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Abstract. The Mohorovičič discontinuity (Moho depth) for the Black Sea region is obtained by Parker–Oldenburg
iterative method from gridded Bouguer anomalies of the geopotential model EGM2008. The mapped surface has a
similar geometry to the model surfaces from other studies obtained from joint interpretation of seismic and/or gravimetric data. The Moho depth obtained by Parker-Oldenburg method differs from the modeled topography of the crust
depth by other geophysical methods.
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Геолого-геофизичните изследвания на Черномор
ския басейн, като част от Алпийския орогенен
пояс, допринасят за изясняване на различни аспек
ти от често пъти противоположни научни мнения
относно геоложката еволюция, тектонските процеси и строежа на земната кора и горната мантия на
региона. С развитието на спътниковите технологии
се осигуряват нови алтиметрични и гравиметрични наблюдения, които позволяват определяне на
стойностите на аномалното гравитационно поле,
силата на тежестта в свободен въздух и релефа на
морското дъно с повишена точност. Подобрената
пространствена разделителна способност позво

лява по-детайлно представяне на моделите на
аномалното гравитационно поле, което отразява
дълбочинната структура на земната кора и мантия.
Новопополучената информация допринася за изясняване генезиса на основните геоложки структури, изграждащи Черноморския басейн и на протичащите тектонски процеси.
Основен източник на информация за изследване на дълбочинната структура на литосферата са
сеизмичните методи. Топографията на границата
на Мохоровичич (граница Мохо или дебелина на
земната кора) за Черноморския басейн е обект на
редица изследвания с използване на сеизмични и

Фиг. 1. Аномалии Буге за района на Черно море от модела EGM2008
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Фиг. 2. Граница на Мохоровичич, определена по метода на Parker–Oldenburg

морски гравиметрични измервания (Starostenko et
al., 2004; Gobarenko, Egorova, 2010). Съвместният
анализ и интерпретацията на данните от разнороден тип геофизични наблюдения позволяват да се
изучават изостатичните условия за формиране на
земната кора и произходът на отделните геоложки
структури, формиращи сложния тектонски строеж
на басейна през геоложкото му развитие.
В това изследване е извършено моделиране на
границата на Мохоровичич за Черноморския район, определен в граници 28°≤ϕ≤42°, 41°≤λ≤46,5°
чрез прилагане итеративния алгоритъм на Parker–
Oldenburg метода (Parker, 1973; Gomez-Ortiz, Agar
wal, 2005). Използвани са данни за аномалии Буге
(фиг. 1) от новия геопотенциален модел EGM2008
(Pavlis et al., 2008) във формата на мрежа с размери
на клетката 2,5'×2,5'. Гравитационните аномалии са
в границите –162 ÷ +178 mGal, като положителните
по стойност преобладават за морската повърхност,
а за сушата са предимно отрицателни.
Площта на района е увеличена двукратно, за
да се избегне появата на нежелани систематични
изкривявания при прилагане метода на Parker–
Oldenburg за границите на изследваната област.
При проведеното изследване са въведени оптимални управляващи параметри на изчислителната

итеративна процедура. Резултатът от прилагането
ѝ е получаване на стойностите на границата Мохо
и оценка на точността, с която са определени.
Решена е и правата гравиметрична задача, като
изчисленото от получената граница Мохо аномално гравитационно поле е сравнено с оригиналните
гравиметрични аномалии от EGM2008 модела.
Повърхнината на границата Мохо (фиг. 2) се
изменя от 19 до 33 km за акваторията на Черно
море. Наблюдават се две изтънявания на земната
кора, разположени в западната и източната части
на морето, като градиентът на повърхнината Мохо
в западната част е по-малък от този в източната.
Това се потвърждава и от изследвания на други
автори. В преходната зона към Кримския п-в и
покрайнините на басейна дебелината на земната
кора достига до 30–35 km. Тези стойности са близки до представените на картата граница Мохо за
Европейската континентална плоча (Grad et al.,
2009). За разлика от приложения в това изследване изчислителен подход за обработка на гравиметрични аномалии Буге, границата Мохо може да
се определи по-детайлно чрез тримерно гравитационно моделиране с използване на голям обем
различни по тип и с висока точност геофизични
данни (Starostenko et al., 2004).
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