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چكيده 

   به منظور ارزيابي و تحليل تنش ديرينه در منطقه سرخه حصار- خجير، سطوح برشي داراي خش لغزش و صفحات گسلي اندازه گيري شده و تانسور تنش و 
تغييرات جهت تنش در واحدهاي سنگي محاسبه شده است. براي اين منظور، حدود 170 صفحه گسلي و خش لغزشهاي مربوطه در 16 ايستگاه انتخاب شد و پس 

از  اندازه گيري آنها، تحوالت تنش از ترياس پسين تا اليگوسن به كمك روش وارون سازي )Inversion Method( بررسي شده است.
پس از گردآوري اطالعات الزم، داده ها برپايه رخدادهاي زمين ساختي دسته بندي شده و با استفاده از روش ذكر شده، محورهاي اصلي تنش و جهت  مربوط به 
كشش و فشارش در هر ايستگاه به دست آمده است.  با توجه به استريوپالتها و نتايج حاصل، مي توان جهت تنش فشارشيNE-SW  را در سازندهاي مزوزوييك 
غالب دانست. از آنجا كه اين تنش در سنگهاي جوان تر دوران سوم نيز ديده مي شود، مي توان گفت كه پس از مزوزوييك تا اليگوسن، اين تنش سبب دگرشكلي 
اليه هاي مزوزوييك شده و در زمان ترشيري ادامه يافته است. از سوي ديگر، تنش جديدتر N-S  كه سنگهاي كهن تر و جوان تر را تحت تأثير قرار داده نيز مشاهده 

شده است كه مربوط به يكي از فازهاي كوهزايي آلپ پاياني است.

کليد واژه ها: تنش ديرينه، خش لغزش، تانسور تنش، روش واژگون سازي، رويدادهاي زمين ساختي

Abstract
    To analyze the paleostress in Sorkheh Hessar – Khodjir area, different shear – fault planes and the associated slickenside line-
ations are measured. The stress tensor and the variation of the stress direction in the upper Triassic to Oligocene formations are 
discussed. Numerous shear data are determined from different locations in the study area and categorized into 16 sites according 
to the stratigraphic age. The main criteria used to identify the sense of slip are accretionary mineral steps, tectonic tool marks, 
polished and rough facets, and riedel shears. According to the inversion method which includes determination of the mean stress 
tensor orientation and sense of slip on numerous faults ,all data are classified based on tectonic events and the principal stress 
axes and corresponding compressional and extensional directions are calculated. 
Based on the derived results from the diagrams, it is suggested that a prominent NE- SW compressional stress direction, which 
is obvious in Mesozoic and the younger Cenozoic formations, caused the deformation of the Mesozoic strata after Mesozoic and 
was continuous in Tertiary )Oligocene(. It seems that a younger N-S stress direction exists and has had effects on both older and 
younger formations. It is believed that it would be related to one of the last Alpine orogenic phases.
 
Keywords: Paleostress, Slickenside, Stress tensor, Inversion method, Tectonic events
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مقدمه 

بين  در  مركزي  البرز  كوه  رشته  جنوبي  دامنه هاي  در  مطالعه  مورد  گسترة 
΄45، 51ْ خاوري  51ْ و   ،30΄ ΄45، 35ْ شمالي و طول  35ْ و   ،30΄ عرضهاي 
با  سنگي  واحدهاي  و  است  مركزي  البرز  جنوبي  لبه  از  بخشي  و  شده  واقع 
محدوده  اين  مي گيرد.  بر  در  را  حاضر  عهد  تا  مياني   - پيشين  ترياس  سن 
محدوده از  بخشي  و  است  واقع  تهران  شهر  خاوري  جنوب  و  خاور  در 
كشور  زيست  محيط  سازمان  حفاظت  تحت  كه  خجير  حصار-  ســــــرخه 
از  به گسل سرخه حصار،  اين گستره،  از شمال  ، مي باشـد )شكل 1(.  است 
خاور به شاخه باختري رودخانه جاجرود و از باختر و جنوب باختري توسط 

محدوده شهر تهران و گسل قصر فيروزه محدود مي شود.
در جنوب خاور تهران ، كوههاي آنتي البرز يك بلوك جداگانه با تاريخچة 
زمين شناسي مجزا  از رشته كوه اصلي مي سازد ) درويش زاده ، 1370( . سنگهاي 
تشكيل دهندة  اين كوه بيشتر شامل سازندهاي آهكي و سنگهاي رسوبي از 
است. نفوذي  و  آذرين  سنگهاي  مقداري  و  آغازي  ترشيري  تا  دونين  زمان 

رانده  چينهاي  و  گسلها  از  متشكل  بيشتر  منطقه  زمين ساختي  كلي  سيماي 
با جهت شيب  فيروزه  قصر  است. گسل  به سمت جنوب  يا خوابيده  و  شده 
شمال خاوري  )بربريان و همكاران ، 1371( و ساز و كار معكوس از جمله 
راستاي با  زيادي  فرعي  گسلهاي  همراه  به  كه  است  منطقه  اصلي  گسلهاي 
توچال روستاي  باختر  شمال  در  مي شود.  ديده  خاور  جنوب   - باختر  شمال 

به صورت راندگي سازند  را  فيروزه  )شكل 2( مي توان عملكرد گسل قصر 
آهكي الر بر روي توده هاي آندزيتي مشاهده كرد. سازندهاي فجن و زيارت 
كه  اين  ضمن  دارند  بيشتري  پراكندگي  باختري   جنوب  واحد  زير  در  نيز 
همبري آنها با توده هاي آندزيتي، گسلي، گاه از نوع راندگي همراه مي شود 
)وحدتي دانشمند،1376(. از جمله گسلهاي اصلي ديگر و احاطه كننده اين 
اشاره كرد  پارچين  و  مملوك   ، به گسلهاي سرخه حصار  مي توان  محدوده 

)شكل 3( .
پس از ائوسن، اين واحد چين نخورده و با چندين گسل پرشيب تا  قائم  با 
توده هاي  و  رگه ها  با  و  شده  شكسته  و  خرد  شدت  به   NW-SE, N روند 
مشخصات  هم  و  ساختار  هم   كه  است  براين  باور  است.  شده  همراه  آذرين 
به  البرز  اصلي  رشته  تشكيل  مدت  طول  در  ناحيه  اين  ريخت شناختي  زمين 

نسبت پايدار باقي مانده است)وحدتي دانشمند،1376( .
به ويژگيهاي شكننده محدوده و  وجود سطوح شكستگي و برشي  با توجه 
فراوان مي توان از نظر ديناميكي، منطقه را مورد بررسي قرار داد . لذا تحليلهاي 
به نحوه تشكيل ساختارها  تنش ديرينه  مي تواند كمك شاياني در پي بردن 

باشد.

روش مطالعه و بحث

يكي از فنون متداول امروزي بازسازي تنش ديرينه بر مبناي تحليل داده هاي 
زمين ساخت شكننده است.

در زمين شناسي و ژئوفيزيك، اندازه گيريهاي محلي جهت تنش امروزي و تنش 
ديرينه مرسوم است. در طي چند دهه اخير، روشهاي بسياري براي  بازسازي 
تنش و تنش ديرينه محلي گسترش يافته است. اين گونه اندازه گيريهاي محلي 
بلكه  مي سازد،  ممكن  را  محلي  سازوكارهاي  توصيف  تنها  نه  ديرينه  تنش 
شاياني  كمك  نيز  صفحه اي  مقياس  در  ناحيه اي  ساخت  زمين  شناسايي  در 
بازسازي  مبناي  بر  مطالعات  بايد  اين هدف،  به  دستيابي  براي  البته   . مي كند 
منظم و قانونمند رژيمهاي تنشي پيشرونده، در سكو هاي قاره اي باشد. مطالعه 
تحوالت  بازسازي  براي  قاره اي كليدي  سكوهاي  در  شكننده  شكلي  دگر 
داده ها  تحليل  براي  متفاوتي  روشهاي   .  )Bergerat,1994( است  ناحيه اي 
ميان روشهاي  از   . است  قرار گرفته  بررسي  مورد  بسياري  دانشمندان  توسط 
موجود  براي اندازه گيري تانسورهاي تنش ديرينه،  روشهاي رياضي مبتني بر 
وارون سازي داده هاي لغزش گسلي مورد توجه بسياري قرار گرفته است . اين 
گونه تحليلها از تانسور تنش، مي تواند براي ساز و كار كانوني زمين لرزه نيز 
كاربرد داشته باشد. به تازگي تحليل ساختارهاي كششي و فشارشي )درزه ها 
و استيلوليتها( نيز در كنار اين روشها قرار گرفته اند)Angelier,1994 a(. در 
اين پژوهش بررسيهاي دقيق صحرايي بر مبناي داده  هاي لغزش گسلي صورت 
گرفته و از روش وارون سازي استفاده شده است. اين روش بر مبناي روابط 

تنش- برش و وارون سازي است. 
مسئله واروني  شامل مشخص كردن تانسور اصلي تنش )T( با توجه به جهتها  
و سوي لغزش بر روي گسلهاي متعدد است و فرض اصلي بر اين است كه 
هر لغزش گسلي كه با خطوط لغزشي مشخص شده است ، جهت و سويي از 
تنش برشــــي را داراســت كه بــه يــك تانســـور تــنش واحـــد مـربوط 

 . )Angelier,1994 b(مي شــــود
يكي ديگر از فرضهاي مشخص اين مسئله اين است كه همة گسلها در طي 
يك رويداد زمين ساختي مشابه، به طور مستقل حركت كرده اند ولي به طور 

يكپارچه تحت يك تانسور تنش واحد بوده اند.
همسانگرد  تنش  كردن  اضافه   . دارد  آزادي  درجه   6 تنش  حقيقي  تانسور 
)Isotropic Stress( و يا ضرب تنش در يك مقدار ثابت ، هيچ كدام تأثيري 

بر جهت و سوي لغزش روي صفحة گسلي ندارد و آن را تغيير نمي دهند . 
چنانچه* T نشانگر تانسور حقيقي تنش و T  نشان دهنده هر تانسوري باشد كه 

از آن حاصل مي شود ، معادله زير برقرار خواهد بود:  
             T = k T 

*+ lI
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k  و l  هر ثابتي را نشان مي دهند )K  مثبت است( و I  نشان دهندة ماتريس تنش 
واحد مي باشد . تانسور T  چهار درجه آزادي دارد كه مي توان تانسور تنش 
كاهش يافته را از آن به دست آورد . از آنجا كه تعداد مجهولها 4 و تعداد 
معادله ها  )تعداد لغزشهاي گسلي ( بسيار بيشتر است، مي توان گفت كه مسئله 
واروني به طور واضح تحت كنترل بوده و يك مدل آماري مناسب بايد به كار 
تنشهاي  و  حقيقي  لغزشهاي  بين  را  بهترين جورشدگي  بتواند  تا  شود  گرفته 

.)Angelier,1994 b( برشي تئوريك مشخص سازد
مباني  با  را  بااليي  متعددي سازگاري  عيني  موارد  اين روش در  به كارگيري 
را مشخص   )α( ميانگين  زواياي  از  مقادير كوچكي  و  داده  نشان  آن  نظري 
كرده است . )α( زوايه بين بردار لغزش واحد يا خش لغز مشاهده شده )S( و 
بردار تنش برشي تئوريك ) τ ( است كه از حل تانسور تنش مشتق شده است 

و گاهي  با α نشان داده مي شود )شكل 4( .
جمع آوري داده ها خطاهايي را به همراه دارد و منجر مي شود كه پراكندگي در 
الگوهاي تنش محلي رخ دهد. حركات گسلي نيز بر روي يكديگر تأثير گذارند. 
لغزش  داده هاي  تمام  بين  در  را  جورشدگي  بهترين  عمل  در  بايد  اين رو  از 

گسلي كه متعلق به يك رويداد زمين ساختي هستند، جستجوكرد. 
پژوهش،  اين  در  ديرينه  تنش  محورهاي  آرايش  بررسي  و  شناخت   براي 
برداشتها  پذيرفته اند.  به شيوه مستقيم صحرايي صورت  برداشتهاي ساختاري 
در برگيرنده صفحات گسلي ، سطوح لغزش گسلي مزدوج ، سطوح گسلي 
اليه بندي،  سطوح   ، كششي  درزه هاي  اليه بندي ،  به  نسبت  متقاطع  يا  موازي 

سطوح انحالل فشاري ساختاري و خط خشها هستند. 
طريق  از  داده ها  بررسي  براي  تحقيق  اين  در  خطوط  و  سطوح  ثبت  الگوي 
رقم(  )دو  شيب  ميزان  پايه  بر   )Right Diherda( راست  وجهي  دو  روش 
تحليل  منظور  به   .)Dip/Dipdirection(مي باشد )سه رقم( راستاي شيب  و 
داده ها و تعيين آرايش محورهاي تنش از راه روش وارون سازي ثبت داده ها با 
الگوي آزيموت)Azimuth( امتداد )سه رقم( ، مقدار و جهت شيب و زاويه 

ريك صورت پذيرفته است .
اطالعات به دست آمده از سطوح لغزش گسلي و اثر بريدگي اين گسلها در 
واحد هاي گوناگون زمين شناختي با سن مختلف است. با توجه به محدوديتهاي 
بسيار براي عبور و دسترسي در منطقه )محدوديتهاي طبيعي و نظامي( سعي 
شده است تا ايستگاههاي انتخابي به صورت پراكنده و در برگيرنده واحدهاي 

سنگي مختلف موجود در محدوده باشند. 
اين   . )شكل5(  شده اند  دسته بندي  ايستگاه   16 در  شده  برداشت  داده هاي 
ايستگاهها دربرگيرنده سازندها و واحدهاي سنگي مختلف از ترياس باال تا 
از ميان اين برداشتها ، 170 مورد متعلق به صفحات لغزش  اليگوسن هستند. 

واحدهاي  در  را  تنش  تحوالت  كه  هستند  مربوطه  خشهاي  خط  و  گسلي 
در  مي دهند.  نشان  شده  ذكر  سن  با  مختلف  مكانهاي  در  سنگي  گوناگون 
ابتدا مشخصات صفحه گسلي برداشت شده و پس از  هر يك از اين موارد 
تشخيص خطوط خش لغز و برداشت مشخصات آنها، سوي لغزش مشخص 

شده است. 
سوي لغزش اهميت بسياري دارد و تشخيص آن مي تواند كمك شاياني در 
بررسي و يافتن محورهاي تنش كند . بنابراين، ابتدا سوي لغزش در هر يك از 
موارد ثبت شده با توجه به نشانه ها و شاخصهاي مربوطه مشخص شده است . 
اين شاخصها انواع مختلفي از ساختارهاي نامتقارني هستند كه در سطح گسل 
يا صفحه لغزشي مشاهده شده اند. در هر يك از اين ايستگاهها از ميان موارد 
مشاهده شده بر روي صفحات گسلي - لغزشي مي توان به معيارهاي زير اشاره 

كرد )شكل6(.
1(  پله هاي تجمعي كانيها ، 

2(  نشانهاي جريانهاي زمين ساختي )تول مارك های زمين ساختی( 
3(  زبر يا صيقلي بودن صفحه لغزش ، 

4( شكستگيهاي ريدل ، 
5( قله هاي استيلوليتي در سطوح انحالل فشاري ساختاري ، 

6( بازشدگيهاي كششي. 
سوي  تشخيص  اصول  و  شده  مشاهده  معيارهاي  اين  به  توجه  با  نهايت  در 
لغزش،  )Angelier,1994 b( نوع حركت و جابه  جايي صورت گرفته روي 

هر صفحه تعيين شده است. 
آنها ،   خش لغزشهاي  و  لغزشي  و  گسلي  صفحات  بر  افزون  ايستگاه  هر  در 
موقعيت و جهت گيري صفحات اليه بندي نيز اندازه گيري شده است. همچنين، 
سعي شده است تا در صورت مشاهده ديگر ساختارهاي زمين ساختي  از جمله 
محورهاي چين، بازشدگيها و درزه هاي كششي اطالعات مورد نياز برداشت 

شود. 
خطوط  از  جهت  چندين  مشاهده  صورت  در  زماني  تطابقهاي  طوركلي  به 
خش لغز بر روي يك صفحه ، توسط لغزشهاي پي در پي و همچنين بر مبناي 

داليل هندسي صورت گرفته است.
ساير معيارها مانند دسته درزه هاي مزدوج همزمان با رسوبگذاري يا درزه هاي 
اين  نيز در  از چين خوردگي(  يا پس  با چين خوردگيها )همزمان  ارتباط  در 
خصوص مد نظر قرار گرفته اند)شكل 7، ايستگاه H( . بنابراين در هر ايستگاه، 
از موقعيت فضايي سطح اليه بندي به عنوان معياري براي تعيين سن نسبي شكل 
گيري درزه نسبت به دگرشكلي ناشي از كج شدگي و چين خوردگي استفاده 

شده است. 
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در هر يك از اين 16 ايستگاه، كليه اطالعات موجود و برداشتهاي انجام شده ، 
ابتدا به صورت كلي در يك استريوپالت پياده شده است. در بيشتر ايستگاهها 
دسته داده ها به صورت نا همگن ديده مي شوند . اين دسته ها معموالً متعلق به 
دو يا چند وضعيت ديرينه  تنشي هستند كه مي توانند مربوط به رژيم كششي، 

فشارشي و يا رژيم راستالغز باشند . 
اصلي   فازهاي  نتيجه  در  مي توانند  كه  فازي  چند  شكليهاي  دگر  رو  اين  از 
زمين ساختي يا تغيير محورهاي تنش در طي يك فاز زمين ساختي باشند، مورد 
توجه قرار گرفته اند . در اين خصوص، جهت لغزش بر روي گسلهاي متعدد 
با عملكردهاي متفاوت بايد شناخته شده باشد تا از اين طريق بتوان به ماهيت 

تنش پي برد . 
خطوط جهت  چندين  ايستگاه  چند  در  شده  برداشت  گسلهاي  از  برخي 

خش  لغز دارند كه نشان دهندًه تغيير جهت لغزش در طي زمان است و تأييد  
مي كند كه گسل در يك راستاي ثابت و مشخص فعاليت نداشته است. اين 
مطلب مي تواند مربوط به تغيير در جهت محورهاي اصلي تنش و يا تغيير در 
Φ = ) σ1  و يـــا هـر دو آنـها  باشـــنــد 

 
− σ2 (σ1

 
− σ3

نســـبت اختــــالف تــــنش 
 . )Ramsay, 2000(

اين  اهميت  به  توجه  نيز  و  شكلي  دگر  فازهاي  شناخت  اهميت  به  توجه  با 
ايستگاه واحدهاي سنگي مي توانند تحت تنشهاي مختلفي  مطلب كه در هر 
قرار گيرند، سعي شده است كه تا حد امكان در هنگام برداشت ، داده ها بر 
اساس رويدادهاي زمين ساختي دسته بندي شوند. سپس در مراحل بعدي براي 
محورهاي  موقعيت  محاسبه  از  ناشي  خطاهاي  از  پيشگيري  و  داده ها  تحليل 
تنش مربوط به فازهاي گوناگون و سامانه هاي مختلف شكستگي،  داده هاي 
افزارهاي  نرم  در  يكديگر  از  تفكيك  از  پس  ايستگاه  هر  از  شده  برداشت 

رايانه اي مربوطه به طور جداگانه وارد شده اند . 
از  ، در هر يك  نتيجه كلي  به يك  يافتن  براي دست  اوليه كار،  مراحل  در 
با  و  اوليه  شــده  برداشت  داده هاي  به  توجه  با  شـــده  ذكر  ايســـتگاه   16
استفاده از روش دو وجــهي راســـت و بـا بـــهره گيــــري از نـــرم افــــزار

شده  رسم  كلي  وجهي  دو  يك   )Ortner  et al., 2002(Tectonic FP

است. نتايج حاصل در شكل 4 نشان داده شده است.
تحليل  امكان  راست،  وجهي  دو  از  استفاده  صورت  در  كه  اين  به  توجه  با 
ندارد ، همه  وقايع وجود  به صورت جزئي و جداسازي  داده ها  و دسته بندي 
 ،Angelier )1994b(داده ها  با توجه به روش وارون سازي ارائه شده توسط

تحليل شده اند. 
محورهاي  موقعيت  و  شده  تفكيك  دقت  با  ايستگاه  هر  به  متعلق  داده هاي 
تنش ديرينه با استفاده از نرم افزارAngelier,1991(Tector( به دست آمده 

است.
بتوان محورهاي تنش  تا  فراهم مي سازد  امكان را  اين  اين روش،  از  استفاده 
ديرينه را بازسازي و جهتهاي مربوط به كشش و فشارش را محاسبه كرد. پس 
از محاسبه محورهاي تنش يعني σ3 , σ2 , σ1 ، مقدار نسبت Φ متعلق به هر 
دسته از داده ها به دست آمده است. در نهايت ميانگين زاويه بين لغزش واقعي 
است.  شده  محاسبه   )α( تئوري  برشي  تنش  بردار  و  گسلي  صفحه  روي  بر 
مقدار α درجه سازگاري لغزش گسلي محاسبه شده را با تنش برشي واقعي 
نشان مي دهد . زواياي α  با مقادير بيش از°45 قابل قبول نبوده و ناسازگاري 
بااليي را نشان مي دهند. بنابراين، هر چه مقدار اين زاويه كمتر باشد، درجه 

 .)Angelier,1990(اطمينان بيشتر خواهد بود
با توجه به روش وارونگي و دسته بندي داده ها ، اطالعات حاصل از هر ايستگاه 
تحليل شده اند. دسته داده هاي موجود در هر ايستگاه گاه متعلق به دو يا چند 
وضعيت تنش بوده كه مربوط به رژيم كششي، فشارشي يا راستالغز هستند . 
مشتق  استريوپالت كل  از  استريوپالت  يا چند  دو  ايستگاه  هر  در  رو  اين  از 
شده است . در هر كدام يك رژيم زمين ساختي خاص متعلق به واحد سنگي 
ايستگاهها  اين  از  هر يك  به   مربوط  استريوپالت  در   . مشاهده شد  مربوطه 
توپر  نقاط  همراه  به  پيوسته  خطوط   ، اليه بندي  موقعيت  نمايانگر  خط چينها 
نشانده صفحه هاي لغزشي - گسلي و خش لغزش و پيكانهاي مشخص شده 
با  كششي  درزه هاي  ايستگاهها  از  برخي  در  است.  حركت  سوي  نمايانگر 
هر  در    σ3 , σ2 , σ1 موقعيتهاي  داده شده اند.  نشان  ساده  و  پيوسته  خطوط 
استريوپالت  به ترتيب با ستاره هاي 5 پر ، 4 پر و 3 پر  مشخص شده است  و 
سرانجام جهت نهايي كشش يا فشارش با پيكانهاي توپر نشان داده شده است. 
بررسي  و   دسته بندي  محلي  موقعيت  به  توجه  با  ايستگاهها  پژوهش  اين  در 

شده اند.

ايستگاههاي باختر و شمال باختري روستاي ترکمن ده 

وP است )شكل 7(   B ، H ، I، O ايستگاههاي  بردارنده  اين محدوده در 
پاييني،كرتاسه  ژوراسيك  چينه شناختي  سن  با  سازند هايي  در  ترتيب  به  كه 
  ،B ايستگاه  در  است.  شده  اندازه  گيري  اليگوسن  و  بااليي  پاييني،كرتاسه 
در  برشي  صفحه هاي  و  درزه اي  سامانه هاي  مشاهده  پايه  بر  داده ها  تفكيك 
از   B3و  B2 ،B1 مجزاي  استريوپالت  سه  و  است   گرفته  صورت  محل 
داده هاي برداشت شده به دست آمده است. در اين ايستگاه رژيم زمين ساختي 
راستالغز چيره بوده و با توجه به صفحه هاي برشي راست بر و چپ بر يك فاز 

فشارشي جوان در امتداد N165 مشخص شده است.
در ايستگاه H داده هاي برداشت شده گسلهاي راستالغز غالباً راست بر را در 
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كنارگسلهاي شيب لغز نرمال نشان مي دهد. خش لغزش بر روي اليه بندي اثر 
گذاشته است و خش لغزشها در اثر حركت اليه ها شكل گرفته اند. چنين استنباط 
مي شود كه حركات راستالغز و شيب لغز مربوط به پيش از چين خوردگي بوده 
استفاده شده  محورها  دوران  از  تنش  اصلي  محورهاي  به  براي دست يابي  و 
است. به اين ترتيب شرايط تنشي حاكم پيش از چين خوردگي و جهت تنش 

فشارشي معادل N083  مشخص شده است.
در ايستگاه I داده هاي برداشت شده عبارتند از مشخصات اليه بندي ، صفحات 
گسلي -لغزشي و درزه هاي كششي. از استريوپالت كلي مربوط به اين ايستگاه 
يك استريوپالت متعلق به يك دسته درزه برشي چپ بر مشتق شده است. با 
توجه به موقعيت اليه بندي و مقايسه آن با وضعيت درزه هاي كششي، نمي توان 
يا در  از چين خوردگي  پيش  به  اين درزه ها مربوط  اطمينان حاصل كرد كه 

ارتباط با آن است. در كل جهت تنش فشارشي مؤثر N191  است. 
O در سنگهاي اليگوسن صورت پذيرفته است و  برداشت داده هاي ايستگاه 
راستاي  با  فشارشي  تنش  و  چين خوردگي  از  پس  به  متعلق  جوان  درزه هاي 
N039 را  نشان مي دهند. از سوي ديگر، يك سامانه گسلش نرمال به موازات 

تنش  مي توان  مشاهدات  به  توجه  با  كه  دارد  وجود  خوردگي  چين  محور 
فشارشي با امتداد N231 را براي اين سامانه در نظر گرفت.

در ايستگاه P نيز داده هاي برداشت شده در واحد هاي اليگوسن  بررسي شده 
است. اين واحد ها به صورت توده اي بوده وتشخيص اليه بندي ناممكن است. 
نبود  به  توجه  با  كل  در  و  درزه هاي كششي  لغزشي،  به صفحه هاي  توجه  با 
اليه بندي و با تكيه بر خش لغزشهاي شناخته شده مي توان يك تنش فشارشي 

شمالي- جنوبي را با امتداد N192  براي اين ايستگاه در نظر گرفت.  

ايستگاههاي جنوب روستاي ترکمن ده

ايستگاههاي A ، J ، K ، L  و M در اين محدوده جاي دارند )شكل 8(. از
با  واحدهاي  مورد  در چند   A ايستگاه  در  تنها  ايستگاههاي ذكر شده،  ميان 
سن چينه شناختي ترياس بااليي- ژوراسيك پاييني انتخاب شده و بخشهايي 
به  توجه  با  است.  بااليي  به كرتاسه  متعلق  ايستگاهها  و ديگر  ايستگاه  اين  از 
اينكه در برخي از صفحات لغزشي - گسلي برداشت شده بخصوص آن دسته 
برداشتهايي كه متعلق به سنگهاي كرتاسه بااليي است ، دوسري خش لغزش 
مشاهده شده است و همچنين بر مبناي داليل هندسي و رويدادهاي زمين ساختي 
مي توان داده هاي كل را به دو دسته مجزا تقسيم كرد. دو استريوپالت مشتق 

شده از داده هاي اين ايستگاه به صورت A2 ,A1  نشان داده شده است. 
در استريوپالت A1 رژيم زمين ساختي از نوع راستا لغز بوده و دو دسته درزه  
اليه بندي  روي  بر  كه خش لغزشها  اين  به  توجه  با  كه  مي شود  ديده  مزدوج 

از  پيش  به  مربوط  درزه ها  اين  كه  كرد  استنباط  مي توان  گذاشته اند،  اثر 
چين خوردگي هستند . از اين رو براي به دست آوردن جهت تنش مؤثر بايد 
از دوران محورها استفاده كرد . بدين منظور اليه بندي را افقي كرده تا شرايط 

درزه ها پيش از چين خوردگي به دست آيد . 
در استريوپالتA2  دو دسته لغزش معكوس مشاهده مي شود و بيانگر رژيم 
فشارشي است. يك دسته كه در باال مشاهده مي شود. در واقع حركت درزه 
به صورت وارون را پس از كج شدگي و كم شيب شدن دوباره نشان مي دهد. 
اين سري از شكستگيها در استريوپالتA1 نيز با  خش لغزشهايي كه نمايانگر 
اين  از آنجا كه روي  و  داده شده اند  نشان  بر هستند،  راستالغز چپ  حركت 
سري از شكستگيها دو سري خط خش مشاهده شده است، با توجه به روابط 
پي  در  معكوس  حركت  كه  گفت  مي توان  بندي  اليه  با  مقايسه  و  هندسي 
حركت راستالغز ايجاد شده است . از سوي ديگر يك دسته لغزش وارون نيز 
در پايين استريوپالت ديده مي شود كه به موازات اليه بندي بوده و با راستاي 

تنش يكسان است. 
در كل، با مقايسه استريوپالتهاي A2 ,A1  مي توان گفت كه در اين ايستگاه 
ابتدا به صورت راستالغز عمل كرده و سپس دسته  رژيم زمين ساختي حاكم، 
درزه هاي مزدوج چرخيده و به صورت معكوس عمل كرده است. جهت تنش 
فشارشي در رژيم راستالغز معادل N066 در زمان ترياس بااليي- ژوراسيك 
زيرين بوده )A1( و در كرتاسه بااليي جهت تنش فشاري شمالي - جنوبي و 

.)A2( مي شود  N185 معادل
 N346، امتداد  ترتيب  به  فشارشي  تنشهاي   Mو  J، K، L ايستگاههاي  در 

N225، N046 و N200 دارند.

ايستگا ههاي شمال باختري روستاي توچال

در اين محدوده ايستگاههاي C، D، E، F، G وN قرار دارند كه با توجه 
به موقعيت گســل قره چشمه، تمركز برداشـتها در اطراف قره چشــمه بيشــتر 
است )شكل 9(. برداشتها بيشتر متعلق به واحدهايي با سن ژوراسيك پاييني 
تا بااليي است. در ايستگاههاي C و D رژيم زمين ساختي راستالغز با چيرگي 
 D ايستگاه  در  معكوس  و   C ايستگاه  در  نرمال  زمين ساختي  رژيم  كنار  در 
N006 را نشان  N231 و  ديده مي شود كه به ترتيب راستاي تنش فشارشي 

مي دهند.
داده هاي برداشت شده در ايستگاه E  حاكي از يك حركت نرمال با مؤلفه 

راست بر است و كششي را در جهت N310 مشخص مي سازد. 
در ايستگاه F تمام داده هاي مربوط به گسلهاي با حركت معكوس و راستالغز با 
مؤلفه راست بر بر روي دو استريوپالت پياده شده اند. موقعيت  خش لغزشهاي 
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استريوپالت  دو  هر  و  است  جوان  حركتهاي  نمايانگر  صفحه ها  اين  روي 
راستاي تنش فشارشي يكساني را با امتداد N344  نشان مي دهند.

ايستگاه G مجموعه اي از درزه هاي كششي قائم و صفحه هاي راستالغزي را 
در بر گرفته كه با توجه به موقعيت  خش لغزشها نسبت به اليه بندي ، پس از 
چين خوردگي شكل گرفته اند و تنش فشارشي تقريباً شمالي - جنوبي معادل 

N167 را نشان مي دهند. 

با  را  جواني  فشارشي  تنش  و  است  پالئوسن  به  متعلق   N ايستگاه  داده هاي 
راستاي N010 نشان مي دهد. نتيجه حاصل از استريوپالت اين ايستگاه بسيار 
شبيه به جهت تنش به دست آمده در ايستگاه D است و مي توان چنين استنباط 
تنش  يا  و  بوده  ثابت  واحد  دو  اين  در  تنش  زمان جهت  كرد كه طي گذر 
است  بوده  قبلي  بر چين خوردگيهاي  مؤثر  تنش   ،)  Nاستريوپالت  ( جوان تر 

)در صورت وجود دگرشيبي(.
همة اطالعات مربوط به هر يك از ايستگاهها و استريوپالتها با توجه به زمان 

)از قديم به جديد( در شكل10 پياده شده است . 
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول ياد شده، جهتهاي مربوط به كشش 
 ، راستالغز  و  معكوس   ، نرمال  رژيمهاي ساختاري  از  هر يك  در  فشارش  و 
به صورت نمودارهاي گل سرخي  مجزا نشان داده شده اند. نمودار هاي گل 
سرخي به دست آمده را با نمودار گل سرخي مربوط به امتداد اليه بندي كه 

روند ساختاري منطقه را نشان مي دهد، مقايسه شده است )شكل 11(.
تنشها مقايسه شود، نشان مي دهد كه  با جهت  چنانچه روند اليه  بندي منطقه 
روندهاي غالب در هر كدام از نمودار هاي گل سرخي مربوط به رژيمهاي 
مؤيد  و  است  بندي  اليه  امتداد  بر  عمود  تقريباً  راستالغز  و  معكوس   ، نرمال 

ارتباط محور تنشها با چين خوردگيهاي منطقه است. 

نتيجه گيري

1( با توجه به نمودارهاي گل سرخي به دست آمده دو جهت بيشينه تنش ديده 
شده است كه عبارتند از :   

اليگوسن وجود دارد.  تا زمان  الف( جهت تنش فشارشي شمال خاوري كه 
داده هاي با اين جهت، مربوط به قبل، بعد و همچنين همزمان با چين خوردگي 
هستند. از آنجا كه اين جهت تنش در همة زمانها وجود دارد، مي توان گفت 

كه كل چين خوردگي منطقه دراثر فشارش شمال خاور بوده است . 
ب( جهت تنش فشارشي شمالي - جنوبي كه در همة سنگهاي قديمي و جوان 
ديده مي شود. فراواني بيشتر جهت تنش اخير از زمان ژوراسيك مياني و ايجاد 
گسلهاي معكوس، موازي و همزمان با اليه بندي ، حكايت از جوان تر بودن اين 

جهت فشارشي نسبت به جهت فشارشي شمال خاوري دارد . 
به  نمودارها ،استريوپالتها و شكل 12 كه نشان دهنده  تغييرات  با توجه   )2
جهت تنشهاي فشارشي مربوط به ايستگاههاي اندازه گيري شده در مقايسه با 
زمان )از ترياس بااليي تا اليگوسن( است و همچنين تحليل داده ها، مي توان 
جهت تنش NE - SW را در سازندهاي مزوزوييك غالب دانست. از آنجا 
مي تـــوان  ديده مي شود،  نيز  در سنگهاي جوان)سنوزوييك(    NE تنش  كه 
راســـــــتاي  با  تنش  اليگوســــــــن  تا  مزوزوييــك  از  پــس  كه  گــفت 
در  از آن پس  و  مزوزوييك شده  NE - SW  سبب دگرشكلي اليه هاي  

زمان ترشيري ادامه يافته است . از سوي ديگر تنش جديدتر N-S  سنگهاي 
از  و  داده  قرار  تأثير  تحت  را  ترشيري(  و  )ژوراسيك  جوان تر  و  قديمي تر 
يا  )آتيكان  پسين  فازهاي كوهزايي آلپ  از  به يكي  مربوط  اين رو مي تواند 

پاسادنين( باشد.
با توجه به اين نتايج و استريوپالتهاي به دست آمده ، به منظور تعيين دقيق تر 
اين فازهاي جديد و تنش وابسته به آنها داده هاي بيشتري از ترشيري و بويژه 
بررسي  مورد  منطقه  در  آنجا كه  از  و  است؛  نياز  پليوسن  و  ميوسن   ، ائوسن 
واحدهاي جوان تر رخنمون ندارد، شايد با بررسي داده ها در محدوده وسيع تر 
و مقايسه آن با ساير نتايج به دست آمده از تحليل تنش ديرينه در لبه جنوبي 
ايـران نقـاط  ديگـر  و  بروجني،1384(  شبانيـان  و  )عباسـي  مركـزي  البـرز 
)نواب پــور و همكاران ، 1385؛ Navabpour & Angelier,2006( بتوان

به نتايج كامل  تري در اين زمينه دست يافت و به شناخت بيشتري از زمين ساخت 
ايران رسيد.
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تحليل تنش ديرينه در خاور و جنوب خاوري تهران ...

شكل 1-  مدل ارتفاع رقومي منطقه مورد مطالعه

شكل 2-  تصوير دورنمايي از شمال باختر روستاي توچال. ارتباط توده هاي آذرين و ساير واحدها )نگاه به سمت خاور(.
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تحليل تنش ديرينه در خاور و جنوب خاوري تهران ...

شكل 3- موقعيت منطقه مورد مطالعه و ساختارهاي اصلي آن.

شكل 4- موقعيت زاويه α بر روي صفحه 
 )τ( نمايانگر بردار لغزش واحد و )S(. )F(گسلي

نمايانگر بردار تنش برشي تئوريك مي باشد
 )Angelier,1994 b برگرفته از( 

شكل 5- ايستگاههاي اندازه گيري 
شده و دو وجهيهاي راست مربوط 
به هر ايستگاه محدوده هاي سياه 
نشان دهنده محدوده كشش و 

محدوده هاي سفيد نشان دهنده 
محدوده فشارش مي باشد.
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تحليل تنش ديرينه در خاور و جنوب خاوري تهران ...

شكل 6- تصاوير مربوط به عالئم و شاخصهاي تشخيص سوي لغزش.
)a( پله هاي تجمعي كانيها مربوط به صفحه لغزش ، )b( تول ماركهاي زمين ساختي، )c( زبر و صيقلي بودن صفحه لغزش ، )d( شكستگيهاي ريدل،  

)e( بازشدگيهاي كششي ، )f( قله هاي استيلوليتي در كنار پله هاي كلسيتي.
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تحليل تنش ديرينه در خاور و جنوب خاوري تهران ...

شكل 7- ايستگاههاي اندازه گيري در باختر و شمال باختري روستاي تركمن ده- استريوپالتهاي ترسيم شده براي هر ايستگاه و ميدان تنش مربوطه مشخص شده است.
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تحليل تنش ديرينه در خاور و جنوب خاوري تهران ...

شكل 8-  ايستگاههاي اندازه گيري در جنوب روستاي تركمن ده. استريوپالتهاي ترسيم شده براي هر ايستگاه و ميدان  تنش مربوطه مشخص شده است.
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تحليل تنش ديرينه در خاور و جنوب خاوري تهران ...

شكل 9- ايستگاههاي اندازه گيري در شمال باختري روستاي توچال )قره چشمه(- استريوپالتهاي ترسيم شده براي هر ايستگاه و ميدان تنش مربوطه مشخص شده است. 
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شكل 10-  جدول ويژگيهاي وضعيت تنش در ايستگاهها
 S، گسلش راستالغز؛ N، گسلش نرمال؛ R، گسلش معكوس؛ * ، نتايج مربوط به تنسور تنش دوران يافته؛ σ1، محور تنش بيشينه؛ σ2، محور تنش 

متوسط؛ σ3، محور تنش كمينه؛ Dir. ، راستاي محور تنش به درجه؛ Plung. ، شيب محور تنش به درجه؛ α، ميانگين زاويه بين لغزش مشاهده شده 
و برش محاسبه شده به درجه؛ φ، نسبت تفاضل تنشها.

Site
Stratigraphic 

age
Regime

Coordinate

)UTM(
Lithology

σ1 σ2 σ3
Α φDir. Plung. Dir. Plung. Dir. Plung.

A1

Upper 
Triassic- 
Lower 

Jurassic

S*
552851

3944522

Shale,
Siltstone

66 10 293 75 158 10 8.6 0.5

AIF

Upper 
Triassic- 
Lower 

Jurassic

R
553197

3944258

Shale,
Siltstone

242 10 337 27 133 60 37.1 0.5

ASSF

Upper 
Triassic- 
Lower 

Jurassic

S
553100

3944682

Sandstone,
Limestone

242 10 337 27 133 60 37.1 0.5

B1
Lower 

Jurassic S
551632
3949616

Siltstone,
Marly limestone

168 23 291 52 65 28 11.3 0.1

B2
Lower 

Jurassic S 551632
3949616

Siltstone,
Dolomite

346 3 84 69 255 21 7.5 0.5

B3
Lower 

Jurassic N
551782
3949180

Siltstone,
Dolomite

322 71 214 6 122 18 13.2 0.2

CNF
Lower 

Jurassic N
558068
3941228

Siltstone,
Limestone

340 40 90 22 201 42 16.1 0.5

CSSF
Lower 

Jurassic S
558425
3940380

Siltstone,
Limestone

231 7 140 14 348 75 40 0.2

DIF
Lower-
Middle 
Jurassic

R
558983

3943113

Limestone,
Marl,

Siltstone
170 2 79 17 267 73 5.9 0.5

DSSF
Lower-
Middle 
Jurassic

S
558983

3943113

Limestone,
Marl

6 3 193 87 96 0 8.4 0.4

E
Middle 
Jurassic N

556414
3942120

Marly 
Limestone

84 79 219 8 310 8 11.7 0.8

FIF
Middle 
Jurassic R

556659
3941978

Limestone 169 16 77 6 328 73 10.8 0.8

FSSF
Middle 
Jurassic S

556810
3941780

Marly 
Limestone

344 27 198 59 81 15 22.5 0.6

G
Upper 

Jurassic S 558582
3942739

Limestone,Lithic 

Tuff,Andesite
167 6 59 71 259 18 7.5 0.2
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ادامه شكل 10- جدول ويژگيهاي وضعيت تنش در ايستگاهها

H
Lower 

Cretaceous
S*

552664
3949936

Sandstone,Limestone

Shale,Siltstone
83 28 233 58 345 13 7.1 0.6

A2
Upper 

Cretaceous
R

553197
3944258

Limestone,Sandstone

Conglomerate

Granodiorite

185 9 279 21 73 67 5.4 0.8

I
Upper 

Cretaceous
S

553340
3949875

Sandstone,Marl,
Siltstone

191 9 289 42 92 47 2.4 0.4

ISSF
Upper 

Cretaceous
S

553484
3949987

Sandstone,
Siltstone

191 9 289 42 92 47 2.4 0.4

J
Upper 

Cretaceous
S

553217
3944692

Conglomerate,
Sandstone

346 36 178 54 80 6 10.7 0.3

K1SSF
Upper 

Cretaceous
S*

553444
3945085

Conglomerate,
Siltstone,Sandstone

38 24 293 30 159 50 17.9 0.02

K2SSF
Upper 

Cretaceous
S

553217
3944692

Conglomerate,
Siltstone,Sandstone

46 1 141 78 316 12 9.5 0.2

K3NF
Upper 

Cretaceous
N

553277
3944797

Conglomerate,
Siltstone,Sandstone

326 75 109 12 201 9 10.1 0.4

L
Upper 

Cretaceous
R

553197
3944258

Sandstone,Siltstone,
Igneous rocks

201 12 102 37 306 50 18.1 0.3

LIF
Upper 

Cretaceous
R

553100
3944682

Sandstone,Siltstone,
Igneous rocks

225 15 135 0 44 75 3.1 0.6

M
Upper 

Cretaceous
S

553314
3944437

Conglomerate,
Sandstone

200 65 9 25 101 4 45 0.8

N Paleocene S
552664
3949936

Marly Limestone,
Pyroclastics,Tuff

10 10 121 65 276 23 12.8 0.4

ONF Oligocene N
552358
3948388

Limestone,Siltstone,
Granodiorite

231 77 324 1 54 13 16.9 0.4

OSSF Oligocene S
552248
3948532

Limestone,Siltstone,
Granodiorite

39 1 278 88 129 1 16.1 0.4

PSSF Oligocene S
552340
3944838

Granite,
Granodiorite

192 10 325 75 100 10 14.6 0.6
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شكل 12- تغييرات جهت تنشهاي فشارشي از ترياس بااليي تا اليگوسن در منطقه مورد مطالعه.

شكل 11- نمودار هاي گل سرخي مربوط به روند اليه بندي منطقه )Bedding( و جهتهاي كشش و فشارش در رژيمهاي ساختاري نرمال )Normal(، معكوس 
. )Strike Slip(و راستالغز )Reverse(
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