتر برای صفحات

بارگذاری ،و عمق بارگذاری) به بررسی نحوه تغييرات

محکم ،و طول موجهای کوتاهتر برای صفحات ضعيف،

منحنی مشخصه توابع رهدهی و همدوسی پرداخته شده

همانطور که در شکل  9نشان داده شده ،رخ میدهد.

است .نتایج بهدست آمده در این پژوهش را میتوان در

سيمون و الهد ( )2013معادله تحليلی را برای محاسبه

موارد ذیل خالصه نمود.

طول موج کشش معکوس ارائه کردند .طول موج کشش

 منحنی مشخصه تابع رهدهی بهشدت با تغيير پارامتر مؤثر

معکوس به بزرگی 𝑒𝑇 در منطقه وابسته است ،و به سایر

تغيير خواهد داشت لذا استفاده از این تابع به منظور تخمين

پارامترها همچون 𝑓 و عمق بارگذاری درونی به ميزان

ضخامت کشسان مستلزم دانش کافی دقيق در رابطه

کمتری وابسته است ،که بههمين دليل این روش بيشتر

ساختار و پارامترهای دخيل در منطقه مورد نظر میباشد.

مورد استفاده قرار گرفته است.

 منحنی مشخصه تابع همدوسی بهگونهای است که با

توپوگرافی وجود داشته و همدوسی بوگه به صفر میرسد.

قلعه نویی و اردستانی
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استفاده از طول موج انتقال ،آنچه بهعنوان انتقال همدوسی

زین .هرمان( .)1390تعيين مدل پوسته و سنگکره

قوی و ضعيف بين بی هنجاری بوگه و توپوگرافی منطقه

نواحی البرز ،ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از

مورد بررسی معرفی شد ،میتوان به ضخامت کشسان پی

دادههای ژئوئيد وتوپوگرافی .مجله ژئوفيزیك

برد.

ایران.11- 1 .)1(6 .

 اثر تغيير پارامتر نرخ بارگذاری بر توابع مورد نظر ناچيز

نوزاد خليل .توحيد .متقی .سيدخليل( .)1396بررسی

بوده و در نتيجه تعيين مقدار اوليه نرخ بارگذاری در فرایند

هندسه مرزهای ناپيوستگی در مکران ساحلی با استفاده

وارونسازی تأثير بهسزایی نخواهد داشت.

از مهاجرت و مدلسازی توابع گيرنده .مجله

 با توجه به همبستگی اندک بين تابع رهدهیهای آزاد و

ژئوفيزیك ایران.173- 157 .)3(11 .

توپوگرافی این تابع برای تعيين ضخامت کشسان از
کارایی کمتری نسبت به تابع همدوسی برخوردار بوده و
در صورت استفاده از این روش نتایج کمتر از مقدار واقعی
تخمينزده خواهند شد.
 با توجه به همبستگی اندک بين گرانش هوای آزاد و
توپوگرافی نيز میتوان به این نتيجه دست یافت که
همدوسی هوای آزاد نيز به نسبت همدوسی بوگه از
کارایی کمتری نسبت به همدوسی بوگه برای تخمين
ضخامت کشسان سنگکره برخوردار است.
منابع
رحيمی و غالمزاده ( .)1395برآورد رابطه وابستگی
فرکانسی ضریب کيفيت امواج فشارشی در جزیره
قشم .مجله ژئوفيزیك ایران.118- 110 ،)2(11 ،
قلعهنویی ،س ،.ابراهيمزاده اردستانی ،و ( .) 1399تعيين
ضخامت کشسان سنگکره در رشتهکوه زاگرس با
استفاده از تابع رهدهی .فيزیك زمين و فضا،)1(47 .
.75- 59
کلوندی ،ف ،.متقی ،خ ،.و شبانيان( .)1395مطالعه ساختار
سنگکره در منطقه برخوردی زاگرس شمالی با
استفاده از وارونسازی همزمان توابع گيرنده و
منحنیهای پاشش امواج سطحی .مجله ژئوفيزیك
ایران.61- 48 .)4(10 .
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Summary

The flexural strength and consequently the elastic thickness (Te) of the lithosphere are often calculated
utilizing the statistical relationships between gravity anomalies and topography data.
The elastic thickness of the lithosphere is one of the most important parameters in determining the
geological properties and characteristics of the crust as well as its rheological behavior.
This prospective study was designed to investigate the use of the gravity and topography data in
order to calculate the two fundamental functions, i.e. admittance and coherence, which are the basic
functions for determining the elastic thickness of the lithosphere. In this research, the theory of the two
objective functions is modeled. The study offers some important insights into the involved parameter
and how they affected the functions. Additionally, the results show the impact of initial assumptions of
different parameters on the retrieved value of the Te parameter.
Taking into account the initial assumptions about parameters such as the elastic thickness (𝑇𝑒) of the
plate, the loading ratio (𝑓) and the degree of correlation (𝑟) between the surface and subsurface loading
regimes applied to the plate and using spectral methods, the value of these two functions are calculated.
After examining the theoretical models, the real-data analysis is conducted in order to examine the
observed values and compare them with the theoretical values. Based on what was mentioned in the
following, this function can be able to retrieve the elastic thickness of the lithosphere. We concluded
that:
One of the more significant findings to emerge from this study, by examining the theoretical models,
is that the best function to determine the elastic thickness of the lithosphere is to use the Bouguer
coherence function. A comparison of the results reveals that the characteristic curves of the admittance
function will change drastically with the change of the involved parameters. Consequently, having
complete knowledge of the structure of the region and involved parameters is essential while using free
air admittance in order to determining Te.
As it was illustrated in this research, the characteristic curve of the coherence function can be used to
determine Te based on the roll over wavelength.
For the reason that there was no significant change in the shape of characteristic curve of the
functions with the initial value of the loading ratio (𝑓), this parameter had less impact no the inversion
process. Having considered rare correlation between free air gravity and topography, it is reasonable to
accept that the free air coherence method is less applicable in determining Te than Bouguer coherence.
The findings from previous studies provide support for the key arguments.
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