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 چكیده 

که با بكار بردن يك تكنیك    آن  نواحی اطراف  ب ايران و مال غرشدر  دما    مدل سه بعدیمشاهدات ما از يك  بر اساس  

و    داريپا  اریو رورانده بس  خوردهن یدر زاگرس چ  یتوسفریساختار گوشته ل  ،بدست آمده استدما    –سرعت برشی  تبديل  

 یمرکز  رانيدختر، ا  -   هیاروم  هیناح  رياما در ز  ؛دختر ادامه دارد  -   هیاروم  هیناح  یصلب تا ابتدا  توسفریل  ن يصلب است. ا

نشان    یلومتریک  100دما در عمق    یجانب  راتییتغ  .شودیکاسته م  لیتوسفرو صلب بودن    یداريپا  زانیاز م  یو البرز غرب

 همچنین  .دارد  داري صلب و پا  توسفریل  كي، تالش و قفقاز کوچك  فرو افتاده کورا  هیو ناح  یکه حوضه خزر جنوب  دهدیم

بسته  بعد از    یانوسیاق  توسفریاز ل  بقايايی  هیاروم  اچهي از در  يی هاو بخش  رجانیس  - سنندج    هیناح  زير در    رسدیبه نظر م 

از    هايی نشانه  یلومتریک  200  دما در عمق  یجانب  راتییتغ  وجود دارد.   یانوسیورقه اق  ش يو جدا  سینئوتت  شدن اقیانوس

مجموعه به هم  و همچنین در    دختر  –  هیاروم  هیناح  و  یمرکز  رانياز ا  يیها بخش  ،یالبرز غرب  ريرا در ز  یتوسفریتورق ل

آناتول  وستهیپ  ا  يیهاو بخش  یشرق  غرب  م  رانياز شمال  م  دهدینشان  ل  تواندیکه  يا  و    یتوسفر یعدم وجود گوشته 

 کند.  هیرا توج ینواح نيدر ا یبا گوشته فوقانمرتبط  ی آتشفشان يیها تیفعال
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Abstract 

Based on our observation of a 3D thermal structure in NW Iran and the surrounding areas, which 

has been obtained using a Vs-T conversion technique, the lithospheric mantle in Zagros Folding 

and Thrust Belt is very stable and rigid. Such a rigid lithosphere continues to the border of the 

Urmieh-Dokhtar region; but below this region, Central Iran and western Alborz, the lithosphere 

stability and rigidity decrease. The lateral temperature variations at a depth of 100 km indicate 

that the South Caspian Basin and the Kura Depression, Talesh and the Lesser Caucasus have also 

a rigid and stable lithosphere; Also, it seems that below Sanandaj-Sirjan Zone and parts of Urmieh 

Lake there are some remnants of oceanic lithosphere after the closure of Neotethys and slab brake 

off. The lateral temperature variations at a depth of 200 km show some indications of lithospheric 

delamination beneath western Alborz, parts of central Iran and the Urmieh-Dokhtar region, as 

well as in Eastern Anatolian Accretionary Complex and parts of NW Iran, which can explain the 

lack of lithospheric mantle and/or volcanic activities associated with the upper mantle in these 

areas. 
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 مقدمه      1

به عنوان مثال  قرار گرفته است )  یمورد بررس  یاديتوسط افراد ز  یاگوشته و سرعت امواج لرزه  باتیرابطه دما با ترک

ثابت    ی شگاهيآزما  قاتیها در تحقسنگ   كیاالست  یو پارامترها   یا(. اثر دما بر سرعت موج لرزه1996بولف و همكاران  سو

گوشته،  باتیمانند ترک گريعامل د  نيچند ریاست و تحت تأث یخط ریو دما به شدت غ  یاارتباط سرعت لرزه  .شده است

با  در اين مطالعه . قرار دارد یگوشته و حضور مواد مذاب در گوشته فوقان  یباال یانتشار در دما طیمح كیراالستیرفتار غ 

به    ی سرعت موج برش  ليتبد  ی( برا2000و همكاران )  ( و گوس1996و همكاران )  سوبولف  لهیکه بوس  یاستفاده از روش

شمال غرب دما در    یدر آن داده شده است، ساختار سه بعد  یراتیی( تغ2012و همكاران )  انیدما ارائه شده و توسط تومان

( با کمك توموگرافی  1397با استفاده از ساختار سه بعدی سرعت که توسط مرتضی نژاد )را  آن    ايران و نواحی اطرف

شمال غرب در سلول يك در يك درجه  39برای ( 1397مرتضی نژاد ) . ميبدست آوردامواج سطحی محاسبه شده است، 

در اين مدل چهار اليه  (.  1کرده است )شكل  اليه محاسبه    کیلومتری در شش  350سرعت موج برشی را تا عمق    ايران

 .  (1)شكل  دهدهای فوقانی سرعت پوسته را نشان میها سه اليه زيرين( سرعت گوشته و اليهزيرين )در بعضی سلول

 

  یهر سلول محور عمود. در  (1397ی )مرتضی نژاد  لومتریک 350در منطقه مورد مطالعه تا عمق    یسرعت موج برش  یمدل سه بعد.  1شكل  

شادن    شالو از    یریجلوگ  یدرج شاده اسات. برا  هيآن ال یآن بر رو راتییو رنج تغ  هياسات. سارعت هر ال لومترینشاان دهنده عمق بر حساب ک

  ی برا  .دهندیرا نشاان م  هاهيضاخامت ال  یريرپذییهاشاور زده شاده دامنه تغ  یدرج نشاده اسات. باندها  هيال  نیسارعت اول  رياز اندازه تصاو  شیب 

  میترسا  يیایجغراف  یهانقشاه مرز یها بر روسالول  تیموقع  ريها در منطقه مورد مطالعه در گوشاه باال سامت راسات تصاوسالول ترقیدق  یاب يجا

 .است  دما رسم شدهدهد که در امتداد آنها مقاطع عمقی هايی را نشان میرنگ مسیر پروفیل آبی  بريدهخطوط    شده است.
 روش تحقیق      2

ای مشاهده شده،  ( دمای مربوط به سرعت لرزه2000( و گوس و همكاران )1996سوبولف و همكاران )مطالعه  بر اساس  

𝑉𝑠𝑟𝑒𝑓 شودای(، با استفاده از روش تكراری زير تعیین میای به دست آمده از طريق توموگرافی لرزه)سرعت لرزه: 

(1)               𝑇𝑛+1 = 𝑇𝑛 + 𝑑{[𝑉𝑠𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑠𝑐𝑜𝑟(𝑇
𝑛)] [(𝜕𝑉𝑠 𝜕𝑇⁄ )𝑐𝑜𝑟(𝑇

𝑛)]⁄ } 

است که با توجه به ترکیبات گوشته    برشی  سرعت  𝑉𝑠𝑐𝑜𝑟  است.  میرايیيك فاکتور    d  تعداد تكرار است،  nدر اينجا  که  

و    (1981)مینستر و اندرسون  غیراالستیك بودن گوشته در دما و فشار باال بر اساس مطالعه  محاسبه شده و دو تصحیح  

عبارت    بر روی آن اعمال شده است. (  2012طالعه تومانیان و همكاران )تصحیح وجود مواد مذاب در گوشته بر اساس م
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دما و فشار    ناشی از  و غیراالستیكناشی از تغییر در ترکیبات گوشته    ،مونیكردارای دو بخش غیر هاخود  نیز    

به دمای  آيد که  بعد از چند تكرار بدست میدمای نهايی  شود و  دمای اولیه شروع می  با يك(  1)حل معادله    است.  ، باال

با حل يك بعدی معادله گرما با شرايط مرزی میانگین مقدار شار حرارتی سطح و   𝑇1دمای شروع  .  شروع وابسته نیست

هدايت حرارتی و  ) ی حرارتی  دمای سطح برای منطقه مورد مطالعه و يك پیش فرض در مورد توزيع پارامترهامیانگین  

   . دما در پوسته نیز همان دمايی است که از حل اين معادالت بدست آمده است. آيد، بدست می(تولید گرمايشی در پوسته

 گیری نتیجه      3

  ه يو سه تا در وسط سه ال مرز موهو  ريدر ز قا یدق یكي ، دما را در چهار عمق، 1از شكل هر سلول  ی( برا1با حل معادله )

معادله    ی بعد  ك يا حل  ب  زیگراد فرض شد و در پوسته ن  ی درجه سانت  11برابر با    نی. دما در سطح زمم يگوشته بدست آورد

تنوسفر اس -لیتوسفر تقريبی گراد مرزدرجه سانتی 1330 دمایخط هم اينگونه مطالعات در گرما، دما بدست آمده است. 

 کمتر باشد نشان دهنده میزان باالی پايداری و صلب بودن آن است.  ه دمای لیتوسفرکند و هر چرا مشخص می

  

  
 ’GGو   ’AA’  ،DD’ ،EEهای لی دما در امتداد پروف یمقطع عمق. 2شكل  

در   یتوسفریگوشته لکه    دهد ینشان م(  2)شكل  منطقه    ی اصل  ی كیتكتون  ینواح  عمود بر   يی ساختار دما  یقاطع عمقم

تالش و قفقاز    یهاکوه  ريتا ز  لومتریک  120تا    110از    شیب  یو صلب است و با ضخامت  داريپا  اریبس  یحوضه خزر جنوب

فشان  و در حد فاصل آتش  رانياست. در شمال غرب ا  افتهیگسترش ن  یالبرز غرب  یهاکوه  ريکوچك گسترش دارد اما به ز

و مخصوصا   یشرق آناتول  وستهیدر مجموعه به هم پ   ن یز کوچك و همچنتا قفقا  هیاروم  اچه يدر  نیسبالن تا سهند و همچن

وجود ندارد آنچنانكه    اي نازک است و    یلیخ  اي  یتوسفریگوشته ل  رکولیآرارات، تندورک و گ  ی هافشاندر حدفاصل آتش

 خوردهن یدر زاگرس چ  یتوسفریبا پوسته هستند. ساختار گوشته ل  میدر تماس مستق  اي  یكيدزدر ن  یمواد مذاب استنوسفر

  -   هیاروم  هیناح  یصلب که تا ابتدا  توسفریل  نيو صلب است. ا  داري پا  اریبس  لومتریک  100از    ش یو رورانده با ضخامت ب

ل  . گسترشرسدیم  لومتریک  130از    شیبه ضخامت ب  رجانیس  -سنندج    هیدختر ادامه دارد، در ناح   ی توسفریگوشته 

دختر،   -  هیاروم  هیناح  ريدر ز  شود.می  مشاهده  زین  رجانیس  - تا سنندج    سیتلیب  نیب  هیناح  ريز  عربستان تاو صلب   داري پا

و صلب بودن آن    یداريپا  زانیو از م  رسیده  لومتریک  100تا    80به حدود    لیتوسفرضخامت    یغرب  لبرزو ا  یمرکز   رانيا

   .شودیکاسته م

  يا تورق لیتوسفر مانند فرورانش و    یكیتكتون  یهادهيبه پد  نكهيمگر ا  افتدیکاهش دما با عمق معموال اتفاق نم  یبه طور کل
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و  خوردهن یزاگرس چ ريدر ز (’AA لیپروف )به عنوان مثال 2در شكل  يیدما  یهالیپروف  یارتباط داشته باشد. در تمام

نوع به  ع   یكیصفحه تكتون  انگر یب  یرورانده که  با  که در    ی اما در مناطق  شودینم  ده ي د  مقعربستان است، کاهش دما 

در   یلومتریک  200از    شی. کاهش دما در عمق بشودمی  اند کاهش دما با عمق مشاهدهمرز برخورد واقع شده  یسوآن 

. دانست  توسفریرق لنشانه تو  توانیرا مهنجاری دمايی همراه باشد،  صورتی که با کاهش ضخامت لیتوسفر با همان ابعاد بی

قدرت  . اما  اندمشخص شده  2رنگ در شكل    دیسف  لیبا مستطدهند  شواهدی از تورق لیتوسفر را نشان میکه    ینواح

اعماق  اين  در  سردتر    يی دما  یهایهنجاریباعث شده تا ب  لومتریک  200از    ش یدر اعماق بسرعت موج برشی    ترکم  كیتفك

 اند.  هنشان داده شد 2شكل های پروفیلد، که با عالمت سوال در نشو دهیکش نیبه طرف یبه صورت عرض

  
منطقه    یتوسااط مرزها  ري. تصااوینقشااه توپوگراف یبر رو  یلومتریک)راساات(   200)چپ( و   100دما در عمق    یجانب  راتییتغ.  3شااكل  

 ی كیتكتون   یاصال  یرسام شاده اسات. واحدها  اهیممتد سا  یهایبا اساتفاده از چند ضالع  یتوموگراف  یشاده اسات. سالولها  دهيشاده بر  یبندشابكه

  ی هی، ناحKD، تالش،  TAL،    یخزر جنوب   ی، حوضااهSCB  ،یالبرز غرب   یها، کوهALB  ،یمرکز  راني، اCI  اند.مشااخص شاادهبه اختصااار  

س رورانده و ر، زاگZFTB س،یتلی، ب BM  ،یشااارق آناتول  وساااتاهی، مجموعه به هم پEAACقفقااز کوچك،    یها، کوهLCکورا،    یفروافتااده

 .دختر –  هیاروم  يی، کمربند ماگماUDMA  رجان،سی –، سنندج  SSZ  خورده،نیچ
دما در حوضه خزر    یکه به طور کامال واضحدهد  نشان میچپ(    3)شكل    یلومتریک  100عمق  دما در    یجانب  راتییتغ 

است. در   ینواح  گريدارد، کمتر از د  داريصلب و پا  توسفریل  كيفرو افتاده کورا، تالش و قفقاز کوچك که    هیو ناح  یجنوب

مشاهده    یمشابه با دما در حوضه خزر جنوب  يیدما  زین  هیاروم  اچهياز در  يیهاو بخش  رجانیس  -سنندج    هیامتداد ناح

از    یاست که بخش  نيادر اين عمق    رجانیس  - در امتداد سنندج    نيیپا  ی مشاهده دما  لیدل  رسدی. به نظر م شودیم

همچنین   مانده است.  یباق  هیناح  نيا  ريدر ز  سینئوتت  یانوسیورقه اق  شيبعد از اتمام فرورانش و جدا  یانوسیاق  توسفریل

  يی هاو بخش ، یالبرز غرب ريدر ز توسفریتورق ل گستره آثارراست(  3)شكل  یلومتریک  200دما در عمق  یجانب راتییتغ

از شمال غرب    يیها و بخش  یشرق آناتول  وستهیدر مجموعه به هم پ   نیدختر و همچن  -  هیاروم  هیو ناح  یمرکز  رانياز ا

عدم وجود گوشته   تواندیمتورق لیتوسفر   .دهدینشان م، به صورت عرضی  مشاهده شده بود  ی که در مقاطع عمقرا    رانيا

 کند.  هی را توج ینواح نيدر ا یمنشا گوشته فوقان دارای  یآتشفشان يی هاتیفعاليا  و  یتوسفریل
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