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تحلیل استرین نهایی در شیستهای آندالوزیت دار جنوب شرق همدان
1

بابک سامانی* ،1عادل ساکی ،1سحر تقی زاده

-1گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران
پذیرش مقاله1398/7/12 :
تأیيد نهایي مقاله1399/1/24 :
چكیده
در این پژوهش با استفاده از عناصر ساختاري به مطالعه فازهاي دگرشکلي و پارامترهاي استرین در شيست -
هاي آندالوزیت دار جنوب شرق همدان پرداخته شده است .در این تحقيق با استفاده از تحليل استریوگرافي
عناصر برگوارگي و خطوارگي ،الگوي صفحات فاقد طویل شدگي نهایي به عنوان معياري جهت تحليل استرین
نهایي مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج نشان دهنده وقوع دو فاز دگرشکلي در منطقه ميباشد .مقادیر
نسبت استرین در اولين فاز دگرشکلي به صورت  Rxy=2.2 ،Rxz=4.3و  Ryz=1.9و مقادیر نسبت استرین
براي دومين فاز دگرشکلي به صورت  Rxy=2.0 ،Rxz=3.6و  Ryz=1.8محاسبه گردید .فاکتور شکل بيضوي
استرین ) (kدر هر دو فاز دگرشکلي نشان دهنده بيضوي کشيده شده سه محوري ميباشد .تاثير دومين فاز
دگرشکلي به صورت تغيير موقعيت محورهاي متوسط و کوچک بيضوي استرین در نتيجه چرخش حول محور
بزرگ استرین مي باشد .به احتمال زیاد این تغيير جهت یابي محورهاي استرین در نتيجه نفوذ و جایگيري
توده باتوليت الوند مي باشد .محاسبه مقادیر عدد جنبش شناختي تاوایي حاکي از غالب بودن مولفه استرین
برشي ساده در هر دو فاز دگرشکلي ميباشد.
واژههای کلیدی :بيضوي استرین ،استرین نهایي ،عدد جنبش شناختي تاوایي ،سطوح فاقد طویل شدگي
نهایي.

*  -نویسنده مسئول:

Email: b.samani@scu.ac.ir
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ها ،رگچههاي کششي ،کالستهاي آذرین و
رسوبي ،فابریکهاي مختلف در سنگهاي
دگرگوني ،برخي کانيها و  ...به عنوان نشانگرهاي
استرین استفاده ميشود (.)Fossen, 2016
براي توضيح کامل یک دگرریختي همگن سه
بعدي شش پارامتر مورد نياز ميباشد :سه پارامتر
مربوط به جهت یابي محورهاي اصلي بيضوي
استرین بوده و سه پارامتر دیگر مربوط به نسبت
استرین در صفحات اصلي بيضوي استرین ميباشد
(  .)Ramsay and Huber, 1983معموال مطالعات
دو بعدي استرین ميتواند به صورت کامل ویژگي -
هاي بيضوي استرین در سه بعد را تشریح نماید.
رامسي و هابر ()Ramsay and Huber, 1983
چهار روش را براي اندازهگيري استرین سه بعدي
از طریق اندازه گيريهاي دو بعدي ارائه دادهاند.
یکي از این روشها اندازهگيري استرین در دو
صفحه اصلي بيضوي استرین و تعيين استرین در
صفه سوم از طریق ایجاد تناسب بين سه صفحه
اصلي استرین و استفاده از نمودار فلين 1به منظور
درک تصویر سه بعدي بيضوي استرین ميباشد .به
طور کلي روشهاي مختلفي براي اندازهگيري و
تحليل استرین نهایي در سنگها وجود دارد.
ازآنجا که در شرایط طبيعي سنگها طي
مکانيزمهاي مختلفي دگرشکل ميشوند بنابراین
ممکن است روشهاي مختلف تحليل استرین
نتایج متفاوتي را در بر داشته باشد ( Ramsay and
.)Huber, 1983
جهتیابي و پراکندگي محور بزرگ نشانگرهاي
استرین در سنگهاي دگرشکل شده حاوي
اطالعات ارزشمندي از مقدار استرین و تاریخچه
دگرشکلي ميباشد .در این تحقيق شيستهاي
آندالوزیت دار جنوب همدان مورد بررسي قرار
گرفته است.

مقدمه
تحليل استرین در مناطق دگرشکلي یکي از
موضوعاتي است که در سالهاي اخير مورد توجه
بسياري از زمين شناسان ساختاري قرارگرفته
است .مطالعات استرین با توجه به امکانات و داده -
هاي قابل برداشت در صحرا زمين شناسان را به
درک پارامترهایي همچون مقادیر کمي استرین
تکتونيکي در سطوح اصلي بيضوي استرین ،جهت
یابي محورهاي اصلي بيضوي استرین ،شکل و
ماهيت بيضوي استرین و نوع استرینهاي عمل
کننده در شکلگيري و تکامل ساختاري هر منطقه
رهنمود ميسازد.
مهمترین اصل در تحليل استرین یافتن عناصر یا
نشانگرهایي است تا بتوان از آنها در اندازهگيري
استرین استفاده نمود ( Ramsay and Huber,
 .)1983; Xypolias, 2009تاکنون روشهاي
زیادي به وسيله محققين زمينشناسي ساختماني
جهت برآورد مقادیر استرین در سنگهاي
دگرریخت شده ارائه شده است ( Ramsay and
Huber, 1983; Xypolias, 2009; Fossen,
 .)2016مهمترین اصل در مطالعات استرین یافتن

نشانگرهایي است که محققين را در انجام اندازه -
گيريهاي کمي یاري کند ( Ramsay and Huber,
 .)1983نشانگرهایي همچون ااوایتها ،پيزوليتها،
قلوههاي موجود در سنگهاي کنگلومرایي
دگرشکل شده و برخي از انواع فسيلها .این مساله
در بسياري از جایگاههاي زمينشناسي به دليل
عدم حضور نشانگرهاي مناسب باعث ایجاد
محدودیت در انجام اینگونه مطالعات گشته است.
اما در سالهاي اخير به دليل افزایش تنوع روش -
هاي اندازهگيري استرین و استفاده از نشانگرهاي
گوناگون این محدودیتها تا حد زیادي از بين
رفته است (  .)Xypolias, 2009; Fossen, 2010به
گونه اي که امروزه از عناصري همچون استيلوليت -
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 .)2004برخي محققين همچون محجل و فرگوسن
( )Mohajjel and Fergossen, 2000الگوي
ساختاري سنندج  -سيرجان را از نوع چينهاي
بسته و هم راستا در مقياس بزرگ ميدانند .ولي
برخي محققين دیگر تکامل ساختاري سنندج-
سيرجان را در ارتباط با عملکرد ساختارهاي
دوپلکسي و سيستمهاي فلسي بزرگ تا کوچک
مقياس با شيب عمومي شمال شرقي ميدانند که
در اثر آن بخشي از سنگهاي فانروزوئيک
دگرگونه و غير دگرگونه به اندازههاي نسبتا زیاد
جابجا شدهاند ( Alavi, 2004; Sarkarinejad et
 .)al, 2010, 2017نتيجه مطالعات اخير نشان مي -
دهد که عملکرد همزمان نيروهاي همگرایي و
برشي مهمترین تاثير را در تکامل ساختاري این
بخش به عهده داشتهاند .به گونهاي که براساس
مطالعات اخير ميتوان رژیم ترافشارش راستگرد را
مهمترین پارامتر در توسعه پهنه دگرگوني
سنندج-سيرجان دانست ( Mohajjel and

منطقه مورد مطالعه
جایگاه زمین شناسی

کمربند چين و راندگي زاگرس بخشي از کمربند
کوهزایي آلپ  -هيماليا ميباشد که در حاشيه
شمال خاوري ورقه عربستان قرار گرفته است
(  .)Berberian and King, 1981این کمربند
کوهزایي شامل  8تا  14کيلومتر از رسوبات
کامبرین تا عهد حاضر ميباشد که بر روي پي
سنگ کامبرین قرار گرفتهاند .تکامل ساختاري و
زمين ساختي کمربند کوهزایي زاگرس در نتيجه
سه رخداد اصلي آ) فرورانش ورقه اقيانوسي دریاي
تتيس جوان به زیر ورقه قارهاي ایران در طول
کرتاسه پایيني ،ب) جاگيري و رورانش بخشي از
پوسته اقيانوسي تتيس جوان بر روي حاشيه ورقه
آفرو-عربي و توسعه افيوليتهاي زاگرس در اواخر
کرتاسه ،ج) برخورد قارهاي-قارهاي ورقه آفرو-
عربي با ورقه ایران در اواخر کرتاسه به بعد صورت
گرفته است (  .)Alavi, 2004در راستاي شمال
خاور به جنوب باختر ،کمربند کوهزایي زاگرس
شامل سه بخش اصلي )1 :کمربند ماگمایي اروميه
دختر )2 ،کمربند دگرگوني سنندج-سيرجان و )3
کمربند چين و راندگي زاگرس با راستاهاي شمال
باختر – جنوب خاور ميباشد ( .)Alavi, 1994
پهنه دگرگوني سنندج -سيرجان داراي پهنایي در
حدود  150تا  200کيلومتر و درازایي در حدود
 1500کيلومتر ميباشد که از منطقه سنندج در
شمال غرب تا منطقه سيرجان در جنوب شرق
کشيده شده است ( Sarkarinejad et al, 2008,
 .)2010سنگهاي دگرریخت شده کمربند
دگرگوني سنندج-سيرجان نشان دهنده چندین
مرحله دگرریختي در خود ميباشند که آخرین
مرحله دگرریختي نشان دهنده فرایند برخورد
قارهاي بين ورقههاي آفرو-عربي و ایران ميباشد
( Mohajjel and Fergussen, 2000; Mc Quarie,

;Fergussen, 2000; Sarkarinejad et al, 2010
 .)Fergussen et al, 2016جابجایي و انباشتگي

تودههاي راندگي سبب افزایش ستبراي پوسته
قارهاي به اندازه تقریبي  10تا  15کيلومتر شده
است که بيهنجاري گراني بوگه منفي موید این
حقيقت ميباشد ( .)Tunini et al, 2015منطقه
مورد مطالعه در  40کيلومتري جنوب شرق
همدان و حوالي روستاي کمري قرار گرفته است.
سنگهاي دگرگون و دگرشکل شده این منطقه
بخشي از سنگهاي کمربند دگرگوني سنندج-
سيرجان ميباشند .واحدهاي سنگي منطقه عمدتا
سنگهاي اسليتي و شيستي بوده که شامل کاني -
هاي آندالوزیت ،سيليمانيت ،گارنت ،مسکوویت و
بيوتيت ميباشند .این سنگها شدیدا صخرهساز
بوده و داراي رنگ تيره ميباشند .براساس نقشه
زمينشناسي  1/100000همدان ،تهيه شده
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توسط سازمان زمينشناسي کشور اکثر واحدهاي
سنگي در این محدوده متعلق به مزوزوئيک مي -
باشند و توده باتوليت الوند مهمترین توده نفوذي
در شمال غرب منطقه مورد مطالعه ميباشد.
کمپلکس آذرین الوند یکي از مهمترین تودههاي
آذرین در بخش شمالي سنندج  -سيرجان
محسوب ميشود .این کمپلکس عمدتا از سنگ -
هاي گرانيتوئيدي به همراه مقداري سنگهاي حد
واسط و مافيک ساخته شده است که در طي
فرورانش ورقه اقيانوسي نئوتتيس به زیر پوسته
ایران در طي تریاس پایاني تا کرتاسه آغازین شکل
گرفته است ( Shahbazi et al, 2010; Yang et al,
 .)2018بيشتر گرانيتهاي کمپلکس الوند از نوع S

196

ميباشند که با مقداري گرانيت نوع  Iو  Aهمراهي
ميشوند ( .)Aliani et al, 2012سنگهاي
حدواسط و مافيک نيز به ترتيب شامل کوارتز
دیوریت و انواع مختلف گابرو ميباشند ( Shahbazi
 .)et al, 2010مطالعات اخير آشکار ساختهاند که
تزریق بخشهاي مختلف این توده در طي حدود
 70ميليون سال به وقوع پيوسته و در هر مرحله
ترکيب ماگماها و تا حدي منشاء آنها متفاوت بوده
است ( .)Yang et al, 2018شکل 1الف نقشه
زمينشناسي منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد.
همچنين اشکال 1ب و ج به ترتيب نيمرخ زمين -
شناسي و تصویر صحرایي منطقه مورد مطالعه را
نشان ميدهند.

شکل  :1الف) نقشه زمينشناسي منطقه مورد مطالعه .ب) نيمرخ زمين شناسي شماتيک از توالي واحدهاي سنگي .ج)
تصویر صحرایي از واحدهاي سنگي دگرگونه شيستي.
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دگرشکليها کمتر قابل مشاهده ميباشد (ایزدي
کيان و همکاران .)1388 ،از آنجا که این برگوارگي
طي فرایند رسوبگذاري شکل گرفته است ،در این
مطالعه به عنوان یک سطح برگوارگي حاصل از
دگرشکلي تعبير نشده است .دسته اول
برگوارگيهاي حاصل از دگرشکلي در ارتباط با
جهتگيري و پشت سرهم قرار گرفتن کانيهاي
ورقهاي و ميکایي و شکلگيري سطوح  S1ميباشد
(شکل 2الف) .این سطح مهمترین و نافذترین
سطح فابریکي در منطقه بوده و باعث ایجاد یک
شيستوزیته در سنگها شده است .دسته دوم
سطوح صفحهاي ) (S2در ارتباط با چين خوردگي
سطوح برگوارگي ) (S1و شکلگيري سطوح
محوري ریزچينهاي حاصل از چينخوردگي
سطوح برگوارگي نسل اول ) (S1ميباشد (شکل
 2ب) .مشاهدات و مطالعات ساختاري حاکي از
توسعه دو دسته خطوارگي متفاوت در منطقه مي -
باشد .یک دسته از خطوارگيها ،خطوارگيهاي
حاصل از کشيدگي کانيهاي آندالوزیت بوده که
باعث شکلگيري یک خطوارگي کشيدگي کانيایي
بر روي سطوح برگوارگي شده است (شکل 2ج).
دسته دوم خطوارگيها ،خطوارگيهاي ساختاري
حاصل از محور چينخوردگيهاي سطوح  S1مي -
باشد (شکل  2د) .با توجه به همسویي این دو
دسته خطوارگي احتماال ميتوان چنين استنباط
کرد که این دو دسته خطوارگي در یک رخداد
دگرشکلي مشابه توسعه یافتهاند .از مهمترین ریز
ساختارهاي توسعه یافته در منطقه ميتوان به
سطوح برشي  ،S-Cپورفيروبالستهاي نوع سيگما
و في ،سایههاي فشاري و کالههاي فشاري اشاره
نمود (شکل  .)3نشانگرهاي برش در مقاطع دستي
و ميکروسکوپي حاکي از وجود یک مولفه برشي
راستگرد در منطقه ميباشد .شکل  4تحليل
استریوگرافي عناصر ساختاري ذکر شده و الگوي

مواد و روشها
در این تحقيق شيستهاي آندالوزیت دار جنوب
همدان به دليل توسعه ساختارهاي برگوارگي و
خطوارگي جهت انجام مطالعات مورد توجه قرار
گرفته است .تحليلهاي ساختاري و ریزساختاري
جهت فهم ویژگيهاي بافت ساختاري و تشخيص
سن نسبي فرایندهاي دگرشکلي و تعيين فازهاي
مختلف دگرشکلي در این سنگها صورت پذیرفت.
به منظور تعيين مقادیر استرین تکتونيکي ،ميزان
تاوایي جنبش شناختي .2شکل سه بعدي بيضوي
استرین و توزیع استرین ،عناصر ساختاري
برگوارگي حاصل از جهت یابي کانيهاي ميکایي و
خطوارگي حاصل از طویل شدگي کانيهاي
آندالوزیت مورد توجه قرار گرفته است .با استفاده
از تحليل استریوگرافي عناصر ساختاري ،جهتیابي
محورهاي اصلي بيضوي استرین و هندسه سطوح
فاقد طویل شدگي نهایي مورد ارزیابي قرار گرفته
است .هندسه سطوح فاقد طویل شدگي نهایي به
عنوان معياري جهت تعيين مقادیر نسبت استرین
نهایي در سطوح اصلي بيضوي استرین قرار گرفت.
همچنين با استفاده از توابع تصویري و مقادیر
نسبت استرین در سطوح اصلي بيضوي استرین،
مقادیر عدد تاوایي جنبش شناختي و نسبت
درصدي استرین برش ساده و برش محض تعيين
گردیده است.
نتایج
بررسیهای بافت ساختاری

بررسيهاي ریزساختاري و بافت ساختاري حاکي
از توسعه سه دسته برگوارگي و دو دسته
خطوارگي مشخص در محدوده مورد مطالعه مي -
باشد .دسته اول برگوارگي در ارتباط با همسویي
کانيهاي ورقهاي در ارتباط با فرایند رسوبگذاري
اوليه بوده و معموال آثار آن در نتيجه پيشرفت
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پراکندگي مکاني آن را نشان ميدهد .از آنجا که
هدف اصلي این مطالعه انجام تحليلهاي استرین
ميباشد و مطالعه ریزساختاري و بررسي فازهاي
مختلف دگرشکلي از اهداف اصلي این پژوهش
نبوده لذا کمتر به این مقوله پرداخته شده است.
با این وجود مطالعاتي که به صورت تخصصي به
بررسي و تفکيک فازهاي دگرشکلي در منطقه
همدان و مناطق اطراف پرداختهاند تعداد فازهاي
مختلفي را شناسایي کردهاند .معموال مهمترین
اختالف در تعداد فازهاي شناسایي شده تفاوت در
ميزان نافذ بودن ساختارها و ریزساختارهاي
حاصل از فازهاي مختلف و یا تفاوت در ميزان هم
محوري 3و ناهم محوري 4جریان دگرشکلي در
نقاط مختلف باشد ( Bickle and Hawkesworth,
 .)1978مطالعات صورت گرفته به وسيله محققين
مختلف در پهنه دگرگوني سنندج-سيرجان و به
ویژه منطقه همدان و مناطق اطراف دو تا پنج فاز
دگرشکلي و دگرگوني را در بخشهاي مختلف
تشخيص دادهاند ( Mohajjel and Fergussen,
 )2000; Sepahi et al, 2004و (ایزدي کيان و
همکاران .)1388 ،طي مطالعات و مشاهدات
صورت گرفته در این پژوهش در منطقه مورد
مطالعه حداقل دو فاز دگرشکلي غالب به عنوان
فازهاي دگرشکلي معرفي شدهاند.
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خطوارگي توسعه یافتهاند فرض بر این است که
سطح برگوارگي به موازات صفحه  XYبيضوي
استرین بوده و راستاي موازي با خطوارگي منطق
بر راستاي محور بزرگ یا محور  Xبيضوي استرین
ميباشد .همچنين مقطعي که به موازات خطوارگي
و عمود بر صفحه برگوارگي قرار دارد موقعيت
صفحه  XZبيضوي استرین را نشان خواهد داد
( Ramsay, 1967; Talbot, 1970; Twiss and
Moore, 2004; Law et al, 2004; Xypolias,
 .)2010; Fossen, 2016با استفاده از دادههاي

حاصل از این دو عنصر ساختاري و تحليل
استریوگرافيکي آنها و با به کارگيري نرمافزاز
تحليل استریوگرافيکي  SpheriStat 2.2موقعيت
ميانگين قطب سطوح برگوارگي (راستاي بيشينه
کوتاه شدگي) و خطوارگي (راستاي بيشينه
کشيدگي) به عنوان موقعيت فضایي محور هاي Z
و  Xبيضوي کرنش مشخص گردید .صفحه گذرا از
این دو محور موقعيت صفحه  XZبيضوي کرنش را
نشان مي دهد .قطب این صفحه راستاي محور Y
بيضوي کرنش را در اختيار ميگذارد .بر این اساس
موقعيت سطوح اصلي بيضوي کرنش  XY ،XZو
 YZبراي دو فاز اصلي دگرشکلي در منطقه تعيين
گردید (شکل  5الف و ب) .بنابراین محورهاي
اصلي بيضوي استرین در اولين فاز دگرشکلي
بصورت  Y= 88/3 ،X= 184/16و Z= 350/76
(شکل  5الف) و در دومين فاز دگرشکلي به
صورت  Y=345/59 ،X=195/20و Z= 95/12
ميباشند (شکل  5ب) .مقایسه جهتیابي
محورهاي استرین در دو فاز دگرشکلي حاکي از
چرخش بيضوي استرین حول محور بزرگ بيضوي
استرین و جابجایي در جهتگيري محورهاي
متوسط و کوچک بيضوي استرین ميباشد (شکل
 5ج).

آنالیز جهتیابی محورهای اصلی بیضوی استرین

تحليل جهتیابي محورهاي اصلي بيضوي استرین
یکي از بخشهاي مهم در تحليلهاي استرین در
هر منطقه ميباشد .یکي از روشهاي متداول و
مهم در تحليل جهتیابي محورهاي استرین
استفاده از عناصر ساختاري توسعه یافته در هر
محدوده ميباشد .در مطالعات صحرایي تعيين
جهتیابي محورها و سطوح اصلي بيضوي استرین
با استفاده از برخي عناصر ساختاري امکانپذیر
ميباشد .در مناطقي که ساختارهاي برگوارگي و
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شکل  :2الف) جهت یافتگي کانيهاي ورقهاي و توسعه سطح  .S1ب) توسعه سطوح  S2در نتيجه چين خوردگي سطوح
 . S1ج) خطوارگي کشيدگي حاصل از پشت سر هم قرارگيري کانيهاي طویل شده آندالوزیت .د) خطوارگي حاصل از
محور ریزچين هاي موجود در منطقه.

شکل  :3الف) سطوح برشي  . S-Cب) ساختار برشي نوع سيگما .ج) ساختارهاي برشي نوع في .د) توسعه سایههاي
فشاري .ه) پورفيروبالست نوع سيگما همراه با رشد کاني هاي کوارتزي در حاشيه پورفيروبالست .و) تجع کانيهاي کم
انحالل و توسعه ساختار کاله فشاري.
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200

شکل  :4تحليل استریوگرافي عناصر ساختاري صفحهاي و خطي حاصل از دو فاز دگرشکلي در محدوده مورد مطالعه

شکل  :5الف) موقعيت محورها و سطوح اصلي بيضوي استرین حاصل از اولين فاز دگرشکلي .ب) موقعيت محورها و
سطوح اصلي بيضوي استرین حاصل از دومين فاز دگرشکلي .ج) تصویر سه بعدي از بيضوي استرین و تغيير موقعيت
محورهاي اصلي بيضوي استرین در فازهاي اول و دوم دگرشکلي.
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آنها بتوان حوضههاي طویل شدگي و کوتاه شدگي
را تفکيک نمود به ما در شناخت هندسه راستاهاي
خطوط بدون طویل شدگي یا هندسه صفحات
دربرگيرنده این خطوط کمک خواهد نمود .در این
تحقيق با استفاده از تحليل استریوگرافي راستاي
خط وارگيها و قطب برگوارگيها ،قلمروهاي
کشيدگي و کوتاه شدگي مشخص گردید و با
استفاده از اندازهگيري مقادیر زاویهاي سطوح فاقد
طویل شدگي نهایي نسبت به راستاي محورهاي
اصلي بيضوي استرین مقادیر زاویه  Φاندازهگيري
شد( .شکل  .)7براین اساس مقادیر  ΦXYو  ΦXZدر
فاز اول دگرشکلي به ترتيب  39و  26درجه و
مقادیر  ΦXYو  ΦXZدر دومين فاز دگرشکلي به
ترتيب  40و  28درجه تعيين گردید (شکل  .)7از
این رو در هر فاز دگرشکلي اول و دوم شکل
بيضوي استرین به صورت بيضوي کشيده شده11
ميباشد .با در دست داشتن مقادیر زاویهاي سطوح
فاقد طویل شدگي نسبت به محورهاي اصلي
استرین اندازهگيري مقادیر نسبت استرین در
صفحات مختلف بيضوي استرین امکانپذیر مي -
باشد .با استفاده از نمودار تصویري ( Imber et al,
 )2012مقادیر استرین در سطوح  XZو XY
بيضوي استرین تعيين گردید .براین اساس مقادیر
استرین تکتونيکي در دو سطح اصلي بيضوي
استرین براي هر دو فاز دگرشکلي تعيين شد
( شکل  .)8مقادیر نسبت استرین در اولين فاز
دگرشکلي به صورت  Rxz=4.3و  Rxy=2.2و
مقادیر نسبت استرین براي دومين فاز دگرشکلي
به صورت  Rxz=3.6و  Rxy=2.0محاسبه گردید
(شکل  .) 8با استفاده از معادالت ارائه شده توسط
( Ramsay and Huber, 1983معادله رابطه  1و
 )2مقدار استرین در صفحه  YZبيضوي استرین و
ضریب شکل بيضوي استرین (پارامتر  )kنيز
محاسبه گردید (جدول .)1

تحلیل کمی مقادیر استرین نهایی

تحت شرایط دگرریختي همگن بدون تغيير حجم
پنج نوع بيضوي استرین حاصل ميشود ( Flinn,
 .)1962; Ramsy and Huber; 1983درون این
بيضويهاي استرین خطوطي وجود دارد که طول
آنها قبل و بعد از دگرریختي با هم برابر ميماند.
این خطوط ،خطوط فاقد طویل شدگي نهایي نام
دارندRamsay, 1967; Ramsay and Huber, ( 5
 .)1983; Fossen, 2016جهت یابي متفاوت این
خطوط سطوحي را به وجود مي آورد که بخش -
هاي طویل شدگي و کوتاه شدگي را درون بيضوي
استرین تفکيک ميکنند (شکل  )6در حالت
استرین صفحهاي 6راستاي خطوط فاقد طویل
شدگي نشان دهنده دو مقطع دایرهاي و تخت
ميباشد .اما در سایر بيضويهاي استرین این
سطوح تخت نبوده و داراي هندسه مخروط دوتایي
با قاعده دایرهاي یا بيضوي ميباشند (شکل 6
الف) .براساس زاویه این سطوح بر روي سطوح
اصلي بيضوي استرین ( )ΦXY, ΦXZ, ΦYZميتوان
شکل این سطوح را تعيين نمود .مقادیر این زوایا
در ارتباط با مقدار طویل شدگي اصلي ميباشد.
شکل  6ب اندازهگيري این زوایا در شبکه هم
مساحت را نشان ميدهد .در بيضوي پخ شده 7این
زوایا در صفحات اصلي  XZو  YZبيضوي استرین
اندازهگيري ميشوند به گونهاي که هميشه مقدار
زاویه  ΦXZاز زاویه  ΦYZبزرگتر ميباشد .در حالي
که در بيضوي پخ شده تک محوري 8همواره ΦXZ
 = ΦYZميباشد (شکل  .)6در مورد بيضوي کشيده
شده 9این زوایا در صفحات اصلي  XZو XY
اندازهگيري ميشوند و در آن همواره ΦXY > ΦXZ
بوده در حاليکه در بيضوي کشيده تک محوري10
این دو زاویه با هم برابر ميباشند .مطالعه و تحليل
استریوگرافيکي ساختارهایي همچون برگوارگيها،
خطوارگيها ،بودینها و چينها که با استفاده از
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رابطه )1

رابطه )2

Rxz=Rxy.Ryz

k=Rxy-1/Ryz-1

202

شکل  :6الف) تصویر سه بعدي بيضويهاي استرین و الگوي سطوح بدون طویل شدگي نهایي .ب) تصویر استریوگرافي
جهت یابي محورهاي اصلي بيضوي استرین و الگوي صفحات فاقد طویل شدگي نهایي به همراه قلمروهاي طویل شدگي
و کوتاه شدگي.

شکل  :7الف) تفکيک قلمروهاي کشيدگي و کوتاه شدگي به همراه محاسبه مقادیر زوایاي  ΦXYو  ΦXZدر فاز اول
دگرشکلي .ب) تفکيک قلمروهاي کشيدگي و کوتاه شدگي به همراه محاسبه مقادیر زوایاي  ΦXYو  ΦXZدر فاز دوم
دگرشکي.
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شکل  :8الف) تعيين مقادیر استرین در سطوح  XZو  XYبيضوي استرین در فاز اول دگرشکلي .ب) تعيين مقادیر
استرین در سطوح  XZو  XYبيضوي استرین در فاز دوم دگرشکلي.
جدول  :1مقادیر زوایاي  ΦXYو  ، ΦXZمقادیر استرین در سطوح اصلي بيضوي استرین و

پارامتر k

k

Ryz

Rxy

Rxz

2ΦXY

2ΦXZ

1/3

1/9

2/2

4/3

78

52

D1

1/25

1/8

2/0

3/6

80

56

D2

جریان دگرشکلي برش محض و مقدار یک نشان
دهنده جریان دگرشکلي برش ساده ميباشد.
پارامتر تاوایي داراي مقياس خطي نبوده اما مي -
تواند به وسيله محاسبه مقادیر درصدي مولفههاي
برش محض و ساده به یک پارامتر با مقياس خطي
تبدیل شود .فورت و بایلي ( Fort and Bailey,
 )2007سه ميدان یا قلمرو دگرشکلي برش ساده،
برش محض و برش عمومي را مورد توجه قرار
دادند .دگرشکلي که درآن برش محض مولفه غالب
ميباشد تغييرات پارامتر تاوایي بين  0تا  0/3مي -
باشد و در آن برش ساده کمتر از  20درصد نقش
دارد .در مقابل دگرشکلي که در آن برش ساده
مولفه غالب ميباشد تاوایي داراي مقادیر بزرگتر از
 0/95ميباشد و در آن برش ساده بيشتر از 85
درصد نقش ایفا ميکند .مقادیر تاوایي بين  0/3تا

تحلیل عدد تاوایی جنبش شناختی

عدد تاوایي جنبش شناختي ) (Wkیک پارامتر
بدون بعد از چرخش نسبي در استرین ميباشد و
نشان دهنده ميزان کشيدگي متناسب با جابجایي
در جریان دگرشکلي ميباشد .در حقيقت تاوایي
مشخص کننده چرخش لحظهاي نسبت به
کشيدگي لحظهاي در یک نقطه ميباشد ( Means
 .)el al, 1980; Fossen, 2016بسياري از روش -
هاي متداول تحليل تاوایي از دادههاي جمعآوري
شده از روي صفحه  XZبيضوي استرین نهایي
(صفحه عمود بر برگوارگي و موازي با خط وارگي)
استفاده ميکنند که جریان دگرشکلي با یک
مولفه تاوایي به موازات محور  Yبيضوي استرین
همراه ميباشد .دامنه تغييرات پارامتر تاوایي بين
صفر و یک ميباشد که مقدار صفر نشان دهنده
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 0/95نشان دهنده جریان دگرشکلي عمومي مي -
باشد .تاکنون روشهاي مختلفي جهت اندازهگيري
عدد تاوایي در سنگهاي دگرشکل شده ارائه شده
است که برخي از مهمترین آنها عبارتند از)1 :
روش استفاده از راستا و نسبت ابعادي
پورفيروکالستها و تعيين نسبت ابعادي بحراني
(  )2 .)Wallis, 1995استفاده از روش هيپربوليک
( )Simpson and De paor, 1997و اندازهگيري
کسينوس زاویه حاده هذلولي تفکيک کننده
ميدانهاي چرخش جلویي 12و چرخش پشتي13
در پورفيروکالستها )3 .روش استفاده از اندازه -
گيري فابریک محور  Cکاني کوارتز و نسبت
استرین در صفحه  XZبيضوي استرین ( Wallis,
 )1995و  ) 4استفاده از ارتباط بين نسبت استرین
و جهت یابي محور بزرگ بيضوي استرین نسبت
به یک خط مبنا ) .)Bailey et al, 1999( ،(θدر
این تحقيق جهت یابي محور بزرگ استرین نسبت
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به خط مبنا (خط افق) به وسيله تحليلهاي
استریوگرافيگي جهتیابي محورهاي استرین
تعيين گردید (شکل  .)5ميزان انحراف محورهاي
بزرگ استرین نسبت به خط مبنا در فازهاي اول و
دوم دگرشکلي به ترتيب  16و  20درجه ميباشد.
بنابراین با استفاده از تابع تصویري ( Bailey and
 ،)Eyster, 2003مقادیر عدد تاوایي جنبش
شناختي براي فازهاي اول و دوم دگرشکلي به
ترتيب  0/91و  0/93محاسبه گردید (شکل
 9الف) .مقادیر حاصله حاکي از غالب بودن عملکرد
برش ساده در هر دو فاز دگرشکلي ميباشد.
محاسبه مقادیر درصدي نسبتهاي برش ساده و
برش محض نشان دهنده عملکرد  74درصد برش
ساده و  26درصد برش محض در فاز اول
دگرشکلي و  76درصد برش ساده و  24درصد
برش محض در دومين فاز دگرشکلي ميباشد
(شکل 9ب).

شکل  :9الف) تعيين مقادیر عدد تاوایي جنبش شناختي در فازهاي اول و دوم دگرشکلي .ب) تعيين مقادیر درصدي
برش محض و برش ساده.

استرین بسيار راهگشا ميباشد .در این تحقيق با
استفاده از عناصر ساختاري و ریز ساختاري به
تحليل فازهاي دگرشکلي و تحليل کمي
پارامترهاي استرین پرداخته شد .نتایج نشان

نتیجهگیری
در بسياري از موارد به دليل عدم وجود نشانگرهاي
استرین استفاده از عناصر ساختاري همچون
خطوارگيها و برگوارگيها در انجام مطالعات کمي
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دهنده عملکرد حداقل دو فاز دگرشکلي غالب و
مستقل در منطقه ميباشد .نتایج حاصل از
مطالعات استرین نشان ميدهد که ماهيت بيضوي
استرین از دیدگاه شکل بيضوي استرین و جهت
یابي محورهاي اصلي بيضوي استرین در هر دو فاز
دگرشکلي متفاوت بوده و مقادیر کمي پارامترهاي
استرین حاکي از عملکرد متفاوت مولفههاي
استرین در این دو فاز دگرشکلي ميباشد .نتایج
نشان مي دهد که تاثير فاز دوم دگرشکلي بر اولين
فاز اول دگرشکلي ،باعث چرخش محورهاي
کوچک و متوسط بيضوي استرین حول محور
بزرگ استرین شده است (شکل  .)5عليرغم وجود
مقادیر متفاوت  kبيضوي استرین در دو فاز
مختلف دگرشکلي ،ماهيت کلي شکل بيضوي
استرین در هر دو فاز دگرشکلي به صورت بيضوي
کشيده شده سه محوري 14ميباشد .نتایج حاصل
از تحليل عدد جنبش شناختي تاوایي نشان دهنده
غالب بودن استرین برشي ساده نسبت به استرین
برشي محض در هر دو فاز دگرشکلي ميباشد .به

205

دليل نزدیکي منطقه مورد مطالعه به زون پيشاني
دگرشکلي حاصل از همگرایي مایل صفحات ایران
و عربستان قسمت اعظم این فاز دگرشکلي )(D1
به صورت مولفه استرین برش ساده در منطقه
نمایان شده است .محصوالت ساختاري این فاز
دگرشکلي شدیدا تحتتاثير دومين فاز دگرشکلي
) (D2حاصل از جایگزیني توده باتوليت الوند قرار
گرفتهاند .نتایج این مطالعه وجود رژیم ترافشارشي
یا همگرایي مایل در منطقه سنندج-سيرجان را
که پيشتر نيز به وسيله دیگر محققين زمينشناس
ارائه شده است را تائيد مينماید .احتماال نفوذ و
جایگيري باتوليت الوند موجب تغيير محلي در
رژیم استرس و استرین منطقه گشته و باعث غلبه
مولفه استرین برش ساده و شکلگيري مقادیر
باالتري از عدد جنبش شناختي تاوایي شده است.
براساس نتایج حاصله سعي شده است تا مراحل
تکامل ساختاري در منطقه مورد مطالعه به صورت
شماتيک نشان داده شود (شکل .)10

شکل  :10الف) همگرایي مایل صفحات عربي و ایران و باالتر بودن مقادیر استرین برسي ساده در پيشاني دگرشکلي.
ب) آغاز دومين فاز دگرشکلي به همراه نفوذ و جایگيري توده باتوليت الوند و اعمال استرین برش ساده در مناطق
همجوار
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