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  چكيده 
 برهم انبارش و محاسبه نتايج نوشتار اين در. ستا ايران تصادمي شمال شرق و شرق منطقه پژوهش اين در مطالعه مورد منطقه

در  )mb(  ٧/٥رويداد دورلرز با بزرگي بزرگتر از  ١٠٠٠به اين منظور از حدود . مي شود ارائه مناطق اين در Sتوابع گيرنده 
 ٦اه تهران و ايستگاه وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگ ١٦ايستگاه دائمي،  ٢٢ثبت شده توسط  ٨٥˚تا  ٦٠˚ فواصل رومركزي

براي  گيرنده توابع از برهم انبارش حاصل نتايج. شناسي و مهندسي زلزله، استفاده شده استپژوهشگاه بين المللي زلزله ايستگاه
 همچنين .كيلومتر نشان مي دهد ٩٠و ضخامت ليتوسفر را حدود كيلومتر  ٥٠به طور تقريبي را عمق موهو منطقه شمال شرق 

 .ددهمي كيلومتر نشان ٨٠ در حدودرا  كيلومتر و ضخامت ليتوسفر ٤٠تقريبا را موهو شرق ايران عمق  براي

 Sp ، امواج دورلرزSساختار ليتوسفر، شرق ايران، توابع گيرنده  :هاي كليديواژه

 
Lithospheric structure studies of East and Northeastern Iran 

 
Elham Mohammadi 1, Mehdi Rezapour 2 

 

1 Assistant professor, Department of Physics, Hakim Sabzevari University, 9617976487 Sabzevar, Iran 
2 Associate Professor, Institute of Geophysics, University of Tehran, 14155-6466 Tehran, Iran 

Abstract 
The study area in this research is East and Northeastern Iran. We present results of S receiver function analysis 
in this area. For this reason, we used about 1000 teleseismic events of 16 seismic stations belonging to Institute 
of Geophysics, University of Tehran (IGUT) and 6 seismic stations belonging to International Institute of 
Earthquake Engineering and Seismology (IIEES). Events with magnitudes greater than 5.7 (mb) at epicentral 
distances between 60° and 85° were utilized for calculating the S receiver functions. Our results suggest the 
existence of Moho about 50 km depth and relatively thin lithosphere of about 90 km depth beneath Northeastern 
Iran. Furthermore, our results clearly show Moho depth of about 40 km and a shallow lithosphere-asthenosphere 
boundary at about 80 km depth beneath East Iran. 
Keywords: Lithospheric structure, Eastern Iran, S Receiver Functions, Sp Teleseismic Waves  

  مقدمه    ١
خرد قاره ايران مركزي و صفحه توران و تشكيل دهنده حد شمال شرقي بين از نظر ساختاري مرز منطقه شمال شرق ايران 

از . صفحات، در قسمتهاي شمالي پهنه برخوردي استاين گرائي دهنده نتيجه همهاي آلپ بوده و در واقع نشانكمربند كوه
متر در برابر ناحيه توران با  ٣٠٠٠است كه با داشتن ارتفاعي در حدود  )١شكل ( داغهاي كپهنتايج اين همگرائي وجود كوه

 شودتوران جدا مي داغ، از صفحهپهنه توسط يك گسل به نام گسل اصلي كپهاين . متر قرار دارد ١٠٠٠ارتفاعي در حدود 
هاي اي است كه از شمال به پهنهپهنه اي درون صفحه) ١شكل (يا منطقه خرد قاره ايران مركزي شرق ايران  ).١٩٧٥چالنكو، (

اي زاگرس، از جنوب شرق به منطقه فرورانش برخوردي البرز و كپه داغ، از غرب و جنوب غرب به منطقه برخورد قاره
مطالعه ليتوسفر و محاسبه  .)١٩٨١بربريان و كينگ، ( و از شرق به بلوك پايدار هيلمند محدود است قاره اي مكران –اقيانوسي

. استينوسفر به درك بهتري از تكامل محيط هاي زمين ساختي غالب در منطقه كمك مي كند -عمق موهو و مرز ليتوسفر
 مي قرار استفاده مورد ت ليتوسفرو ضخام موهو عمق تعيين براي متناوب طور به كه مؤثري هاي روش از يكي

 دروني مرزهاي هندسه براي ژئوفيزيكي روشهاي قدرتمندترين از يكي كه است ها دورلرزه گيرندة توابع از استفاده گيرد،

افراد مختلفي در ايران  .است منطقه هر درليتوسفر  ضخامت محاسبه يبرا يابزار مناسب S رندهيتابع گ .مي آيد شمار به زمين
صدودي و همكاران، : به عنوان مثال(به مطالعه پوسته مناطق مختلف در ايران پرداخته اند  Pستفاده از روش تابع گيرنده با ا
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 -؛ تقي زاده٢٠١٣؛ تاتار و نصرآبادي، ٢٠١١؛ افسري و همكاران، ٢٠١١؛ محمدي و همكاران، ٢٠١٠؛ رجائي و همكاران، ٢٠٠٩
 - ؛ تقي زاده٢٠١٣محمدي و همكاران، (استينوسفر در چند نمونه  - ليتوسفر در حاليكه مرز )٢٠١٥فرهمند و همكاران، 
مورد مطالعه و با ايستگاههاي محدود  Sبا كمك روش تابع گيرنده ) ٢٠١٤؛ محمدي و همكاران، ٢٠١٣فرهمند و همكاران، 

. است ايران شمال شرق شرق و پهنه در ليتوسفر ضخامت و موهو عمق تغييرات بررسي مطالعه اين در ما هدف .قرار گرفته است
   .براي اين منظور از حجم باالي داده هاي دورلرز و پوشش مناسب ايستگاهي در منطقه استفاده گرديده است

  

  
ث موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران با مثل هاي وابسته بههايستگا. مطالعه مورد منطقه در اصلي زمين ساختي ساختارهاي و ايستگاهها موقعيت. ١شكل 

عالمت اختصاري . شناسي و مهندسي زلزله با مثلث آبي رنگ نشان داده شده استهاي سفيد رنگ و ايستگاه هاي وابسته به پژوهشگاه بين المللي زلزله
CIMP باشدمربوط به منطقه خرد قاره ايران مركزي مي.  

 
  روش تحقيقداده ها و     ٢

 - گوشته و ليتوسفر - پوستهدر مرز  Sp يليتبدامواج د ياستفاده از زمان رس، با  S رندهيگ تابع ليتحل كمك به يبررس نيدر ا
قبل از  Sp يليتبد يفازها كه است نيدر ا S رندهيه از تابع گاستفاد تيمز. محاسبه شد موهو و ليتوسفرضخامت  استينوسفر

. آسان تر است Sp يليتبد فاز ييناساش و شوند يم افتيدرلرزه نگاري ه ستگايدر ا مربوطه يو همه بازتاب ها S ميمستق ديرس
 رندهير محاسبه تابع گمنظو به. شود يم دهيپوش پوسته چندگانه يبا بازتاب ها P رندهيگ تابع در يليز تبدفا نيا كه يدر صورت

S يسپس دو مؤلفه افق. شود حذف آنها يرو از يدستگاه اثر دي، باهارنگا لرزه يابتدا در صورت متفاوت بودن پاسخ بسامد 
(N-S, E-W) يو مماس يچرخانده شده و به جهات شعاعآزيموت پشتي  هيتحت زاو (R,T) بعد مرحله در. شوند يم ليتبد 

ح چرخش يصح ياجرا يبرا. رديگ يصورت م  LQT مبنايي پرتو يبه دستگاه مختصات محل  ZRTمختصات دستگاه چرخش
 يا هيزاو. شوند يم چرخانده تابش يايزوا از يحول مجموعه ا  Lمؤلفه منظور، نيا يراب. شود انتخاب حيصح تابش هيزاو ديبا

 شتريه چرخش، بمرحل از بعد. است درست تابش هيزاو از يخوب بيتقر ،شود يم حداقل دشيدر زمان رس S موج يانرژ كه
 مؤلفه يرو S گناليسرا با   L، مؤلفه Lاز مؤلفه  S گناليبه منظور حذف س. خواهد بود L مؤلفه يروSp  يليتبد يفازها يانرژ

Q مؤلفه. ميكن يم ختيواهمآم L  يليتبد يحاصل كه شامل فازها Sp رندهيچندگانه است را تابع گ يبدون بازتاب ها S يم 
صورت  S دهرنيگ توابع يرو يكيناميد حيتصح ديبا S موج يبه كند Sp يليج تبداموا ديرس زمان يوابستگ ليدل به. نامند
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 توابع ،يكيناميد حي، بعد از اعمال تصحنوفه به گناليس نسبت بهبود يبرا اند، فيعموماً ضع Sp تالياز آنجا كه تبد .رديگ
ا استفاده از ب عمق به ميمستق S موج و يليتبد يفازها نيب يزمان اختالف ليتبد با تير نهاد. ميكن يرا با هم جمع م S رندهيگ

 دورلرز يها لرزه نيزم يها داده منظور نيا يبرا. ت آورددس به را ها يوستگيناپ عمق توان يم  IASP91 مرجع يمدل سرعت
 در شناسي و مهندسي زلزلهموسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و پژوهشگاه بين المللي زلزله دائميه ستگايا ٢٢ توسط شده ثبت

مورد پردازش  ٨٥˚تا  ٦٠˚ يزو در فاصله رو مرك ٧/٥) mb( گي بزرگتر ازا بزرب ٢٠١٥ تا ٢٠٠٥ سال از رانيا شرق شمالشرق و 
  .نشان داده شده است ٢ها و مركز منطقه مورد مطالعه در شكللرزهموقعيت زمين .)١شكل ( قرار گرفت

  

  
در دواير توپر آبي رنگ، دواير با خط دور  ٧/٥زمينلرزه هاي دورلرز با بزرگي بيشتر از . تحقيق اين در هاي دورلرز استفاده شده زمينلرزه رومركز. ٢شكل 

 .و ستاره قرمز رنگ مركز منطقه مورد مطالعه را نشان مي دهد ٨٥˚تا  ٦٠˚ضخيم سياه رنگ فواصل رومركزي بين 

 

  
  ).عالمت بعالوه(ساختي مختلف در منطقه مورد مطالعه حيه زمينكيلومتر در دو نا ١٠٠به عمق متوسط  Sتوزيع نقاط تبديل توابع گيرنده . ٣شكل
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توابع گيرنده بر اساس . در منطقه خرد قاره ايران مركزي Sتوابع انتقال گيرنده : ساختي كپه داغ، پائيندر منطقه زمين Sتوابع گيرنده : باال. ٤شكل 

رنگ بيانگر هاي خاكستريدهند و دامنهرنگ افزايش سرعت با عمق را نشان ميسياه هايدامنه. اندافزايش عرض جغرافيايي نقاط تبديل مرتب شده
  .انداستنوسفر بر روي نگاشت برهم انباشت شده مشخص شده -حاصل از موهو و مرز ليتوسفر SPفازهاي تبديلي . باشندكاهش سرعت با عمق مي

  

  گيرينتيجه    ٣
را براي بررسي ساختار پوسته و ليتوسفر شرق و شمال شرق ايران ارائه  S گيرنده ابعتو تحليل از حاصل نتايج ما مطالعه اين در

 همه بين از و شد محاسبه ايستگاهها تمام داده هاي توابع گيرنده همانطور كه در باال شرح داده شد، برايبه اين منظور . كرديم

استنوسفر به  - براي ليتوسفر پرتوها برخورد نقاط فياييجغرا موقعيت .دش انتخاب با كيفيت توابع شده، محاسبه گيرنده توابع
 نقاط به توزيع توجه با ).٣ شكل(شناسي منطقه انداخته شد آمد و بر روي نقشه زمين بدست كيلومتر ١٠٠عمق متوسط 

  ).٤شكل (شد  تقسيم بندي مختلف، ساختيزمين ساختار گروه، مربوط به دو به دو مطالعه مورد منطقه در داده ها برخورد،
 ٥در حدود ) سياه رنگ(ساختي خرد قاره ايران مركزي فاز تبديلي اول دست آمده براي زون زمينبه Sدر توابع انتقال گيرنده 

 -زمان رسيد فاز تبديلي حاصل از مرز ليتوسفر. ساختي استدهنده زمان رسيد فاز تبديلي موهوي اين زون زمينثانيه نشان
با  .)٤شكل ( دهدنظر نشان ميثانيه را براي منطقه مورد ٨طور متوسط زمان به) م، خاكستري رنگفاز تبديلي دو(استينوسفر 

كيلومتر  ٨٠در حدود  نازكي ليتوسفرو همچنين  موهوكيلومتر براي  ٤٠عمقي معادل IASP91در نظر گرفتن مدل سرعتي 
نتايج اين تحقيق، . بدانيماسي و تكتونيك پايدار منطقه شنتوانيم حاكي از زميناين روند را مي منطقه بدست مي آيد، كهبراي 

استنوسفر در  - از مرز ليتوسفرو براي فاز تبديلي حاصل ثانيه  ٦يد فاز تبديلي موهو را براي منطقه كپه داغ حدود زمان رس
و ضخامت كيلومتر  ٥٠عمق موهو به طور تقريبي  ،با در نظر گرفتن مدل سرعتي. )٤شكل (دهد ثانيه نشان مي ٩زماني حدود 

متقي و (كه با مطالعات قبلي صورت گرفته شده در اين ناحيه  دست مي آيدبهكيلومتر در اين منطقه  ٩٠ليتوسفر حدود 
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پوسته در اين افزايش ضخامت . دهدتطابق قابل قبولي را نشان مي) ٢٠١٣فرهمند و همكاران،  -؛ تقي زاده٢٠١٢همكاران، 
پاسخي به همگرايي و برخورد صفحه عربستان و اوراسيا در اين تواند مي د قاره ايران مركزيخرنسبت به  ساختيزون زمين

نسبت به ليتوسفر بيشتر  وجود يك ليتوسفر نسبتا نازك در زير منطقه كپه داغ، به ما نشان مي دهد كه پوسته. منطقه باشد
  .تحت تاثير اين همگرايي بوده است
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  چكيده 
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در  )mb(  ٧/٥رويداد دورلرز با بزرگي بزرگتر از  ١٠٠٠به اين منظور از حدود . مي شود ارائه مناطق اين در Sتوابع گيرنده 
 ٦اه تهران و ايستگاه وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگ ١٦ايستگاه دائمي،  ٢٢ثبت شده توسط  ٨٥˚تا  ٦٠˚ فواصل رومركزي

براي  گيرنده توابع از برهم انبارش حاصل نتايج. شناسي و مهندسي زلزله، استفاده شده استپژوهشگاه بين المللي زلزله ايستگاه
 همچنين .كيلومتر نشان مي دهد ٩٠و ضخامت ليتوسفر را حدود كيلومتر  ٥٠به طور تقريبي را عمق موهو منطقه شمال شرق 

 .ددهمي كيلومتر نشان ٨٠ در حدودرا  كيلومتر و ضخامت ليتوسفر ٤٠تقريبا را موهو شرق ايران عمق  براي
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Abstract 
The study area in this research is East and Northeastern Iran. We present results of S receiver function analysis 
in this area. For this reason, we used about 1000 teleseismic events of 16 seismic stations belonging to Institute 
of Geophysics, University of Tehran (IGUT) and 6 seismic stations belonging to International Institute of 
Earthquake Engineering and Seismology (IIEES). Events with magnitudes greater than 5.7 (mb) at epicentral 
distances between 60° and 85° were utilized for calculating the S receiver functions. Our results suggest the 
existence of Moho about 50 km depth and relatively thin lithosphere of about 90 km depth beneath Northeastern 
Iran. Furthermore, our results clearly show Moho depth of about 40 km and a shallow lithosphere-asthenosphere 
boundary at about 80 km depth beneath East Iran. 
Keywords: Lithospheric structure, Eastern Iran, S Receiver Functions, Sp Teleseismic Waves  

  مقدمه    ١
خرد قاره ايران مركزي و صفحه توران و تشكيل دهنده حد شمال شرقي بين از نظر ساختاري مرز منطقه شمال شرق ايران 

از . صفحات، در قسمتهاي شمالي پهنه برخوردي استاين گرائي دهنده نتيجه همهاي آلپ بوده و در واقع نشانكمربند كوه
متر در برابر ناحيه توران با  ٣٠٠٠است كه با داشتن ارتفاعي در حدود  )١شكل ( داغهاي كپهنتايج اين همگرائي وجود كوه

 شودتوران جدا مي داغ، از صفحهپهنه توسط يك گسل به نام گسل اصلي كپهاين . متر قرار دارد ١٠٠٠ارتفاعي در حدود 
هاي اي است كه از شمال به پهنهپهنه اي درون صفحه) ١شكل (يا منطقه خرد قاره ايران مركزي شرق ايران  ).١٩٧٥چالنكو، (

اي زاگرس، از جنوب شرق به منطقه فرورانش برخوردي البرز و كپه داغ، از غرب و جنوب غرب به منطقه برخورد قاره
مطالعه ليتوسفر و محاسبه  .)١٩٨١بربريان و كينگ، ( و از شرق به بلوك پايدار هيلمند محدود است قاره اي مكران –اقيانوسي

. استينوسفر به درك بهتري از تكامل محيط هاي زمين ساختي غالب در منطقه كمك مي كند -عمق موهو و مرز ليتوسفر
 مي قرار استفاده مورد ت ليتوسفرو ضخام موهو عمق تعيين براي متناوب طور به كه مؤثري هاي روش از يكي

 دروني مرزهاي هندسه براي ژئوفيزيكي روشهاي قدرتمندترين از يكي كه است ها دورلرزه گيرندة توابع از استفاده گيرد،

افراد مختلفي در ايران  .است منطقه هر درليتوسفر  ضخامت محاسبه يبرا يابزار مناسب S رندهيتابع گ .مي آيد شمار به زمين
صدودي و همكاران، : به عنوان مثال(به مطالعه پوسته مناطق مختلف در ايران پرداخته اند  Pستفاده از روش تابع گيرنده با ا
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 -؛ تقي زاده٢٠١٣؛ تاتار و نصرآبادي، ٢٠١١؛ افسري و همكاران، ٢٠١١؛ محمدي و همكاران، ٢٠١٠؛ رجائي و همكاران، ٢٠٠٩
 - ؛ تقي زاده٢٠١٣محمدي و همكاران، (استينوسفر در چند نمونه  - ليتوسفر در حاليكه مرز )٢٠١٥فرهمند و همكاران، 
مورد مطالعه و با ايستگاههاي محدود  Sبا كمك روش تابع گيرنده ) ٢٠١٤؛ محمدي و همكاران، ٢٠١٣فرهمند و همكاران، 

. است ايران شمال شرق شرق و پهنه در ليتوسفر ضخامت و موهو عمق تغييرات بررسي مطالعه اين در ما هدف .قرار گرفته است
   .براي اين منظور از حجم باالي داده هاي دورلرز و پوشش مناسب ايستگاهي در منطقه استفاده گرديده است

  

  
ث موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران با مثل هاي وابسته بههايستگا. مطالعه مورد منطقه در اصلي زمين ساختي ساختارهاي و ايستگاهها موقعيت. ١شكل 

عالمت اختصاري . شناسي و مهندسي زلزله با مثلث آبي رنگ نشان داده شده استهاي سفيد رنگ و ايستگاه هاي وابسته به پژوهشگاه بين المللي زلزله
CIMP باشدمربوط به منطقه خرد قاره ايران مركزي مي.  

 
  روش تحقيقداده ها و     ٢

 - گوشته و ليتوسفر - پوستهدر مرز  Sp يليتبدامواج د ياستفاده از زمان رس، با  S رندهيگ تابع ليتحل كمك به يبررس نيدر ا
قبل از  Sp يليتبد يفازها كه است نيدر ا S رندهيه از تابع گاستفاد تيمز. محاسبه شد موهو و ليتوسفرضخامت  استينوسفر

. آسان تر است Sp يليتبد فاز ييناساش و شوند يم افتيدرلرزه نگاري ه ستگايدر ا مربوطه يو همه بازتاب ها S ميمستق ديرس
 رندهير محاسبه تابع گمنظو به. شود يم دهيپوش پوسته چندگانه يبا بازتاب ها P رندهيگ تابع در يليز تبدفا نيا كه يدر صورت

S يسپس دو مؤلفه افق. شود حذف آنها يرو از يدستگاه اثر دي، باهارنگا لرزه يابتدا در صورت متفاوت بودن پاسخ بسامد 
(N-S, E-W) يو مماس يچرخانده شده و به جهات شعاعآزيموت پشتي  هيتحت زاو (R,T) بعد مرحله در. شوند يم ليتبد 

ح چرخش يصح ياجرا يبرا. رديگ يصورت م  LQT مبنايي پرتو يبه دستگاه مختصات محل  ZRTمختصات دستگاه چرخش
 يا هيزاو. شوند يم چرخانده تابش يايزوا از يحول مجموعه ا  Lمؤلفه منظور، نيا يراب. شود انتخاب حيصح تابش هيزاو ديبا

 شتريه چرخش، بمرحل از بعد. است درست تابش هيزاو از يخوب بيتقر ،شود يم حداقل دشيدر زمان رس S موج يانرژ كه
 مؤلفه يرو S گناليسرا با   L، مؤلفه Lاز مؤلفه  S گناليبه منظور حذف س. خواهد بود L مؤلفه يروSp  يليتبد يفازها يانرژ

Q مؤلفه. ميكن يم ختيواهمآم L  يليتبد يحاصل كه شامل فازها Sp رندهيچندگانه است را تابع گ يبدون بازتاب ها S يم 
صورت  S دهرنيگ توابع يرو يكيناميد حيتصح ديبا S موج يبه كند Sp يليج تبداموا ديرس زمان يوابستگ ليدل به. نامند
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 توابع ،يكيناميد حي، بعد از اعمال تصحنوفه به گناليس نسبت بهبود يبرا اند، فيعموماً ضع Sp تالياز آنجا كه تبد .رديگ
ا استفاده از ب عمق به ميمستق S موج و يليتبد يفازها نيب يزمان اختالف ليتبد با تير نهاد. ميكن يرا با هم جمع م S رندهيگ

 دورلرز يها لرزه نيزم يها داده منظور نيا يبرا. ت آورددس به را ها يوستگيناپ عمق توان يم  IASP91 مرجع يمدل سرعت
 در شناسي و مهندسي زلزلهموسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و پژوهشگاه بين المللي زلزله دائميه ستگايا ٢٢ توسط شده ثبت

مورد پردازش  ٨٥˚تا  ٦٠˚ يزو در فاصله رو مرك ٧/٥) mb( گي بزرگتر ازا بزرب ٢٠١٥ تا ٢٠٠٥ سال از رانيا شرق شمالشرق و 
  .نشان داده شده است ٢ها و مركز منطقه مورد مطالعه در شكللرزهموقعيت زمين .)١شكل ( قرار گرفت

  

  
در دواير توپر آبي رنگ، دواير با خط دور  ٧/٥زمينلرزه هاي دورلرز با بزرگي بيشتر از . تحقيق اين در هاي دورلرز استفاده شده زمينلرزه رومركز. ٢شكل 

 .و ستاره قرمز رنگ مركز منطقه مورد مطالعه را نشان مي دهد ٨٥˚تا  ٦٠˚ضخيم سياه رنگ فواصل رومركزي بين 

 

  
  ).عالمت بعالوه(ساختي مختلف در منطقه مورد مطالعه حيه زمينكيلومتر در دو نا ١٠٠به عمق متوسط  Sتوزيع نقاط تبديل توابع گيرنده . ٣شكل
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توابع گيرنده بر اساس . در منطقه خرد قاره ايران مركزي Sتوابع انتقال گيرنده : ساختي كپه داغ، پائيندر منطقه زمين Sتوابع گيرنده : باال. ٤شكل 

رنگ بيانگر هاي خاكستريدهند و دامنهرنگ افزايش سرعت با عمق را نشان ميسياه هايدامنه. اندافزايش عرض جغرافيايي نقاط تبديل مرتب شده
  .انداستنوسفر بر روي نگاشت برهم انباشت شده مشخص شده -حاصل از موهو و مرز ليتوسفر SPفازهاي تبديلي . باشندكاهش سرعت با عمق مي

  

  گيرينتيجه    ٣
را براي بررسي ساختار پوسته و ليتوسفر شرق و شمال شرق ايران ارائه  S گيرنده ابعتو تحليل از حاصل نتايج ما مطالعه اين در

 همه بين از و شد محاسبه ايستگاهها تمام داده هاي توابع گيرنده همانطور كه در باال شرح داده شد، برايبه اين منظور . كرديم

استنوسفر به  - براي ليتوسفر پرتوها برخورد نقاط فياييجغرا موقعيت .دش انتخاب با كيفيت توابع شده، محاسبه گيرنده توابع
 نقاط به توزيع توجه با ).٣ شكل(شناسي منطقه انداخته شد آمد و بر روي نقشه زمين بدست كيلومتر ١٠٠عمق متوسط 

  ).٤شكل (شد  تقسيم بندي مختلف، ساختيزمين ساختار گروه، مربوط به دو به دو مطالعه مورد منطقه در داده ها برخورد،
 ٥در حدود ) سياه رنگ(ساختي خرد قاره ايران مركزي فاز تبديلي اول دست آمده براي زون زمينبه Sدر توابع انتقال گيرنده 

 -زمان رسيد فاز تبديلي حاصل از مرز ليتوسفر. ساختي استدهنده زمان رسيد فاز تبديلي موهوي اين زون زمينثانيه نشان
با  .)٤شكل ( دهدنظر نشان ميثانيه را براي منطقه مورد ٨طور متوسط زمان به) م، خاكستري رنگفاز تبديلي دو(استينوسفر 

كيلومتر  ٨٠در حدود  نازكي ليتوسفرو همچنين  موهوكيلومتر براي  ٤٠عمقي معادل IASP91در نظر گرفتن مدل سرعتي 
نتايج اين تحقيق، . بدانيماسي و تكتونيك پايدار منطقه شنتوانيم حاكي از زميناين روند را مي منطقه بدست مي آيد، كهبراي 

استنوسفر در  - از مرز ليتوسفرو براي فاز تبديلي حاصل ثانيه  ٦يد فاز تبديلي موهو را براي منطقه كپه داغ حدود زمان رس
و ضخامت كيلومتر  ٥٠عمق موهو به طور تقريبي  ،با در نظر گرفتن مدل سرعتي. )٤شكل (دهد ثانيه نشان مي ٩زماني حدود 

متقي و (كه با مطالعات قبلي صورت گرفته شده در اين ناحيه  دست مي آيدبهكيلومتر در اين منطقه  ٩٠ليتوسفر حدود 
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پوسته در اين افزايش ضخامت . دهدتطابق قابل قبولي را نشان مي) ٢٠١٣فرهمند و همكاران،  -؛ تقي زاده٢٠١٢همكاران، 
پاسخي به همگرايي و برخورد صفحه عربستان و اوراسيا در اين تواند مي د قاره ايران مركزيخرنسبت به  ساختيزون زمين

نسبت به ليتوسفر بيشتر  وجود يك ليتوسفر نسبتا نازك در زير منطقه كپه داغ، به ما نشان مي دهد كه پوسته. منطقه باشد
  .تحت تاثير اين همگرايي بوده است
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