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  )JSIAU(،  مجله علوم پايه  دانشگاه آزاد اسالمي

  1385 پاييز 61 شماره 

  

  

  

   معدن سنگ آهن سه چاهونهاي شكستگيتحليل 
  
  

  سيد حسين ميرزينلي يزدي
  گروه زمين شناسي، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
  ∗محسن پوركرماني

  گروه زمين شناسي، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران 
  اعظم كارخيران

 شكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانگروه زمين شناسي، دان

  
  چكيده
 ساختارهاي موجود در محدوده موردنظر برداشت شد و ،چاهون هاي معدن سنگ آهن سه منظور تحليل شكستگي به

.  و گل سرخي تهيه و بررسي شدندخطوط ترازپس از تهيه نقشه سطحي، جهت بررسي اين ساختارها، نمودارهاي 
.  اين پژوهش، آشكار ساخت كه چهار سيستم گسلي واحدهاي سنگي منطقه را تحت تأثير قرار داده استطور كلي به

روند اين چهار سيستم شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي، شمال غرب ـ جنوب شرق و شمال شرق ـ جنوب غرب 
وجود ه ب) ادام و گسل كوهبنانگسل پشت ب(هاي شمالي ـ جنوبي ناحيه  هاي مذكور بر اثر فعاليت گسل سيستم. باشد مي
هاي انجام شده در اين پژوهش مشخص گرديد كه آثار چرخش ايران مركزي و پديده بلوك گسلي  طبق بررسي. اند آمده

 .شود چاهون نيز مشاهده مي تر و در محدوده معدن سه در مقياس كوچك

 
  
  
  .، بلوك گسلي، ايران مركزي معدن سه چاهون، نمودارهاي منحني ميزان و گل سرخي:هاي كليدي واژه

  

  
  

                                                           
 عهده دار مكاتبات *
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  مقدمه

هم اكنـون اسـتخراج سـنگ       . چاهون در شهرستان بافق از توابع استان يزد واقع شده است           معدن سنگ آهن سه   
 هاي موجود در هـر معـدن بـر پايـداري     كه شكستگي با توجه به اين   . شود صورت روباز از اين معدن انجام مي       آهن به 
ها در تحليـل     ها و روند گسترش آن      اطالع از وضعيت شكستگي    ،قيمي خواهد گذاشت  هاي آن معدن تأثير مست     ديواره

ايـن پـژوهش بـا هـدف جمـع آوري      . هاي معدن و حتي طراحي پيت نهايي اهميت بسياري دارد       صحيح پايداري پله  
با توجه به   . ت منطقه انجام شده اس    هاي شكستگيهاي معدن و تهيه نقشه تكتونيكي آن و در ادامه ارائه تحليل              ساختار

ساختارهاي موجود در حد امكان مـورد         ،  هاي صحرايي  عمل آمده است تا در بررسي     ه  اهميت موضوع، نهايت سعي ب    
  .برداشت قرار گرفته و در نهايت تحليل ساختاري منطقه صورت گيرد

  

  مراحل انجام  بررسي ها

در اين مرحلـه  .  اصلي منطقه گرديدهاي در اولين مرحله پژوهش طي عمليات صحرايي، اقدام به برداشت گسل      
هاي آبرفتـي    ديواره. هاي سنگي معدن قابل تشخيص است، برداشت شدند        هايي كه در پله     سعي شد، مشخصات گسل   

معدن خوشبختانه فاقد گسل خوردگي هستند و اين بدان معني است كه محدوده مورد نظر در عهد حاضر مورد تنش           
هـاي برداشـت      مراحل بعدي شامل پياده كردن خصوصيات گسل      . نشده است شديدي كه منجر به گسلش شود، واقع        

بديهي . باشد ها با يكديگر مي     ها در كل محدوده و تلفيق برداشت        شده در پيت معدن روي نقشه و سپس رديابي گسل         
هاي برداشت شده ممكن است در كل محدوده گسترش داشته و در سوي ديگر معـدن نيـز                    است كه هر يك از گسل     

هـا از   هـا و تطبيـق خـصوصيات آن      گيري روند گسل   بنابراين براي جلوگيري از تكرار، پي     . داً برداشت شده باشد   مجد
هاي فراوان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بـا           ها پس از بررسي     گسل. ها ضروري است   ها و يادداشت   روي عكس 

در نهايت با كمك اطالعاتي كه     . ه گرديده است  هاي سطحي معدن تهي     نقشه گسل و سپس   اند   يكديگر تطبيق داده شده   
). 1نقـشه   ( گـسل در محـدوده مـورد بررسـي شناسـايي شـد               32هاي صحرايي كسب شده بود، تعـداد          طي برداشت 

هاي   در ادامه به شرح مختصري درباره گسل      .  ارائه شده است   1هاي شناسايي شده در جدول شماره         مشخصات گسل 
  .ها پرداخته شده است چاهون و بررسي خصوصيات آنبرداشت شده در محدوده معدن سه 

  

  زمين شناسي منطقه

طبـق ايـن    . گيـرد   چاهون در سـري ريـزو قـرار مـي           هاي كانسار سه    بر اساس مطالعات كارشناسان روس، سنگ     
هاي اين ناحيه را به سـه سـري تقـسيم             ها و با توجه به اختالف ليتولوژي، درجه دگرگوني و آلتراسيون سنگ             بررسي

   .اند هي نمودبند
صورت ماسه سنگ، سيلتستون، شيـست و   هاي كوارتز ـ فلدسپات عمدتاً به   سري زيرين شامل تناوبي از اليه-

.  متر بوده و در قسمت جنوبي معدن رخنمـون دارنـد       400ها بيش از     ضخامت آن . باشد  هاي مرمري مي   همچنين آهك 
  . درجه به سمت شمال هستند45 تا 20ها داراي روند تقريباً شرقي ـ غربي با شيب  اين سنگ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

65  1385، پاييز 61  شماره ،)JSIAU(،  ميمجله علوم پايه  دانشگاه آزاد اسال                                 
هاي آتشفشاني ـ رسوبي تـشكيل شـده اسـت و قـسمت       باشد از سنگ  سري مياني كه محتوي كانه نيز مي-

هاي كانه دار تحت تأثير متاسوماتيسم قرار گرفتـه          خصوص بخش  هاي اين سري و به      سنگ. پوشاند  عمدة منطقه را مي   
 . است

مـرز بـاالي ايـن      . هاي آهكي تشكيل شده است     هاي رسي و ميان اليه      ، سنگ ها   سري بااليي كه از ماسه سنگ      -
 . رسد  متر مي300هاي نفوذي پنهان شده است و ضخامت كل آن به  سري در برخي نواحي توسط سنگ

اي و كنـاره شـمال شـرقي از گرانيـت و            هـاي حاشـيه    هاي نفوذي منطقه عمدتاً از ديوريـت و در بخـش            سنگ
هـاي ريزدانـه، ديابـاز و ديابازهـاي پـورفيري ديـده        صـورت ديوريـت   ها نيز به دايك. ده استگرانوسينيت تشكيل ش  

ها عموماً داراي رونـد شـرقي ـ     دايك. اند هاي مختلف قرار گرفته ها تحت تأثير آلتراسيون با درجه اين دايك. شوند مي
) ضـخامت ظـاهري   (متـر   24 تا   2/0از  باشند، ضخامت آن ها       مي)  درجه 80 تا 75(هاي زياد    غربي بوده و داراي شيب    

هاي در برگيرنده و درشت دانه بودن         با توجه به شواهدي از قبيل تبلور مجدد در مرز با كانسنگ و سنگ             . متغير است 
  . باشد ها مي تر از بقيه سنگ ها، توده نفوذي جوان ها در همبري با ديوريت كاني

  
  زمين شناسي ساختماني

و آقانباتي ) 1359(، افتخارنژاد )1355(، نبوي )1968(تاري كه توسط اشتوكلين هاي ساخ بر اساس تقسيم بندي
. گيرد ارائه شده است، محدوده مورد مطالعه در پهنه ساختاري ـ رسوبي خرد قاره ايران مركزي قرار مي) 1383(

نواحي زير تقسيم هاي ساختاري ـ رسوبي گسترده سبب شده است تا بتوان خرد قاره ايران مركزي را به  ناهمساني
  :كرد

  ). 1شكل ( بلوك يزد -5 بلوك پشت بادام و -4 بلوك كلمرد، -3 بلوك طبس، -2بلوك لوت،   -1
از يكديگر ...) مثل گسل نهبندان، نايبند، كلمرد و (اي  هاي اصلي ناحيه هاي مذكور توسط گسل هر يك از بلوك

در محدوده ايران مركزي ) Block Faulting(گسلي ها باعث پديده بلوك   حركت اين گسل.)1(اند  تفكيك شده
اند و  هاي اصلي فروافتادگي و يا برجستگي پيدا كرده هاي محصور بين گسل بر اساس اين پديده بلوك. شده است

  .)2(باشند  مسبب تشكيل عوارض فعلي مي
گسل كوهبنان . گيرد ار ميبا توجه به تقسيم بندي ارائه شده، محدوده مورد مطالعه در پهنه بلوك پشت بادام قر

  )3(.اند در شرق و گسل پشت بادام در غرب اين بلوك را محصور كرده
گسل كوهبنان كه روند عمومي آن شمال باختري ـ جنوب خاوري است، احتماالً ادامه جنوبي گسل كلمرد 

وع حركت آن تلفيقي از ن. ، ترياس و پليو ـ پليستوسن آشكار استدوران اولحركت اين گسل در كامبرين، . باشد مي
رسد كه يك گسل معكوس پر شيب باشد كه به طرف شمال شرق شيب  نظر مي گرد و راندگي است و به راست
  )4(.دارد
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هاي قديمي، ژرف و خميده  دهد، از گسل گسل پشت بادام كه حد غربي بلوك پشت بادام را تشكيل مي

. هاي ناحيه پشت بادام نقش داشته است ا و تفكيك رخسارهه ها و فروزمين ايران مركزي است كه در ايجاد فرازمين
  .گرد بودن آن محتمل است  ولي راست،توان دليلي ارائه كرد درباره حركت افقي آن نمي

  

  
  )1383آقانباتي (هاي آن  محدودة خرد قارة ايران مركزي و زير پهنه-1شكل 

  

  ها شرح خصوصيات برخي از گسل
 F3 گسل

 متـر   714طول آن در محدوده نقـشه حـدود         .  متر 5/2 و ضخامت باندگسلي     160/70Eبا هندسه   است  گسلي  
لغـز     درجه بـه سـمت شـمال، سـازوكار حركتـي گـسل شـيب        50لغز گسل با ميل       با توجه به خطوط خش    . باشد  مي

  .دهد  را نشان ميF3صفحه گسلي 1تصوير. گرد شناسايي شده است معكوس و امتدادلغز راست

  
 )ديد به سمت شمال (F3لي  صفحه گس-1تصوير 
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 F8گسل 

. باشـد    متر مـي   890طول آن حدود    .  متر 16 تا   5 و ضخامت باند گسلي      70N-109/65گسلي است با هندسه     
لغز معكوس با مولفـه      ، شيب ) درجه در جهت شرق دارند     50ميل  (لغزهاي آن    سازوكار حركتي گسل با توجه به خش      

پهناي اين گسل توسط آرژيليت پر شده كـه در جهـت حركـت گـسل،                . شود  گرد تشخيص داده مي    امتدادلغز راست 
  .دهد  قسمتي از رخنمون گسل مذكور را نشان مي2تصوير . متورق شده است

 
   در پله هاي معدنF8 صفحه گسلي -2تصوير 

  

  F13 گسل

صات صفحه گسلي سطح براقي دارد و با توجه به مختـ .  متر285 و طول حدود     115/50SW گسلي است با هندسه   
لغـز عـادي بـا مولفـه         باشند، سازوكار حركتي گسل شـيب        درجه به سمت جنوب شرق مي      30ها كه برابر     لغزش  خش
  .دهد لغزهاي معرف حركت آن را نشان مي  و خشF13 صفحه گسلي 3تصوير . شود گرد تعيين مي لغز چپ امتداد
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    F13لغزهاي  صفحه گسلي و خش-3تصوير  

   F15گسل 

 متـر   2ضخامت باند خردشده گسلي در حدود       .  متر 490 و طول حدود     75N-094/65 گسلي است با هندسه   
 25مختـصات ايـن خطـوط       . شـود   آثار گسلش بصورت آينه گسلي و خطوط معرف حركت گسل ديده مي           . باشد  مي

تعيـين شـده    گـرد     سازوكار حركت گسل بر اساس شواهد موجود امتدادلغز راست        . درجه به سمت شمال شرق است     
   .دهد  را نشان ميF15 رخنمون صفحه گسلي 4تصوير . است

  

 
  ) جنوب به سمتديد(۱۶۲۰در پله   F15 صفحه گسلي ‐۴تصوير    
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  چاهون هاي معدن سنگ آهن سه  نقشه گسل– 1نقشه 

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   و همكارانميرزينلي يزدي                                                                                                                                         

  

70
  ها در محدوده مورد مطالعه  مشخصات گسل‐١جدول 

Fault
Dip Dir.

degree 

Dip  

degree 

Extention

(m)  

Crush Zone 

(m)  

Filler 

 Type   

Moisture &

Water Flow
Mechanism  

F1  71 70 718  4.5 CrushedRock  Dry  DextralReverse  

F2  70  70 719 4  Crushed Rock,Argilite  Dry  Dextral−Reverse  

F3  71  70 714  2.5  Crushed Rock  Dry  Dextral−Reverse  

F4  98  55 625  17  Crushed Rock  Dry  Dextral−Reverse  

F5  89  85 618  1.5  −  −  Normal  

F6  18  40 880  3  Crushed Rock  Dry  Reverse  

F7  20  40 764  5  Crushed Rock ,Argilite  Discolor  Right Strike Slip  

F8  19  6570ـ 891  16  Crushed Rock ,Argilite  Discolor  Dextral−Reverse  

F9  43  40 219  3  Gouge  Dry  Unclear  

F10  298  80 355  1  Argilite −Gouge  Wet  Reverse  

F11  153  60 386  3  Crushed Rock  Dry  Reverse  

F12  206  80 310  1.5  Crushed Rock  Dry  Reverse  

F13  205  50 285  −  −  −  Sinistralـ  Normal 

F14  5  55 346  1.5  Crushed Rock  Dry  Sinistral ـ Reverse 

F15  4  65−75 491  2  Crushed Rock  Dry  Right Strike Slip  

F16  17  60 862  5  Crushed Rock  Dry  Normal  

F17 7 603  520 80ـ  Crushed Rock  Dry  Reverse  

F18  233 60  239  0.2  Clay  Discolor  Normal  

F19  234 60  263  0.2  Clay  Discolor  Normal  

F20  146 60−80 408  14−25  Crushed Rock− Gouge  Dry  Right Strike Slip  

F21  52 75−80  208  2.5  Argilite  Wet  Sinistralـ  Normal 

F22  96 70  140  −  −  ـ  Normal  

F23  95 70  138  0.5  Crushed Rock  Dry  Normal  

F24  127 90  41  2  Crushed Rock Dry  Unclear  

F25  230 75  110  0.5  Argilite  Wet  Right Strike Slip  

F26  50 72  141  0.2  Argilite  Wet  Reverse  

F27  98  80  35  16  Crushed Rockـ  Argilite  Discolor  Right Strike Slip  

F28  120 90  273  17  Crushed Rock  Dry  Unclear  

F29  156 90  263  9−19  Crushed Rock  Dry  Unclear  

F30  190 50  202  −  −  ـ  Unclear  

F31  183 75  38  4  Crushed Rock  Dry  Unclear  

F32  54 80  280 -  -  -  Normal  

 )5(اند، ها در منطقه، درزهاي محدوده در مناطقي كه دسته درزهاي اصلي وجود داشته              منظور بررسي شكستگي   به
ها و با ترسـيم نمودارهـاي     روي آن)6(هاي آماري در مرحله بعد سعي شده است، با انجام بررسي   . برداشت شده است  

بر اين اساس چهار سيستم درز اصـلي بـراي منطقـه قابـل              . سته درزهاي اصلي تفكيك گردد    سرخي و كنتوري، د     گل
 و  1هاي شماره    شكل)7(. آورده شده است   2شيب وجهت شيب اين دسته درزها درجدول شماره         .تشخيص بوده است  

هـا ودرزهـا       گسل منظور مقايسه  به. دهند  درزهاي محدوده را نشان مي     )9(خطوط تراز    و   )8(سرخي گلنيزنمودارهاي  2
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در . هـا نيـز مـشخص گرديـد     ها نيز انجام شد و چهار سيستم اصلي گسل      هاي مذكور روي گسل     با يكديگربررسي 

 بـه   4 و   3هـاي     شكل. دست آمده، آورده شده است    ه  هاي گسلي اصلي ب      شيب و جهت شيب سيستم     3جدول شماره   
  )10 (.ندده ها را نشان مي  گسلخطوط ترازترتيب نمودارهاي گل سرخي و 

  
   مشخصات دسته درزها در محدوده مورد مطالعه- 2جدول 

Dip 
degree 

Dip Dir. 
degree Joint Set 

80 094  J1  
82  009  J2  
58  225  J3  
73  146  J4  

  
  

W

S

E

N

  
  بر مبناي پارامتر امتداد درزهاي برداشت شده در منطقه  نمودار ترسيمي  -1شكل 

  

  
  

  اي اصلي درزها درمحدوده مورد مطالعه روي شبكه استريونت تمركز شيب و جهت شيب و رونده-2شكل 
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E

N

S

W

  
    

  ها  بر مبناي پارامتر امتداد كل گسل  نمودار ترسيمي-3شكل 
  
  

  
  ها درمحدوده مورد مطالعه روي شبكه استريونت  تمركز شيب و جهت شيب و روند هاي اصلي گسل-4شكل 

 
  نتيجه گيري

آمده در اطراف يك گسل كه كم و بيش داراي مختصات هندسي مـشابه              وجود  ه  توان درزهاي ب    طور كلي مي   به
هـا بـا      از مقايسه سيستم درزها و گسل     .  گسل نسبت داد   شكل گيري هاي موثر در      باشند را به تنش     با صفحه گسل مي   

وجـود آمـده در محـدوده كـامالً متـأثر از حركـت            ه  آيد كه درزهاي ب     دست مي ه  چنين ب ) 4 و   2 شكل هاي (يكديگر  
  . هاي اصلي محدوده بوده است لگس

شود، در محدوده مورد مطالعه چهار سيستم شكستگي وجود            مشاهده مي  4 و   3،  2،  1 شكلهايطور كه در     همان
ها عبارت است از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي، شمال غـرب ـ جنـوب شـرق و شـمال شـرق ـ           دارد كه روند آن
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جنوبي و شرقي ـ غربي محدوده همگي داراي مولفه راسـتالغز   هاي شمالي ـ    حركتي گسلسازوكار. جنوب غرب

  .باشند گرد مي راست
سـاخت منطقـه     پس از اين مقدمه و توصيف وضعيت ساختاري منطقه مورد مطالعه و با توجه به شرايط زمـين                 

ـ   هاي شمالي ـ جنوبي منطقه كـامالً متـأثر از گـسل     توان چنين نتيجه گرفت كه حركت راستگرد گسل مي زرگ هـاي ب
هـاي   هـا باعـث شـده اسـت كـه بلـوك            حركت راستگرد اين گسل   . باشد مي) هاي پشت بادام و كوهبنان     گسل(ناحيه  

مثـل بلـوك   (هـاي سـاعت بچرخنـد     هاي شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي در جهت خـالف عقربـه     محدود به گسل
هـاي   ا باعث فعاليت مجدد گسله طوري كه حركت چرخشي اين بلوك ، به )F15, F13, F4, F3هاي  محدود به گسل

كه چـرخش    نكته مهم اين  . كنند هاي مذكور با مولفه راستگرد مجدداً حركت مي        تر شده است و در نتيجه گسل       قديمي
شـود   ها مشاهده مي صورت افقي نبوده و در حين اين چرخش، پايين افتادگي و كج شدگي نيز در آن       ها كامالً به   بلوك

هـاي محـصور نيـز       درون هـر يـك از ايـن بلـوك         . دي و معكوس منطقـه بـوده اسـت        هاي عا  كه عامل تشكيل گسل   
. باشند ـ غربي منطقه مي هاي شمالي ـ جنوبي و شرقي   شود كه حاصل گسل صورت متقاطع ديده مي هايي به يگشكست
يـك از   گر تقسيم هر     اين موضوع نشان  . باشند هاي فرعي نيز داراي سازوكارهاي شيب لغز عادي و معكوس مي           گسل
هـايي در مقيـاس    ها هم پايين افتـادگي و كـج شـدگي        هاي ديگري است كه درون آن      هاي محصور به زير بلوك     بلوك

هاي موجـود    ها باعث شده است كه گسل      ها و زيربلوك   در نهايت حركات مكرر بلوك    . وجود آمده است   تر به  كوچك
 مـذكور بـا چـرخش ايـران مركـزي و            الگوي.  باشند اي با پهناي زياد داشته     در محدوده مورد مطالعه مناطق خردشده     

  .كامالً همخواني دارد) Block Faulting(نظريه بلوك گسلي 
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