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  چكيده
كيلومتري با استفاده از  160غرب ايران و نواحي اطراف آن را تا عمق  سرعت موج برشي در شمالساختار ما 

 خزر ي در حوضه  پوسته دهد مي نشان ما نتايج. ايم سازي غيرخطي منحني پاشش امواج ريلي بدست آورده معكوس
هاي  كه تا زير كوهشبه اقيانوسي  ي پوسته روي يكبر گرانيتي ي  پوستهي رسوبات ضخيم و يك  از سه اليه جنوبي
پاييني را در شرق  ي و كمترين سرعت در پوسته كره سنگما كمترين ضخامت . تشكيل شده است ،گسترش يافتهتالش 
يك  كمترين ضخامت پوسته در زاگرس رورانده و چين خورده مشاهده شد در حالي كه. بدست آورديم تركيه
 وجود داردسيرجان نسبت به نواحي دو طرف آن  –سنندج  ي كره در ناحيه پوسته و هم در سنگشدگي هم در  ضخيم

 .كره در اين ناحيه مشاهده شد كه بيشترين ضخامت پوسته و سنگ به نحوي
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Abstract 

We obtained the shear velocity structure of NW Iran and its surrounding areas to a depth of 160 
km using the nonlinear inversion of Rayleigh wave dispersion curves. Our results indicate that 
the crust in the south Caspian basin consists of three layers, a thick sediments and a granite 
upper crust over an oceanic-like crust that has been extended beneath Talesh Mountains. We 
obtained the lowest thickness of the lithosphere and the lowest shear velocity in the lower crust 
in eastern Turkey. The lowest thickness of the crust was observed in Zagros folded and thrust 
belt, while there was a thickening both in the crust and in the lithosphere in the Sanandaj-Sirjan 
zone comparing its two sides, so that the greatest thickness of the crust and lithosphere was 
observed in this area. 
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  مقدمه    1

 خزر ي حوضه شرق، وجنوب جنوب در مركزي ايران و زاگرس هاي كوه رشته توسطكه ) 1 شكل( ايران  غرب شمال
 آناتولي و شمال در كورا ي فروافتاده ي ناحيه و كوچك قفقاز هاي كوه شرق، در تالش و غربي البرز هاي كوه جنوبي،
 بخش سه بهدر غرب اين ناحيه خود  شرقي آناتولي .آناتولي است - بخشي از فالت ايران  ،شده محاصره غرب در شرقي

 و وسط در برخورد از ناشي هاي آتشفشان و آناتولي شرق ي پيوسته هم به ي مجموعه شمال، در پونتايد تكتونيكي
 اصلي واحد سهبه در جنوب اين ناحيه نيز خود  زاگرس. شود ميدسته بندي  جنوب در بيتليس دگرگوني ي ناحيه

-اروميه" ماگمايي كمربندو  "سيرجان- سنندج" ي شده دگرگون ي ناحيه، "رورانده و خورده چين زاگرس" تكتونيكي



  2

 راستاي با بيتليس ي شده دگرگون ي ناحيه 1 شكل به توجه با. )1968اشتوكلين ( تقسيم بندي شده است "دختر
   .گرفت نظر در آناتولي شرق در "سيرجان- سنندج" ي ناحيه امتداد توان مي را غربي- شرقي
 هاي تكه پيوستن هم به است، از شده واقع اوراسيا- عربستان برخوردي ي ناحيه مركزي بخشغرب ايران كه در  شمال
اين برخورد  مرز عنوان به زاگرس اصلي راندگي گسل. است شده تشكيل اوراسيا ي صفحه جنوبي ي حاشيه به اي قاره

 قرار اوراسيا و عربستان صفحات همگرايي تأثير تحت شديدا اين ناحيهي  ساختار پوسته و گوشته. شود مي شناخته
چگونگي تاثير اين تواند  منطقه مياين مدل سرعت موج برشي براي نواحي تكتونيكي مختلف موجود در . است گرفته

  .همگرايي را براي روي تغيير شكل پوسته و گوشته فوقاني مشخص كند

  
هـاي   سـلول . اند ا خطوط ممتد سياه نشان داده شدهبگسل هاي اصلي  .مورد مطالعه و نواحي زمين شناسي و تكتونيكي مهم ي منطقه. 1شكل 

گيـري منحنـي    جهـت ميـانگين  يكسـان  متقاطع و حروف يوناني  سياهطوط گيرند با خ تكتونيكي قرار مي ي احيهيك در يك درجه كه در يك ن
، )PT(ي پونتايـد   ناحيـه ، )LC(، قفقـاز كوچـك   )KD(كـورا   ي فـرو افتـاده   ي ، ناحيـه )SCB(خـزر جنـوبي    ي حوضه. اند پاشش، مشخص شده

گسـل رانـدگي اصـلي    ، )ZFTB(، زاگرس چين خورده و رورانـده  )BM(تليس بي ي ، ناحيه)EAAC(شرق آناتولي  ي به هم پيوسته ي مجموعه
ـرز و كـوه  )CI(، ايران مركـزي  )UDMA(، كمربند ماگمايي اروميه دختر )SSZ(سيرجان  - سنندج ي ناحيه، )MZT(زاگرس  و ) ALB(هـای ال

ی منطقه با نقاط آبی رنگ نشان داده.در شکل مشخص هستند) TAL(تالش    .اند شده آتشفشان های اص

  روش تحقيق    2
 تا 2005 هاي سال و نواحي اطراف آن بين ايران  غرب شمال در كه اي هاي محلي و منطقه موج زلزله شكل با استفاده از

توموگرافي منحني پاشش امواج ريلي در منطقه انجام  ي يك مطالعه) 2016(مرتضي نژاد و رحيمي  ،اند داده رخ 2015
 60تا  7تناوب  ي براي دورهمنحني پاشش امواج ريلي را  ،يك درجه منطقه براي هر سلول يك درآنها در اين . دادند
 ي با استفاده از نتايج آنها، در اين مطالعه ما ابتدا يك منحني پاشش ميانگين براي هر ناحيه. بدست آوردندثانيه 

هاي پاشش تمامي  گيري منحني يانگينبا م) خزر جنوبي ي حوضهبه عنوان مثال (منطقه اين تكتونيكي موجود در 
سازي غيرخطي  معكوس ي برنامهسپس با استفاده از  ، بدست آورديم؛تكتونيكي ي در آن ناحيههاي موجود  سلول

  معرفي شده است، يك مدل سرعت موج برشي  )1981(كه توسط پانزا  )Hedgehog(منحني پاشش امواج سطحي 
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هاي سـرعتي بدسـت    خطوط ممتد قرمز مدلسمت چپ  هاي شكلدر ) Xتا  I(گانه  سرعتي بدست آمده در نواحي تكتونيكي ده مدل. 2شكل 
هاي  در شكل. هستندكره  كره و سنگ سستبين بيانگر مرز  LABبيانگر مرز موهو و  M. دهند آمده و خط ممتد سياه مدل ميانگين را نشان مي

رعتي بدست آمـده،  هاي س پاشش محاسبه شده، خطوط مقطع قرمز منحني پاشش به ازاي هر يك از مدلسمت راست خط ممتد سياه منحني 
  . دهند را نشان ميهاي عمودي خطاي محاسبات هر دوره تناوب  و پاره خطخط مقطع سياه منحني پاشش به ازاي مدل سرعت ميانگين 
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ي مذكور سرعت موج  به دليل ساختار برنامه .آورديمي تكتونيكي بدست  كيلومتري براي هر ناحيه 160حداكثر تا عمق 
. ثانيه قرار داديم 7ي تناوب  برشي در سه كيلومتر ابتدايي پوسته را ثابت و تقريبا برابر با سرعت امواج ريلي براي دوره

تغييرات سرعت و  ي محدوده. آورد مياز يك مدل پنج اليه را بدست هر اليه اين برنامه سرعت موج برشي و ضخامت 
به پوسته و دو اليه ديگر به گوشته اين مدل بااليي  ي سه اليهكه  شده استها طوري در نظر گرفته  ضخامت اليه

. خروجي اين برنامه چندين مدل سرعت موج برشي براي هر منحني پاشش به همرا مدل ميانگين است. دنباشمربوط 
براي مدل سرعتي بدست آمده  1 جدول. گرفته شده است IASP91ي سرعت در زير اين پنج اليه از مدل سرعت جهان

شكل . دهد ئه ميااند، را ار نشان داده شده 1كه با حروف التين بر روي شكل ده ناحيه تكتونيكي موجود در اين منطقه 
  .دهد گانه و منحي پاشش آنها را نشان مي هاي سرعتي هر يك از نواحي تكتونيكي ده مدل 2

ضخامت اليه ها را  T6تا  T1ها و  سرعت اليه V7تا  V1. گانه رشي بدست آمده براي نواحي تكتونيكي دهسرعت موج بهاي  مدل .1 جدول
  .هستندثابت  مقادير داراي V7و  V1  ،T1 .هستندكره  پوسته و سنگبه ترتيب ضخامت  Lو  M. دهند نشان مي

L M T6 T5 T4 T3 T2 T1 V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1  تكتونيكيناحيه 

 )I( خزر جنوبي ي حوضه 48/2 07/3 62/3 95/3 45/4 12/4  5/4  3 12 15 22 65 25 52 117

 )II( تالشهاي  كوه 7/2 07/3 43/3 95/3 49/4 0/4  5/4  3 5 15 29 35 25 52 87

 )III(ايران  غرب شمال 75/2 28/3 26/3 7/3 45/4 2/4  5/4 3 4 9 33 20 40 49 69

 )IV( قفقاز كوچك 69/2 0/3 46/3 84/3 55/4 3/4 5/4 3 4 14 33 40 40 54 94

 )V(شرق آناتولي  ي يه هم پيوسته ي ناحيه 61/2 87/2 26/3 5/3 45/4 15/4  5/4 3 4 12 24 20 60 43 63

 )VI( اگرستا ز بيتليسبين  ي ناحيه 76/2 4/3 05/3 62/3 53/4 2/4 5/4 3 2 10 30 60 35 45 105

 )VII(زاگرس رورانده و چين خورده  63/2 08/3 26/3 7/3 45/4 1/4  5/4 3 4 9 24 70 20 40 110

 )VIII(سيرجان -سنندج ي ناحيه 9/2 08/3 5/3 65/3 45/4 7/4  5/4 3 3 17 34 35 40 57 132

 )IX(دختر و ايران مركزي  -  اروميه 66/2 87/2 5/3 8/3 3/4 15/4  5/4 3 3 12 32 45 40 50 95

 )X(البرز هاي  كوه 57/2 85/2 5/3 78/3 4/4 0/4  5/4  3 3 12 28 50 40 46 96

  
  گيرينتيجه    3

وجود رسوبات ضخيم و كم  ،خزر جنوبي ي حوضهپوسته در  ي هاي بدست آمده براي سه اليه با توجه به مقادير سرعت
در اين كيلومتر  22و  15هاي  شبه اقيانوسي به ترتيب با ضخامت ي بر روي يك پوستهگرانيتي  ي پوسته يكسرعت، و 

با توجه به برابر بودن مقادير سرعت هاي تالش  شبه اقيانوسي خزر به زير كوه ي پوسته ترشگس. شود مشاهده ميناحيه 
 گسترشاين . از ديگر نتايج اين مطالعه استي شبه اقيانوسي خزر،  ي پاييني در اين منطقه به سرعت پوسته پوسته

 غرب شماله در كر ضخامت سنگ. ايران شده است، غرب شمالنسبت به  هاي تالش كوهباعث افزايش عمق موهو در 
همچنين در . هستندكه كمترين مقادير در منطقه  كيلومتر بدست آمد 63و  69ايران و شرق تركيه به ترتيب 

ي پاييني را  ك شدگي پوسته و كمترين سرعت امواج برشي در پوستهزي شرق آناتولي ما نا ي به هم پيوسته مجموعه
عبور از زاگرس چين خورده در . دانيم كره در اين ناحيه مي سنگ  مشاهده كرديم كه دليل آن را نازك بودن بيش از حد

در  كره پوسته و هم در سنگ دختر يك ضخيم شدگي هم در - سيرجان و اروميه  - ي سنندج و رورانده به سمت ناحيه
 . مشاهده شدآن سيرجان نسبت به نواحي دو طرف  -  سنندج ي ناحيه
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