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مطالعه ساختاری و تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در سنگهای کربناته
دگرریخت شده ،جنوب سلماس
ربابه انتظاری *  ،سید احمد علوی  ،2محمد رضا قاسمی
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 -2دانشجوي دكتري ،گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي
 -1دانشيار گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي
 -9استادیار پژوهشکده علوم زمين ،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
پذیرش مقاله2931/8/11 :
تأیيد نهایي مقاله2931/21/12 :

چكیده
سنگهاي كربناته جنوب سلماس را ميتوان به دو گروه واحدهاي رسوبي و واحدهاي مرمري دگرگون شده تقسيم
كرد .در این پژوهش جهت تحليل كرنش و تعيين دگرریختي در واحدهاي مورد بررسي ،عالوه بر مطالعه ساختارها
در مقياس هاي ماكروسکوپي و ميکروسکوپي از روش فراي نيز استفاده شد .بدین منظور از واحدهاي مورد بررسي
 12نمونه جهتدار براي مطالعات ریزساختاري مورد استفاده قرارگرفت و از بين آنها  21نمونه انتخاب شد و براي
هر نمونه در سه جهت تقریبا عمود بر هم ،مقطع نازک جهت دار تهيه گردید .سپس بر پایه روش فراي و با
استفاده از نرمافزارهاي  Geofryو  ، Fabric8بيضي كرنش براي هر سه جهت ترسيم گردید و براي ترسيم بيضوي
كرنش از برنامه زمينشناسي نوشته شده در نرمافزار  Mathematicaاستفاده شد .مطالعه صحرایي ساختارها در
این گستره نشان داد كه گسلهاي عادي داراي راستاي چيره شمال باختر -جنوب خاور بوده ،گسلهاي رانده
داراي راستاي چيره شمال خاور -جنوب باختر و چينها از نوع چين هاي باز تا مالیم هستند و محور آنها داراي
راستاي چيره شمال خاوري-جنوب باختري است .مطالعه ميکروسکوپي نشانگر این است كه دگرریختي در
واحدهاي كربناته رسوبي ،كم بوده و واحدهاي مرمري ،دگرریختي شدیدي را متحمل شدهاند .ميزان دگرریختي و
ميلونيتي شدن در این گستره از باختر به خاور افزایش یافته است .بيضوي كرنش نهایي به دست آمده از روش
فراي و مقادیر  kو  vنشان دهنده قرارگيري نمونههاي رسوبي در محدوده كرنش پهنشدگي است و نمونههاي
مرمري در محدوده كرنش محصورشدگي واقع شدهاند و دگرریختي از نوع تراكشش ميباشد .همچنين جهت
یافتگي كرنشهاي اصلي حاصل از بيضويهاي كرنش نشان ميدهد كه محور كرنش بيشينه ( )e1داراي روند
چيره شمال خاور -جنوب باختر و تقریباً افقي بوده ،محور كرنش متوسط ( )e2تقریباً افقي و محور كرنش كمينه
( )e3تقریباً عمود است .با توجه به مطالعات انجام شده به نظر ميرسد كه گستره مورد بررسي بيش از یک گامه
دگرریختي را متحمل شده و یکي از گامه هاي شناسایي شده در این پژوهش گامه دگرریختي تراكشش با مؤلفه
برش ناب چيره است.
واژه های کلیدی :كرنش نهایي سه بعدي ،روش فراي ،سنگ هاي كربناته دگرریخت شده ،سلماس.

* -نویسنده مسئول:

Email: r_entezari@sbu.ac.ir
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مقدمه
یکي از مباحث مهم زمين شناسي ساختاري و زمين ساختي ،بررسي هندسه و ميزان دگرریختي است كه
سنگها در طي زمان تحمل كردهاند .تحليل كرنش نيازمند داده هاي هندسي از دگرریختي سنگ ها مي
باشد تا با مقایسه حالت اوليه پيش از دگرریختي و حالت نهایي پس از دگرریختي درون سنگ ،بتوان كرنش
نهایي را به دست آورد .پدیده هایي كه چنين اطالعاتي را فراهم مي آورند ،نشانگرهاي كرنش ناميده مي
شوند .برخي از این نشانگرها شامل اجزاء مستقل و منفرد با شکل مشخص مثل سنگواره ها ،اوویيدها ،و قالب
هاي خارجي مي باشند .دیگر نشانگر ها ممکن است شامل مجموعه اي از اجزاء با الگوي جهت گيري خاص
باشند مانند جهت یافتگي ترجيحي مسکوویت در یک نمونه اسليت .اگرچه مشکل در جایي است كه هيچ یک
از این نشانگرها در سنگ مورد تحليل وجود نداشته باشد .براي رفع این مشکل ،رمزي ( )2376نوع سومي از
این نشانگر ها را معرفي كرد به طوري كه با كمک آنها دادههاي هندسي مورد نياز با آرایش فضایي دو جانبه
اجزاء تشکيل دهنده سنگ فراهم ميشود و این منجر به توسعه روش هاي تحليل كرنشي شد كه بر پایه
فاصله جدایش اجزاء نقطهاي در سنگ هاي رسوبي ،آذرین و دگرگوني به دست ميآید (رمزي2376 ،؛ فراي،
2363؛ هانا و فراي.)2363 ،
روش فراي (فراي )2363 ،بهترین روش ترسيمي براي سنگهایي است كه داراي اجزاء كروي یا همبُعد با
توزیع غيرتجمعي ميباشند (رمزي و هوبر .)2389 ،اصول و مفاهيم این روش در بسياري از متون علمي زمين
شناسي آورده شده است كه در این مقاله از شرح جزیيات آن خودداري مي شود.
از زمان معرفي این روش توسط رمزي ( )2376تاكنون مطالعات زیادي در باره این روش صورت گرفته كه
باعث بهبود و بکار گيري آسان تر و سریع تر از این روش شده است .مطالعات انجام شده را ميتوان به چند
دسته كلي تقسيم كرد .گروهي از این مطالعات بر روي گسترش و بهبود مفاهيم اوليه این روش كار كردهاند
كه از جمله آنها ميتوان به كارهاي فراي2363 ،؛ هانا و فراي2363 ،؛ رمزي و هوبر2389 ،؛ اوناخ2387 ،؛ دان
و همکاران 2332 ،اشاره كرد .قسمت دیگر از مطالعات به سنجش ميزان و درجه اطمينان و اعتبار این روش و
ارائه راه ك ارهایي براي باال بردن ضریب اطمينان و بهبود بخشيدن به نتایج حاصل از این روش پرداختهاند ،كه
بيشتر مطالعات در این دسته قرار ميگيرند .از مهمترین آنها ميتوان به :
النگيارو و بهاتاهاریا2384 ،؛ كرسپي2387 ،؛ ارسلو2388 ،؛ ارسلو و جي2332 ،؛ ایلرس و چمپنویس 2335 ،؛
مک نات1221 ،؛ والدرون و واالس1226 ،؛ ليسل 1222 ،اشاره كرد .عالوه بر این عدهاي از محققين براي
سرعت بخشيدن و به دست آوردن نتایج بهتر ،بر روي برنامههاي رایانهاي و ارائه نرمافزارهاي متفاوت كار
كردهاند .كه ميتوان به كارهاي هولوكام1225-2339 ،؛ رودي و همکاران1222 ،؛ والبرچر 1229 ،اشاره كرد.
یک دسته دیگر شامل مطالعه موردي نمونه هاي مختلف سنگ و استفاده از این روش براي تحليل كرنش
نهایي ميباشد .این دسته از مطالعات طيف گسترده اي دارد و ذكر همه موارد خارج از حوصله این پژوهش
ميباشد اما به طور نمونه مي توان مواردي مانند لکاسين و وان دن دریخر2389 ،؛ تریگز و تریگز1229 ،؛
گنير و اپارد 1226 ،را عنوان كرد.
در این پژوهش روش فراي براي دانههاي كلسيت موجود در سنگهاي كربناته دگرریخت شده و با هدف
تحليل كرنش نهایي و تعيين جهت گيري محورهاي اصلي كرنش استفاده شده است.
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موقعیت جغرافیایی و جایگاه زمین شناختی
گستره مورد بررسي از دیدگاه جغرافيایي در شمال باختر اروميه و در جنوب شهر سلماس بين طول هاي
جغرافيایي  55º 54و  54ºخاوري و عرض هاي جغرافيایي  98ºو  98º 24شمالي واقع شده است
(شکل.)2

الف

ب

شکل :2الف -موقعيت جغرافيایي گستره مورد بررسي ( برگرفته از سایت  .)www.gsi.irب  -نقشه زمين شناسي

گستره مورد بررسي ،برگرفته از نقشه زمين شناسي  2:222222سلماس( خدابنده و همکاران)2964 ،

با توجه به تقسيمات واحدهاي ساختماني و رسوبي ایران ،اشتوكلين ( )2378این منطقه را بخشي از كمربند
دگرگوني و افيوليتي سنندج–سيرجان در نظر مي گيرد .بر پایه نوشتههاي نبوي ( )2944این منطقه جزء
زیرپهنه خوي-مهاباد از پهنه البرز–آذربایجان قرار مي گيرد .افتخارنژاد ( )2943بر پایه وضعيت ساختماني و
رخساره اي ،این ناحيه را بخشي از پهنه آميزه رنگين و افيوليتي معرفي نموده است و این منطقه را بخشي از
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پهنه همدان-اروميه قرار ميدهد كه داراي ویژگيهاي سنگشناختي پهنههاي ساختماني ایران مركزي،
سنندج -سيرجان ،البرز–آذربایجان است و در محل برخورد این سه پهنه قرار دارد .علوي ( )2332بر پایه
سريهاي ماگمایي ،این ناحيه را بخشي از پهنه ماگمایي اروميه-دختر و مجموعه ماگمایي البرز نامگذاري
كرده است و مرز این دو مجموعه ماگمایي را زمين درز حاصل از برخورد آنها مي داند .این گستره طبق
تقسيم بندي آقانباتي ( )2989در پهنه ایران مركزي قرار دارد.
با مطالعات انجام گرفته مشخص ميشودكه این منطقه ویژگيهاي منحصر به یک پهنه زمينساختي را نشان
نميدهد و با هر یک از پهنههاي ذكر شده وجوه تشابه و تفاوتهایي دارد .اما بر پایه مطالعات اخير در مناطق
اطراف (عزیزي2968 ،؛ مهشادنيا2963 ،؛ اسدپور ،)2931 ،این گستره به احتمال قسمتي از پهنه ساختاري
سنندج – سيرجان است.
روش پژوهش
براي انجام این پژوهش نمونه برداري از سنگ هاي كربناته منطقه به صورت جهت دار انجام و تعداد  21نمونه
انتخاب گردید .به دليل آن كه هدف این پژوهش تحليل سه بعدي كرنش نهایي است ،براي هر نمونه در سه
جهت تقریبا عمود بر هم مقطع نازک جهت دار تهيه شد .پس از مطالعه ميکروسکوپي و عسکبرداري از هر
مقطع با استفاده از نرمافزارهاي  Geofryو  Fabric8بيضي كرنش بر پایه روش فراي ترسيم و سپس با
استفاده از برنامه زمينشناسي نوشته شده در نرمافزار ( Mathematicaموكرجي و نيکليچ ،)1222 ،بيضوي
كرنش براي هر نمونه كشيده شد.
بحث
واحدهای سنگی
واحدهاي سنگي در گستره مورد بررسي به دو گروه اصلي تقسيم ميشود .گروه اول سنگهاي دگرگوني كه
شامل آمفيبوليت ،گنایس ،متاولکانيک ،شيست و مرمر است .این مجموعه در گسترههاي پيرامون رخنمون
داشته و به عنوان پيسنگ منطقه معرفي شده است (خدابنده و اميني فضل2339 ،؛ اسدپور .)2931 ،با توجه
به مطالعات انجام شده در گستره هاي پيرامون و هم چنين مطالعات اوليه در همين گستره در رابطه با این
واحدهاي دگرگوني ،رخسا ره دگرگوني در محدوده شيست سبز تا آمفيبوليت مي باشد (شکل  .)2گروه دوم
سنگهاي رسوبي شامل شيل ،سنگ ماسه و سنگآهک ( سازند هاي كهر ،زاگون ،اللون ،روته و درود) مي
باشد .واحدهاي رسوبي بيشتر در قسمت شمال-شمال خاوري گستره مشاهده مي شوند و مرز آنها با واحدهاي
د گرگوني یک مرز گسلي است كه با رسوبات عهد حاضر پوشيده شده است (شکل  .)2از بين واحدهاي سنگي
معرفي شده ،در گروه اول تنها واحدهاي مرمري و در گروه دوم واحدهاي كربناته براي این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است .
بر پایه مطالعات ميکروسکوپي ،واحدهاي كربناته شامل مجموعه كانيایي كلسيت و مقدار كم كوارتز مي باشد
این كوارتزها به صورت ثانویه فضاهاي خالي ،شکستگيها و درزهها را پر كردهاند .دانههاي كلسيت مورد
بررسي متوسطدانه ،همبعد ،تقریبا هماندازه ،داراي مرزهاي صاف و منظم ميباشند .در برخي از نمونهها آثار
استيلوليت نيز قابل مشاهده است (جدول .)2
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سنگ هاي مرمري شامل مجموعه كانيایي كلسيت ،كاني كدر و به مقدار كم كوارتز است .این سنگها در سه
دسته ریزبلور ،متوسطبلور و درشت بلور قابل تفکيک مي باشند اما در هر سه دسته دانههاي كلسيت داراي
توزیع تقریبا یکنواخت بوده و به صورت همبعد مشاهده ميشوند (جدول .)2
جدول  :2خصوصيات ماكروسکوپي و ميکروسکوپي نمونههاي مورد بررسي
شماره
نمونه

خصوصیات میكروسكوپی
نوع سنگ

خصوصیات ماکروسكوپی

اندازه دانه شكل دانه

خصوصیات
مرز دانه ها

ماکل شدگی

سایر موارد

A6

كربناته

رنگ خاكستري روشن تا تيره
همراه با ميان الیه هاي كوارتزي و
رگه هاي كلسيتي و كوارتزي ،
استيلوليت و
در برخي از دانه ها
مرز باالیي این الیه ماسه سنگ و
آثار الیه بندي اوليه
دانه ریز تا هم بعد و هم مرزهاي صاف و
ماكل شدگي دیده
مرز پایيني آن را شيل تشکيل مي
رسوبي دیده
منظم
اندازه
متوسط
مي شود ( نوع )I
دهد  ،این توالي داراي چين
ميشود
خوردگي بوده و چين هاي
مزوسکوپي و بزرگتر در آن دیده
مي شود

B5

كربناته

داراي آثار
رنگ خاكستري روشن  ،داراي
شکستگي و
سيستم درز ه هاي منظم  ،الیه دانه درشت هم بعد و هم مرزهاي صاف و
بدون ماكل شدگي
درزهایي كه توسط
منظم
اندازه
تا متوسط
بندي ضخيم و وجود چين
كوارتز پر شده اند
خوردگي بزرگ مقياس

D3

رنگ خاكستري روشن همراه با
تناوبي از رنگ هاي سبز و قرمز ،
این واحد همراه با یکسري واحد
مرمر
هاي شيست  ،وجود چين
(ميلونيت)
خوردگي هاي شکنجي و بزرگ
مقياس

D4

رنگ خاكستري روشن همراه با
تناوبي از رنگ هاي سبز و قرمز ،
این واحد همراه با یکسري واحد
مرمر
هاي شيست  ،وجود چين
(ميلونيت)
خوردگي هاي شکنجي و بزرگ
مقياس

مرمر
( D14پرتوميلوني
ت)

E2

دانه تقریبا
هم اندازه ،
برخي از دانه
دانه متوسط
هاي كلسيت
داراي شکل
نواري

مرزهاي
نامشخص و
مضرس

خاموشي موجي ،
ماكل شدگي كم از تشکيل زیر دانه ها
 ،وجود بافت غربالي
نوع I
در برخي دانه ها

دانه تقریبا
هم اندازه ،
برخي از دانه
دانه متوسط
هاي كلسيت
داراي شکل
نواري

مرزها در برخي
دانه ها مضرس
و در برخي دانه
نسبتا صاف و
مستقيم

ماكل شدگي بطور
گسترده از نوع I, II
 ،در برخي از خاموشي موجي ،
ماكل ها دچار تشکيل زیر دانه ها
شکنج شدگي و
خمش شده اند

وجود مرزهاي
مضرس در دانه
هاي ریز  ،دانه
دانه ها
هاي درشت
تقریبا هم
داریا مرزهاي
بعد
صاف و مستقيم
هستند

ماكل شدگي در
بيشتر دانه ها دیده
خاموشي موجي و
مي شود  ،وجود
آثار  BRGدر دانه
ماكل هاي نوع III
هاي درشت
و  IVدر دانه هاي
درشت

دانه ریز ،
دانه هاي
رنگ سفيد روشن  ،داراي چين درشت نيز
در زمينه
خوردگي هاي مزوسکوپي
سنگ دیده
مي شود

دانه درشت دانه ها داراي وجود مرزهاي ماكل شدگي در
مرمر
مضرس در دانه دانه هاي ریز دیده
توزیع
رنگ روشن  ،حاوي چين خورگي در یک
خاموشي موجي
(پرتوميلوني
زمينه دانه یکنواخت و هاي ریز  ،دانه نميشود  ،دانه هاي
هاي جریاني و ناهماهنگ
ت)
هم بعد مي هاي درشت درشت حاوي دو
ریز

54

45

مطالعه ساختاري و تحليل كرنش نهایي سه بعدي در سنگهاي كربناته......

باشند

داریا مرزهاي جهت ماكل توسعه
صاف و مستقيم یافته از نوع  IIIو
II
هستند

E5

دانه ها داراي
توزیع
رنگ روشن  ،حاوي چين خورگي
مرمر
دانه متوسط
یکنواخت و
هاي جریاني و ناهماهنگ ،
(پرتوميلوني
تا درشت
هم بعد مي
احتماال چين هاي غالفي
ت)
باشند

مرزهاي
نامشخص و
نامنظم و
مضرس

V1

رنگ بنفش تا صورتي  ،داراي
برگوارگي كه به رخنمون این
آهک
كریستالين واحد حالت شيستي داده است ،
(اولتراميلوني داراي ميان الیه هاي و رگه هاي
كوارتزي  ،آثاري از خطوارگي نيز
ت)
در این نمونه قابل مشاهده است

دانه ریز

دانه ها داراي
توزیع
یکنواخت و
هم بعد مي
باشند

مرزهاي
نامشخص و
مضرس

W3

رنگ قرمز تا روشن  ،حاوي چين
آهک
كریستالين خوردگي هاي جریاني و در بعضي
قسمت ها داراي چين هاي
(ميلونيت
شکنجي مي باشد
ریزدانه)

دانه ریز

دانه ها داراي
توزیع
یکنواخت و
هم بعد مي
باشند ،
برخي از دانه
هاي كلسيت
داراي شکل
نواري

مرزهاي
نامشخص و
مضرس

مرزهاي
دانه ها داراي نامشخص و
آهک
توزیع مضرس  ،در دانه
دانه اي
كریستالين رنگ روشن  ،داراي آثار ضعيف از
متوسط تا یکنواخت و هاي درشت تر
W5
(ميلونيت الیه بندي  ،داراي چين خوردگي
هم بعد مي مرزها مستقيم
درشت
درشت دانه)
تر و مشخص تر
باشند
مي شوند

خاموشي موجي ،
تشکيل زیر دانه ها
 ،آثار استيلوليت ،
ماكل شدگي بطور
وجود ریزشکستگي
گسترده از نوع I, II
ها با جابجایي هایي
قابل تشخيص در
زیر ميکروسکوپ

ماكل شدگي به
علت ریز بودن دانه
ها دیده نشد

تشکيل دانه هاي
بسيار ریز در
حاشيه برخي از
دانه هاي كلسيت ،
وجود كانيهاي كدر
كه به صورت رشته
اي و جریاني در
بين دانه هاي
كلسيت قرار گرفته
اند  ،آثار خاموشي
موجي و تبلور
مجدد در دانه هاي
كوارتز
ماكل شدگي بطور
گسترده از نوع I,
 ، IIدر برخي دانه
خاموشي موجي
ها ماكل شدگي از
نوع  IIIنيز توسعه
یافته اند

Z1

دانه ها داراي
خاموشي موجي ،
توزیع
رنگ خاكستري روشن تا سفيد ،
دانه ریز تا
مرمر(ميلوني
مرزهاي نسبتا ماكل شدگي از نوع
وجود آثار الیه
یکنواخت و
داراي برگوارگي  ،چين خوردگي
صاف و مشخص
متوسط
ت)
I, II
بندي اوليه
هم بعد مي
هاي جریاني و ناهماهنگ
باشند

Z2

ماكل شدگي از نوع
دانه ها داراي
رنگ خاكستري روشن تا سفيد ،
مرمر(ميلوني
 IIو  ، IIIدر
مرزهاي نسبتا
توزیع
وجود چين هاي ناهماهنگ با دانه متوسط
خاموشي موجي
ت دانه
اشکال تداخلي یا احتماال چين تا درشت یکنواخت و صاف و مشخص برخي از دانه ها
درشت )
ماكل ها مشابه نوع
هم بعد مي
هاي غالفي
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 IVمي باشند .
برخي از ماكل ها
دچار شکنج شدگي
و خمش شده اند

باشند

دانه ها داراي
رنگ خاكستري روشن تا سفيد ،
توزیع
ماكل شدگي از نوع
مرزهاي
مرمر(ميلوني وجود چين هاي ناهماهنگ با
خاموشي موجي
دانه متوسط یکنواخت و
Z5
 IIو III
نامشخص
اشکال تداخلي یا احتماال چين
ت)
هم بعد مي
هاي غالفي
باشند
دانه ها داراي
رنگ خاكستري  ،وجود چين
توزیع
آهک
نسبتا
مرزهاي
تا
ریز
دانه
همراه
خوردگي هاي مزوسکوپي
ماكل شدگي از نوع
خاموشي موجي
یکنواخت و
 2A6كریستالين
صاف و مشخص
متوسط
با اشکال تداخلي و چين هاي
I, II
هم بعد مي
(ميلونيت)
فرعي
باشند
آهک
 2B4كریستالين
(ميلونيت )

رنگ خاكستري  ،وجود چين
خوردگي

دانه ریز

دانه ها داراي
توزیع
یکنواخت و
هم بعد مي
باشند

مرزهاي
نامشخص و
مضرس

ماكل شدگي از نوع
خاموشي موجي
I, II

ساختارهای گستره مورد بررسی
سنگهاي گستره مورد بررسي در پاسخ به تنشهاي اعمال شده بر منطقه با ميزان و نوع دگرریختيهاي
مختلفي دچار شکستگي و چينخوردگي شدهاند كه آثار این دگرریختيها را ميتوان به صورت گسلش و چين
خوردگي در مقياس هاي مختلف در این گستره مشاهده كرد.
ساختارهای مزوسكوپی و ماکروسكوپی
گسلها
با توجه به مطالعات پيشين ( نقشه هاي  2:22222چهارگوش سلماس )2964 ،و مشاهدات صحرایي گسل-
هاي متنوعي در منطقه قابل شناسایي هستند ،عملکرد و فعاليت این گسلها در زمانهاي مختلف باعث
همبري واحدهاي سنگي و بهمریختگي و جابجایي این واحدها شده است .از آن جایي كه اطالعات دقيقي از
سن و ميزان عملکرد این گسل ها در زمانهاي مختلف موجود نيست به طور یقين نميتوان در مورد نحوه
فعاليت این گسلها اظهار نظر كرد.
به طور كلي ميتوان دو سامانه اصلي براي این گسلها در نظر گرفت ،دسته اول داراي راستاي شمال باختر –
جنوب خاور و دسته دوم داراي راستاي شمال خاور – جنوب باختر هستند .در گستره مورد مطالعه ميتوان
انواع گسلهاي عادي و رانده را مشاهده كرد .وجود راندگيها در این گستره باعث رانده شدن واحدهاي سنگي
شده است ،به طوریکه مي توان مرزهاي گسله بين واحدهاي رسوبي و واحدهاي دگرگوني و همچنين
راندگيهایي در واحدهاي دگرگوني مشاهده كرد .راستاي این راندگيها متفاوت است ولي راستاي چيره این
راندگيها شمال خاور – جنوب باختر ميباشند.

45

مطالعه ساختاري و تحليل كرنش نهایي سه بعدي در سنگهاي كربناته......

45

عالوه بر راندگيها ،گسل هاي عادي با مؤلفه راستالغز نيز در منطقه شناسایي شدهاند و به علت فعاليت و لرزه-
خيزي از اهميت بيشتري برخوردارند از مهمترین این گسلها ميتوان به گسل سلماس اشاره كرد.
گسل جنباي سلماس با راستاي شمال باختر -جنوب خاور و طول حدود  12كيلومتر در فاصله  8كيلومتري
سلماس واقع شده است .بيشترین جابجایي در این گسل در طي زمينلرزه سال  2923سلماس شامل  4متر
جابجایي قائم و  5متر راستالغز بوده است (تخالنکو و بربریان2365 ،؛ بربریان .)2382،آثار این جابحایي را
ميتوان در نزدیکي روستاهاي ملحم و زاویه جيک مشاهده كرد (شکل  .)1این گسل یکي از گسلهاي
كواترنري لرزه زا است كه داراي ساز و كار عادي با مؤلفه راستالغز راست بُر مي باشد ،خطواره مغناطيسي كوتاه
( F-477یوسفي و فریدبر )2368 ،در راستاي گسل سلماس قرار دارد كه بيانگر ژرف بودن این گسل و
جابجا شدن پيسنگ مغناطيسي با جنبش آن است.
عالوه بر گسلهاي عادي بزرگ مقياس ،در بيشتر قسمتهاي گستره مورد بررسي ميتوان گسلش عادي در
مقياسهاي كوچکتر را نيز مشاهده كرد (شکل .)1

شکل  :1نمایي از گسل هاي عادي در مقياس هاي مختلف در گستره مورد بررسي ،الف :نمایي از گسل سلماس و پایين
افتادگي ناشي از زلزله ( 2923روستاي ملحم ،دید به سمت  ،)132ب :گسلش عادي كوچک مقياس (روستاي اخيان،
دید به سمت  ،)252ج :گسلش عادي كوچک مقياس در واحدهاي دگرگوني (روستاي زاویه جيک ،دید به سمت
 ،)224د :گسلش عادي گوچک مقياس (روستاي زاویه جيک ،دید به سمت  ،)182ه :گسلش عادي كوچک مقياس
(روستاي تزخراب ،دید به سمت .)242

گسل دره خرخره با راستاي شمال خاور – جنوب باختر  ،از نزدیکي روستاي خان تختي تا ممکان امتداد
یافته و گستره مورد مطالعه را به دو قسمت خاوري و باختري تقسيم كرده است .عملکرد این گسل باعث
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بریده شدن نهشتههاي عهد حاضر شده و ميتوان آثار آن را در نهشتههاي تراورتن در نزدیکي روستاي حسن
آباد مشاهده كرد.
چینخوردگی
سنگهاي گستره مورد مطالعه در پاسخ به تنشهاي زمين ساختي در شرایط شکلپذیر دچار چينخوردگي
شدهاند .با توجه به شرایط اقليمي گستره رخنمونهاي زیادي از واحدهاي سنگي قابل مشاهده نيست ،ولي
ميتوان انواع چينخوردگي در مقياسهاي متفاوت را در این گستره مشاهده كرد .با توجه به این كه تاكيد
این نوشتار بر دگرریختي در واحدهاي كربناته و مرمرها ميباشد ،چينخوردگيهاي موجود در این دو قسمت
را به اختصار مورد بحث قرار مي دهيم.
چينخوردگي در واحدهاي رسوبي بيشتر در اندازه هاي چند متر تا چند صد متر مي باشند ،راستاي چيره
سطح محوري این چينها داراي راستاي شمال خاور – جنوب باختر و شيب سطح محوري این چينها متغير
و حدود  42تا  82درجه به سمت جنوب خاوري مي باشد .این چينها به صورت نامتقارن بوده و یالهاي
شمال باختري ،یال برگشته مي باشند .بر پایه زاویه بين یالي این چينها بيشتر در محدوده چينهاي باز تا
مالیم قرار ميگيرند البته از باختر به سمت خاور ،چينها بستهتر ميشوند و زاویه بينیالي به حدود  42درجه
مي رسد .محور چين در این واحدها داراي روند شمال خاور -جنوب باختر  ،مقدار و جهت ميل متفاوت است.
در قسمت باختري چين ها داراي ميل كم به سمت شمال خاور بوده در حالي كه در قسمت خاور زاویه ميل به
حدود  72هم مي رسد و در دو جهت شمال خاور و جنوب باختر پراكندگي دارند .از دیدگاه ساز و كار چين-
خوردگي بيشتر چينهاي بزرگ مقياس در این واحد ها از نوع چينهاي خمشي مي باشد (شکل  9و .)5

شکل  :9تصویر استریوگرافي سطح محوري و محور چينهاي موجود در گستره مورد بررسي (در هر استریوگرام نقاط
معرف محور چينها ،دوایر بزرگ با رنگ آبي سطح محوري چينهاي بزرگ مقياس و دوایر بزرگ با رنگ زرد سطح
محوري چينهاي كوچک مقياس را نشان مي دهد).
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چينخوردگي در مرمر ها بر خالف واحدهاي رسوبي الگوي ساده و یکنواختي را ایجاد نکرده است .این چينها
بيشتر در اندازه هاي چند سانتي متر تا چند ده سانتي متر دیده ميشود ،البته چينهایي با اندازه چند متر نيز
در این واحدها قابل مشاهده هستند .سطح محوري چينها داراي هندسههاي مختلقي ميباشند اما در قسمت
خاوري گستره بيشتر چينهاي كوچک مقياس با دو راستاي چيره سطح محوري شمال خاور – جنوب باختر و
شمال – جنوب و شيبهاي متفاوت به سمت جنوب قابل شناسایي مي باشند .در قسمت باختري سطح
محوري چينها داراي راستاي شمال خاور -جنوب باختر تا خاوري -باختري با شيبهایي حدود  82-72درجه
به سمت شمال ميباشند .محور چينها در قسمت خاوري به دو دسته تقسيم ميشوند دسته اول داراي روند
شمال خاور و با زاویه ميل حدود  92درجه و دسته دوم داراي روند جنوب خاوري و زاویه ميل حدود  72تا
 62درجه هستند ،در قسمت باختري پراكنش محور چينها متنوع بوده و روندهاي متفاوتي دارند (شکل .)9

شکل : 5چين خوردگي واحدهاي رسوبي در گستره مورد بررسي

شکل : 4چين خوردگي واحدهاي مرمري در گستره مورد بررسي
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با توجه به زاویه بينیالي چينهاي بزرگ مقياس بيشتر از نوع چينهاي باز و مالیم و چينهاي كوچک
مقياس در گروه چينهاي بسته قرار ميگيرند .از دیدگاه ساز و كار چينخوردگي بيشتر چينهاي بزرگ
مقياس در این واحدها از نوع چينهاي خمشي-جریاني ( )flexural-flowو چينهاي غير فعال ()passive
ميباشد (شکل  .)4اشکال متنوعي از چين در این گستره قابل مشاهده است كه از آن جمله ميتوان به چين-
هاي نيامي ،چينهاي ميان برگي ،چينهاي شکنجي و در برخي از قسمتها ميتوان آثار چينهاي تداخلي را
نيز مشاهده كرد (شکل 7و .)6

شکل : 7چينخوردگي غالفي (نيامي )واحدهاي مرمري در گستره مورد بررسي

شکل :6چينخوردگيهاي اینترافوليال (ميانبرگي) و چينهاي تداخلي در واحدهاي مرمري در گستره مورد بررسي
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ساختارهای میكروسكوپی
ریزساختارها بر روي مقاطع نازكي مطالعه شده است كه عمود بر برگوارگي یا الیه بندي بوده و موازي
خطوارگي تهيه شدهاند .مطالعات ميکروسکوپي بر روي نمونههاي انتخاب شده نشان ميدهد كه نمونههاي
كربناته مرتبط با واحد رسوبي ،دگرریختي بسيار جزیي را تحمل و سنگ ساختار اوليه خود را حفظ كرده و
اندازه و شکل دانههاي كلسيت در این نمونهها بيشتر متاثر از خصوصيات اوليه سنگ است (شکل .)8

در نمونههاي مرمري سه نوع ریزساختار تشخيص داده ميشودكه شامل پروتوميلونيت ،ميلونيت و
اولتراميلونيت مي باشند كه به ترتيب نشانگر افزایش ميلونيتي شدن و دگرریختي در این واحدهاي سنگي
است .از خصوصيات مهم پروتوميلونيتها در مقاطع نازک وجود دانههاي بزرگ با كشيدگي اندک با اندازه در
حدود 1ميلي متر و تجمعي از دانههاي كوچکتر با اندازه  42تا  222ميکرون است .دانههاي بزرگ با جهت-
یافتگي بسيار ضعيف در راستاي برگوارگي قرار گرفتهاند .در این دانه ها نوارهاي دگرریختي ،خاموشي موجي و
ماكلهاي خميده به وضوح دیده مي شود .تشکيل زیردانهها و بازتبلور در اطراف بعضي از دانهها قابل مشاهده
است .گرافيت و كانيهاي كدر موجود در این نمونهها موازي با دانههاي كشيده كلسيت بوده و باعث ایجاد یک
خطوارگي بسيار ضعيف ميشود (شکل .)3
نمونههاي ميلونيتي تجمعي از دانههاي همبعد با اندازه تقریبي  92تا  122ميکرون ميباشد .مرزهاي نسبتا
مستقيم در دانههاي مجاور از خصوصيات ریزساختاري كلسيت در ميلونيتهاي درشتدانه مي باشد (شکل
 -22الف) .نوارهاي تيره كه عمدتا شامل گرافيت است باعث توسعه برگوارگي در ميلونيتها ميشود (شکل
 -22ب) .در ميلونيتهاي دانه ریز ،برخي از دانه هاي كلسيت به صورت كشيده و روبان مانند دیده مي شوند
(شکل -22ج) .اولتراميلونيتها در رخنمون بوسيله رنگهاي خاكستري تا سياه و زمينه بسيار دانه ریز به
راحتي قابل تشخيص هستند .در مقاطع نازک برگوارگي بوسيله دانههاي به نسبت كشيده مشخص مي شوند
اگرچه دانه هاي هم بعد متداولترند (شکل  -22د) .اندازه دانهها در این نمونهها كمتر از  42ميکرون است.
گرافيت در ميان مرز دانهها به خوبي پراكنده شدهاند و باعث تيره شدن رنگ نمونه شده است.
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شکل  :3تصویر ميکروسکوپي از پروتوميلونيت  ،الف :دانههاي بزرگ با كشيدگي اندک و تجمعي از دانههاي كوچکتر،
گرافيت و كانيهاي كدر موجود موازي با دانههاي كشيده كلسيت (نمونه ٍ ،)XPL-5X ،E2ب :وجود خمش و شکنج
در ماكلها ،تبلورمجدد در اطراف دانههاي درشت (نمونه  ،)XPL-10X ، D14ج :خاموشي موجي و تشکيل زیردانهها
همراه با آثار  BRGو مرزهاي مضرس و نامنظم (نمونه  ،)XPL-5X ، E5د :آثار استيلوليت و ریزشکستگيها (نمونه
)XPL-10X ، E2

فرایندهای دگرریختی
باز تبلور پویا یکي از مهمترین فرایندهاي دگرریختي در كلسيت مي باشد .این فرایند در امتداد مرز دانهها یا
مرز ماكلها رخ ميدهد (گروشونگ2388 ،؛ بوخارد )2339 ،و باعث مهاجرت مرز دانهها و تشکيل مرزهاي
دندانهاي و زیگزاگي ميشود (هوبز و همکاران ، )2367 ،توسعه این فرایند منجر به ایجاد بافت ساروجي
(مورتار) و ساختار گوشته-هسته ( )core and mantleميگردد (گروشونگ2388 ،؛ اشميت و همکاران،
2382؛ اشميت.)2381 ،
ماكل شدگي مکانيکي در كلسيت تحت فرایند دگرریختي بلور-خميري و در درجه حرارت هاي حدود 522
رخ مي دهد .در حرارت هاي كمتر از  262ماكل هاي ایجاد شده به طور ویژه اي نازک مي باشند به طوریکه
در زیر ميکروسکوپ نوري به صورت خطوط سياه دیده مي شوند ( ترنر2349 ،؛ كارتر و راليه2373 ،؛

44

مطالعه ساختاري و تحليل كرنش نهایي سه بعدي در سنگهاي كربناته......

44

گروشونگ .)2388 ،در نمونه هاي مرمر دگرریخت شده مورد مطالعه ،با افزایش ميلونيتي شدن فرآیند
دگرریختي در این سنگها تغيير ميكند .این فرآیندها با شواهد بافتي موجود در نمونهها بررسي شدهاند.

شکل  :22تصویر ميکروسکوپي از ميلونيت و اولتراميلونيت ،الف :ميلونيت دانه درشت ،وجود مرزهاي نسبتا صاف و
منظم در دانههاي مجاور (نمونه ٍ ،)XPL-5X ،Z2ب :ميلونيت  ،مرزهاي نامشخص و وجود گرافيت در بين دانههاي
كلسيت باعث توسعه برگوارگي شدهاست (نمونه  ،)XPL-5X ، Z5ج :ميلونيت دانهریز ،دانه هاي نسبتا كشيده
كلسيت (نمونه  -10X ،W3این تصویر در حالتي عکسبرداري شده كه زاویه بين پالریزر و آناليزور حدود  72درجه و
نور عبوري در بيشترین مقدار بوده است) ،د :اولتراميلونيت ،دانهبندي ریز با دانه هاي نسبتا كشيده و پراكنش گرافيت
در مرز دانهها باعث توسعه خطوارگي شدهاست (نمونه ) XPL-10X ، V1

شواهد بافتي در نمونهها شامل دوقلویي ،ماكلهاي داراي خمش و شکنجشدگي ،تشکيل زیر دانهها ،خاموشي
موجي ،مرزهاي دندانهاي و نامشخص ،تورفتگي مرز دانه ها و بازتبلور دانه هاي ریز در مرز دانه هاي درشت تر
و با در حاشيه ماكلها ميباشد.
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تشکيل ریزدانه ها و بازتبلور در پروتوميلونيت ها نشان مي دهد كه فرآیند دگرریختي چيره در این نمونه ها
خزش جابجایي ( )Dislocation creepبوده است .عالوه بر این وجود زیردانه هاي همراه با ماكلهاي خميده
و ایجاد مرزهاي مستقيم نمایانگر فرایند بازتبلورچرخشي زیر دانهها است .ميلونيتهاي دانه درشت با دانه هاي
همبعد نشانگر تداوم بازتبلور چرخشي است .در ميلونيتهاي ریز دانه تشکيل دانههاي كشيده و ریز ،ناشي از
فرآیند مهاجرت مرز دانهاي است .نبود برگوارگي منظم همراه با دانههاي ریز و شکلدار در اولتراميلونيتها
ممکن است نشان دهنده تجمع كرنش نهایي با فرآیند فراخميري لغزش مرزي باشد.
تحلیل کرنش
جهت تحليل كرنش سه بعدي در گستره مورد نظر ،با استفاده از روش فراي براي هر نمونه در سه سطح غير
موازي ،سه بيضي دو بعدي كرنش ترسيم شد .وقتي كه بيضيهاي كرنش دوبعدي روي سه سطح ناموازي
ساخته شوند ،امکان محاسبه جهت یافتگيها و مقادیر سه كرنش اصلي وجود دارد .تکنيکهاي پيچيدهاي
براي انجام این كار وجود دارد ،رمزي ( )1222به آنها اشاره و بر پایه همين محاسبات ،موكرجي و نيکلچ
( )1222براي ترسيم بيضوي كرنش یک برنامه در نرمافزار  Mathematicaارائه داده است .با استفاده از این
برنامه براي هر نمونه ،بيضوي كرنش ترسيم شد (شکل  .)22روشهاي مختلفي براي تفسير بيضوي هاي به
دست آمده وجود دارد یکي از این روشها استفاده از دو مقدار غير وابسته بيضوي شدگي یعني  Rxyو Ryz
مي باشد .بر پایه این مقادیر غير وابسته پارامترهاي مختلفي توسط پژوهشگران ارائه شده است كه از آن جمله
ميتوان به فلين ( )2371اشاره كرد كه پارامتر  kرا براي تقسيم بندي بيضوي كرنش به صورت رابطه 2
تعریف ميكند:
رابطه )2
رمزي ( )2389پارامتر مشابهي براي ترسيم لگاریتمي بکار برد كه عبارتست از (رابطه : ) 2
رابطه )1
پارامتر دیگري كه شکل بيضوي را تشریح ميكند پارامتري موسوم به لود ( )νميباشد كه با روابط لگاریتمي
كرنشهاي اصلي بيان شده است (رابطه ( )9هوساک: )2378 ،
رابطه )9

2 2  1   3
1   3



  :كرنش طبيعي (كرنش لگاریتم طبيعي)
رابطه بين این سه پارامتر و كاربرد مشتركي كه بيضوي كرنش را تشریح ميكند در جدول  1آمده است .بر
پایه این جدول بيضويهاي ترسيم شده براي نمونههاي مورد بررسي تقسيم بندي شدند (جدول  .)9همان
طور كه مشاهده ميشود در نمونههاي رسوبي بيضويها در محدوده كلوچهاي شکل عمومي (پهن شدگي
عمومي) قرار ميگيرند .در نمونههاي مرمر بيضويها به دو دسته كلي تقسيم ميشوند تعدادي در محدوده
دوكي شکل عمومي و دسته دیگر در محدوده حدواسط دوكي شکل قرار ميگيرند .شکل  21نمودار فلين و
نمودار هسو را به ترتيب براي مقادیر  kو  νدر نمونههاي مورد بررسي نمایش ميدهد.
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شکل  : 22تصویر بيضوي هاي ترسيم شده و موقعيت فضایي محورهاي اصلي كرنش نهایي براي نمونه هاي كربناته در
گستره مورد بررسي

جدول  :1رابطه بين سه پارامتر  ν ،K ،kو كاربرد مشترک آنها (رمزي و هوبر)2389 ،
انواع بیضوی

k

K

ν

دوكيشکل تکمحوري

∞

∞

-1

دوكيشکل عمومي

∞ < 1< k

∞<1<K

-1 < ν < 0

حدواسط دوكيشکل

1

كلوچهاي شکل

1

1

0

كلوچهاي شکل عمومي

0<k<1

0<K<1

0 < ν < +1

كلوچهاي شکل تکمحوري

0

0

+1

جدول  :9تقسيمبندي بيضوي كرنش بر اساس سه پارامتر k, K, ν
Ramsay's K Lode's Ratio (ν) Flinn's k

sample

نوع بیضوی

A6

رسوبي

0.46

0.35

0.48

كلوچهاي شکل عمومي

B5

رسوبي

0.43

0.39

0.43

كلوچهاي شکل عمومي

D14

دگرگوني

4.48

-0.57

3.62

دوكيشکل عمومي

E2

دگرگوني

1.10

-0.04

1.09

دوكيشکل عمومي

E5

دگرگوني

0.90

0.05

0.91

حدواسط دوكيشکل

V1

دگرگوني

1.46

-0.17

1.40

دوكيشکل عمومي

W3

دگرگوني

2.34

-0.36

2.10

دوكيشکل عمومي

W5

دگرگوني

4.12

-0.50

2.98

دوكيشکل عمومي

Z1

دگرگوني

1.51

-0.16

1.39

دوكيشکل عمومي

Z5

دگرگوني

1.04

-0.02

1.03

دوكيشکل عمومي

2A6

دگرگوني

1.46

-0.17

1.41

دوكيشکل عمومي

2B4

دگرگوني

0.37

0.42

0.41

كلوچهاي شکل عمومي
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شکل  :21الف  :نمودار فلين براي مقادیر پارامتر  kدر نمونه هاي مورد بررسي و ب  :نمودار هسو براي مقادیرپارامتر
 vدر نمونه هاي مورد بررسي

براي بررسي آسانتر كرنش  ،مقادیر  kو  νبه صورت خطوط همتراز ترسيم شده است (شکل  29و .)25
همانگونه كه در شکل  29دیده ميشود ميزان  kدر قسمت خاوري گستره بيشتر از قسمت باختري است و
از شمال به جنوب بر مقدار آن افزوده ميشود .شکل  25ميزان تغييرات پارامتر  vدر گستره مورد بررسي را
نشان داده و مقادیر مثبت در قسمت باختري و مقادیر منفي در قسمت خاوري گستره قرار مي گيرند.

شکل  :29تصویر خطوط هم تراز پارامتر  kدر گستره مورد بررسي

از آنجایيكه مقادیر  k>1و  ν<0نشانگر كرنش محصورشدگي هستند ،از سمت باختر به خاور و جنوب
خاوري بر در نمونه هاي مورد مطالعه این روند با روند افزایش ميلونيتي شدن و ریز دانه شدن نمونهها مطابقت
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دارد و در قسمتهایي كه ميزان  kبه حداكثر مي رسد سنگها ریز دانهتر و شواهد ميلونيتهاي ریز دانه و
اولتراميلونيتي در آنها قابل مشاهده است.

شکل :25تصویر خطوط هم تراز پارامتر  vدر گستره مورد بررسي
با استفاده از بيضويهاي كرنش عالوه بر به دست آوردن مقدار نسبي كرنشهاي اصلي ،جهت یافتگي كرنش-
هاي اصلي نيز قابل اندازهگيري است .با استفاده از تصویرسازي استریوگرافي پراكنش محورهاي كرنشهاي
اصلي به راحتي قابل مشاهده ميباشد (شکل  .)24همانگونه كه در شکل  -24الف دیده ميشود محور كرنش
بيشينه ( )e1در نمونههاي مورد بررسي داراي روند چيره شمال خاور -جنوب باختر و تقریباً افقي است .با
توجه به شکل  -24ب و  -24ج محور كرنش متوسط ( )e2تقریباً افقي و محور كرنش كمينه ( )e3تقریباً
عمود است.
از آنجایي كه بردار لغزش در گستره دگرریخت شده كامال بر مرزهاي منطقه دگرریختي عمود نيست عالوه بر
مؤلفه فشارش و یا كشش ،یک مؤلفه راستالغز نيز بر گستره مورد نظر حاكم بوده است و در نتيجه دگرریختي
ميتواند در محدودههاي ترافشارش یا تراكشش واقع شود.
مطالعات اخير ،مناطق ترافشارش و تراكشش را با استفاده از كرنش نهایي و كرنش افزایشي و یا نرخ كرنش
مدلسازي كردهاند .مدلهایي كه بر پایه كرنش ایجاد شدهاند نقطه شروع موثري براي تحليل سه بعدي
دگرریختي ميباشد .مدلهاي واقعي ارائه شده در برخي مطالعات آنقدر پيچيده ميشوند كه نميتوان به
سادگي آنها را در مورد كرنش نهایي عموميت داد .در مدلهاي سادهتر ،یکي از محورهاي اصلي كرنش نهایي
در طول دگرریختي ثابت و عمود باقي ميماند و دو محور دیگر در یک صفحه افقي دچار چرخش ميشوند و
در این حالت یک نوع تقارن منوكلينيک در مدل در نظر گرفته ميشود .در مدلهاي پيچيدهتر ،بدليل مایل
قرار گرفتن مؤلفه برش ساده ،به طور عمومي تقارن تريكلينيک وجود دارد و هر سه محور كرنش نهایي
نسبت به سيستم مختصات بيروني دچار چرخش ميشوند .نمودار فلين در این مدلها نشان ميدهد كه

پژوهشهاي دانش زمين ،سال سوم ،شماره  ، 21زمستان  ،2932صفحات 76 -54

45

ترافشارش ،كرنشهاي پهنشونده یعني  k<1را ایجاد ميكند در حاليکه تراكشش ،كرنش محصورشدگي
یعني  k>1را بوجود ميآورد (دیوي.)2338 ،

شکل  : 24تصویر استریوگرافي پراكنش محورهاي كرنش اصلي ،الف  :محور كرنش بيشينه ،ب  :محور كرنش متوسط،
ج  :محور كرنش كمينه ،در نمونه هاي مورد بررسي.

تيکف ( )2338ضمن بررسي طيف گسترده اي از دگرریختيهاي مناطق ترافشارش و تراكشش و مدلسازي
آنها بر پایه كرنش نهایي به این نکته اشاره مي كند كه تغيير در جهت گيري و شکل بيضوي كرنش نتيجه
مؤلفه برش ساده و برهمكنش آن با مؤلفه هم محور دگرریختي ميباشد .و به طور كلي بيضويهاي قرار گرفته
در محدوده پهنشونده نمودار فلين را مرتبط با ترافشارش و بيضويهایي كه در محدوده محصورشدگي قرار
ميگيرند را در ارتباط با تراكشش ميداند .در مدل هاي جدیدتر در رابطه مناطق ترافشارش مایل نيز به این
نکته اشاره ميشودكه كرنشهاي توسعه یافته در ترافشارش مایل در محدوده پهنشدگي نمودار فلين قرار
ميگيرند (جونز و همکاران.)1225 ،
در حالت تراكشش عموما محور بيشينه كشيدگي ( Xیا  )e1تقریباً افقي بوده و یک محور كوتاهشدگي افقي
وجود دارد كه این محور ميتواند محور  )e2( Yیا محور  )e3( Zباشد  .اگر مؤلفه برش ساده بر دگرریختي
تراكشش حاكم باشد محور ) Z (e3افقي و اگر مؤلفه برش ناب بر دگرریختي تراكشش حاكم باشد محور Y
) (e2افقي خواهد بود (فوسن.)1229 ،
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با بررسي مقادیر  kو نمودار فلين (شکل  )21در نمونههاي مورد مطالعه و همچنين با توجه به جهتگيري
محورهاي اصلي كرنش نهایي (شکل  ،)24نمونههاي مرمر دگرگوني در محدود محصورشدگي واقع شده و با
توجه به مطالعات و مدلهاي ارائه شده پيشين (فوسن و همکاران2335 ،؛ تيکف2338 ،؛ دیوي2338 ،؛ جونز
و همکاران1225 ،؛ فوسن ، )1229 ،به احتمال دگرریختي در این گستره از نوع تراكشش بوده و مؤلفه برش
ناب تاثير بيشتري بر دگرریختي داشته است.
شاه د دیگر بر وجود گامه دگرریختي تراكشش در گستره مورد نظر از بررسي چينخورگيهاي گستره حاصل
ميشود .بيشتر چينهاي این گستره از نوع چينهاي باز و مالیم بوده و محور چينها در بسياري از قسمتها
داراي روند شمال خاور -جنوب باختر و تقریبا موازي با جهت  e1ميباشد .با توجه به مدلي كه فوسن و
همکاران ( )1229در مورد دگرریختي و چين خوردگي تراكشش ارائه داده است ،چينخوردگيهاي گستره
مورد بررسي ميتواند از نوع چينهاي تراكششي باشد .عالوه بر این وجود چينهاي ميان برگي و بودیناژ
گسترده وجود گامه تراكششي را تایيد ميكند (رمزي و هوبر.)2389 ،
از سویي دیگر وجود گسلش عادي با مؤلفه راستالغز با روند چيره شمال باختر-جنوب خاور و همچنين
راندگيهایي كه عمود بر این روند ایجاد شدهاند ،نشان دهنده یک طویلشدگي (كشش) در راستاي شمال
خاور -جنوب باختر و یک كوتاهشدگي عمود بر آن است كه این دو روند به ترتيب با روند تقریبي  e1و  e2به
دست آمده از بيضويهاي كرنش مطابقت دارد .با توجه به مدل دگرریختي كه توسط فوسن و همکاران
( )1229براي دگرریختيهاي تراكشش ارائه شده است ،روند گسلهاي عادي و معکوس گستره مي تواند
نشانگر گامه تراكششي باشد.
نتیجه گیری
با توجه مطالعات انجام شده در گستره مورد بررسي به طور خالصه مي توان نتایج زیر را عنوان كرد:
مطالعه بافت و ساخت واحدهاي كربناته نشان مي دهد كه واحدهاي رسوبي در گستره مورد بررسي ،ساختار
اوليه خود را حفظ كرده و دگرریختي و دگرگوني كمي را متحمل شده اند در حالي كه دگرریختي و دگرگوني
در واحد هاي مرمري شدید بوده است .ریزساختارهاي موجود در مرمرها شامل پروتوميلونيت ،ميلونيت و اولترا
ميلونيت است و روند ميلونيتي شدن در این گستره از باختر به خاور و جنوب خاوري افزایش پيدا مي كند.
بر پایه مشاهدات صحرایي و مطالعات پيشين ،گسلهاي موجود در این گستره شامل گسلهاي عادي با روند
چيره شمال باختر -جنوب خاور و گسلهاي رانده با روند چيره شمال خاور-جنوب باختر ميباشند .چين-
خوردگيهاي متنوعي در این گستره مشاهده شده است ،اغلب این چينخوردگيها از نوع چينهاي باز و
مالیم بوده و محور این چينها در بيشتر قسمتها داراي روند شمال خاور-جنوب باختر است.
با استفاده از روش فراي بيضي هاي كرنش نهایي در سه سطح غير عمود براي هر نمونه به دست آمد و سپس
با استفاده از نرم افزار براي هر نمونه یک بيضوي كرنش رسم شد .بيضويهاي كرنش به دست آمده براي
نمونههاي مرمري از نوع بيضويهاي دوكي شکل تکمحوري تا دوكي شکل حد واسط است .و براي نمونههاي
رسوبي از نوع كلوچهاي شکل عمومي ميباشد .با توجه به بيضويهاي كرنش ،محور بيشينه كشيدگي )e1( X
داراي روند چيره شمال خاور-جنوب باختر و تقریبا افقي ،محور متوسط كرنش نهایي  )e2( Yنيز تقریبا افقي
و محور كمينه كرنش نهایي  )e3( Zتقریبا عمود است .مقدار پارامترهاي  k , vمحدوده كرنش محصورشدگي
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را نشان ميدهد .از باختر به خاور و جنوب خاوري بر ميزان كرنش محصورشدگي افزوده ميگردد كه این
افزایش با روند افزایش ميلونيتي شدن در نمونهها مطابقت دارد.
با بررسي ساختارهاي ناحيه اي و ميکروسکوپي ،تحليل كرنش نهایي حاصل از بيضويها كرنش و محاسبه
مقادیر  kو  νو با استفاده از مطالعات و پژوهشهاي پيشين ،ميتوان گفت گستره مورد بررسي بيش از یک
گامه دگرریختي را متحمل شده و یکي از گامههاي شناسایي شده در این پژوهش یک گامه دگرریختي
تراكشش بوده كه در آن نسبت مؤلفه برش ناب به برش ساده چيره است.
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