
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

مقدمه
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.)Angelier, 1994; Bellier  and  Zoback, 1995(
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چکیده 
دراینمقالهبهارزیابیوتحلیلتنشدیرینهدرگسترهمنصورآباد،بهروشوارونسازیچندگانهبااندازهگیری
سطوحبرشیدارایخطخشوصفحاتگسلیدرواحدهایسنگیمختلف،پرداختهمیشود.بهاینمنظور،
ــتگاهبراساسسنچینهشناسیواحدها،دادههایبرشیبرداشتشدندکهمهمترینمعیارهای در18ایس
ــدگیهایکششیمیباشند. ــویبرشپلههایکانیایی،برشهایریدلوبازش ــتفادهدرتعیینس مورداس
ــلیناهمگن)دادههاییبدونهیج ــازیچندگانهکهتنسورتنشراازدادههایگس ــاسروشوارونس براس
شناختقبلیازجهتگیریتنشهاویاطبقهبندیگسلها(آشکارمیسازد،چهارپارامترشکلبیضویو
محورهایتنشمحاسبهگردید.درتفکیکفازهایصورتگرفتهبااینروش،عملکردسهفازتنشفشاری،
ــخصگردیدکهجهتگیریمحورهایتنشبیشینهدرموقعیتهای ــی-برشیوبرشی-فشاریمش کشش
ــه-نئوژننشانمیدهددر ــتره،تغییررونداز˚N24به˚ N162رادردورهزمانیاواخرکرتاس مختلفگس
N116میباشد.براساسروندشمالباختری- حالیکهتغییراتجهتگیریمحورتنشکمینهاز̊ N79به̊
جنوبخاوریگسلهایمعکوسبهنظرمیرسدکهاینگسلها،تحتتاثیرتنشفشاریبیشینهجهتگیری
نمودهاند.باتغییرسازوکارفشاریبهکششی-برشی،جایگیریرسوباتمحلیصورتگرفتهودرادامهفرایند
برشوتغییرجهتگیریتنش،چرخشبلوکیسببایجادشکستگیهاشدهاستودراثرافزایشچرخش،

ابعادشکافهاافزایشیافتهومحلمناسبیجهتتزریقماگمافراهمگردیدهاست.
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جنبههایتئوریوموجهبودناینتکنیکهادرمقاالتزیادی
)Lisleetal.,1998;TwissandUnruh,بحثشدهاست
1998;LisleandSrivastava,2004;ShanandFry,
2006;OrifeandLisle,2006;Sippeletal.,2009(.
تحلیللغزشگسلدرمطالعهزمینساختچندفازیمفید
)Etchecoparetal.,1981;Nemcok,andــد میباش
)Lisle,1995;Shanetal.,2003.روشوارونسازیبا
هدفمشخصنمودنتنسورتنشکاهشیافتهازدادههای
لغزشاندازهگیریشده،برپایهمعیارهایلغزشواصطکاکی
ــبه ــل،محاس ــد،بهطوریکهدادههایلغزشگس میباش
ــویلغزشممکن ــیروس ــناختمس حاالتتنشراباش
ــورتنشکاهشیافتهکهترکیبیاز ــازند.ازاینروتنس میس
ــبتاختالفاصلی ــیمحورهایتنشاصلیونس جهتیاب
.)Angelier,1990and1979(میباشد،محاسبهمیگردد
ــیهجنوبباختری ــنمقاله،الگویتنشدیرینهحاش درای
ــنجان،درحوضهایباروندشمالباختری- شهرستانرفس
ــه-نئوژنتحلیل جنوبخاوریورخنمونواحدهایکرتاس
ــلهایمزومقیاسو ــتفادهازهندسهگس میگرددوبااس
خطخشهایوابستهشانحاالتتنشهایمشاهدهشده،
محاسبهمیگردد.مطالعهتنشدیرینهدرجمعیتگسلهای
ــانمیدهند ــکلیرانش ــازدگرش ــهچندینف ــنک ناهمگ
)Satoetal.,2013(،برپایهروشوارونسازیچندگانه1
MIM6ــهنرمافزاری ــاکمکبرنام )Yamaji,2000(وب
)Yamaji and Sato, 2005,Yamaji et al., 2005a

)and2005bصورتمیگیرد.

زمین شناسی 
گسترهموردمطالعهکهدربخشیازگسترهحفاظتشده

منصورآباد،جنوبباخترشهرستانرفسنجان)استانکرمان(

ــمالیوعرضهای´30˚55 بینطولهای´10˚30و30́˚30ش

ــان ــیازکم ــت،بخش ــدهاس ــعش ــاوریواق و´55˚55خ

ــوبیارومیه-دخترمنطبـقبـرکمربنددهج ماگمایی-رس

ــکل1(. ــیباشد)Dimitrijevic,1973()ش -ساردوئيهم

ــدهباروندNW-SEمرتبطبا کمانماگمایی-رسوبییادش

)Shahabpour,2005and2007(ــی ــشمتوال دوفروران

ــه ــردهقارهایراندرطیکرتاس ــوبهزیرخ ــوستتیسن اقیان

)Shafieietal.,2009;Shafiei,2010(ــن ــاالیگوس ت

ــین ــنپس ــیوایراندرپالئوس ــهعرب ــورددوصفح وبرخ

ــه ــدک )Shafieietal.,2009;Shafiei,2010(میباش

بهعنوانکمانآتشفشانینوعآندیدرطیدورهکوهزاییآلپین

.)Berberainetal.,1982;Alavi,1994(طبقهبندیمیشود

ــبب ــبتبهایرانس ــمالصفحهعربینس ــتروبهش حرک

ــت ــدهاس ــی25mm/yrش ــرختقریب ــان ــدگیب کوتاهش

)McClusky et al., 2003;Vernant, et al., 2004;

)VernantandChery,2006ودادههایGPSنرخدگرشکلی

پایین)کمتراز2میلیمتردرسال(رابرایگسترهنشانمیدهند

.)Vernant,etal.,2004;VernantandChery,2006(

یکیازمهمترینگسلهایگستره،گسلرفسنجان)باروند

ــتلرزهایکمیرا ــدکهفعالیتوثب غالب˚N120(میباش

.)Walker,2006(نشانمیدهد
ــنگپرهکامبریندرهیچجا ــی،پیس از1نظرسنگشناس
ــنگی ــنواحدهایس ــداردوکهنتری ــونن ــترهرخنم ازگس
ــاختاریدر ــاهمبریس ــهب ــتره،توربیدایتهایکرتاس گس
ــندوازتوالیبیومیکرایت، ارتباطباواحدهایجدیدترمیباش
ــنگوآهکتشکیلشدهاند.در ماسهسنگ،مارن،سیلتس
ــتره،فلیشهایائوسنباروند ــیگس ادامهتوالیچینهشناس
ــاویژگیهایخاصرخنمون ــهافقمختلفب NW-SEدرس
ــامل ــنگیواحدپایینی)1Ef(ش دارندبهطوریکهمحتوایس
ــپاتیک، گریوکفلدس میکروکالکآرنایت، ــرا، میکروگنکلوم
ــنگ،مارنماسهایو کالکآرنایتوبیوکالکآرنایت،سیلتس
میکرایتمیباشد.واحدمیانی)2Ef(باناپیوستگیواحداولی
)3Ef(رامیپوشاندوتوالیازتوربیدایتهامیباشد.واحدباالیی
ــوبیکلریتی، ــتدانه،قطعاترس تناوبیازتوالیآرنایتدرش
ــتهایآتشفشانیرادررخنموننشان الیههایپلیتیوکلس
میدهد.درگسترهموردمطالعه،فعالیتهایآتشفشانیائوسن
ــمانآغازمیگردد.اینمجموعهباافقهای بامجموعهبحرآس
ــوازدهوجریانالوا)تراکیت- ــته آندزیت-بازالت،پیروکالس
آلبیتباالیههایایگنمبریت(شروعمیشودوباآهکماسهای،
ماسهسنگکالکآرنایتوآهکخاکستریتداومیافتهوباجریان
الواپیروکالستیک،آندزیت-بازالت،تراکیآلبیتوتراکیآندزیت،
باچندینافقماسهسنگتوفیوکنگلومرامتشکلازقطعات
آتشفشانیخاتمهمییابد.درباالترینافقمجموعهبحرآسمان،

1. Multiple inverse method 
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جریانالواخیلینازکباترکیبشیمیاییسنگهایآتشفشانی
متغیررخنمونداردبهطوریکهدربخشپایینیآندزیت-بازالت
باتراکیآلبیتوتراکیآندزیتحضورداردامادرصدتراکیآلبیت
ــمتباالافزایشمییابد)Dimitrijevic,1973(.ادامه بهس
فعالیتهایآتشفشانیدرگسترهباعثشکلگیریمجموعه
ــتوجریان ــیضخیمیازپیروکالس ــهتوال ــرددک رازکمیگ
ــد.اینمجموعهسن الوا،تراکیبازالتوتراکیآندزیتمیباش
2/6±42/8میلیونسالبراساسدادههایسنسنجیبهروش
40Ar/39Arنشانمیدهد)Hassanzadeh,1993(وبـهصورت
همشیببررویتشكيالترسوبیائوسنمجـاورخـودنهـشته

گرديـدهاست)شکل1(.

ــترهمیتوان ــوصمطالعاتتنشدیرینهدرگس درخص

ــارهنمود،ویمعتقد ــج)Dimitrijevic)1973اش بهنتای

استشکلگیریگسلهایترشیریتحتتاثیرتنشفشاری

ــهایعمودبرروند ــینهNE-SWوروندکمین باروندبیش

بیشینهصورتگرفتهاستواینمیدانتنشباتوزیعتنش

ــازگاریدارد.باتوجهبهویژگی ــاریس نرمالدرکمربندفش

ــیفراواندر ــطوحشکستگیوبرش ــکنندگی،وجودس ش

گستره،میتوانآنراازنظردینامیکیموردمطالعهقرارداد.

لذاتحلیلتنشدیرینهمیتواندکمکشایانیدرپیبردنبه

نحوهتشکیلساختارباشد.

ــترهدرنقشهایرانوتقسیماتکشوریبههمراهنقشهزمینشناسیوایستگاههایبرداشترانشانمیدهد)برگرفتهاز ــکل1.موقعیتگس ش
)Dimitrijevicetal.,1971نقشهزمینشناسیرفسنجانبااندکیتغییراز
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نتایج و بحث
ــازیتنشدیرینهبهکیفیتمشاهداتصحراییو بازس

ــتبهطوریکه)1989( ــتهاس اندازهگیریبردارلغزشوابس

ــیدر ــایصحرای ــتاندازهگیریه ــداس Angeleirمعتق

ــلمهممیباشد،از ــویلغزشگس ــنوس تعیینتوالیس

ــیآرایشمحورهایتنش ــناختوبررس اینروبهمنظورش

ــکل1(باواحدهایسنگیبهسناواخر ــتگاه)ش در18ایس

ــه-نئوژن،برداشتهایساختاریبهشیوهمستقیم کرتاس

صحراییصورتپذیرفت.باتوجهبهاهمیتشناختفازهای

دگرشکلی،سعیگردیدکهتاحدامکاندرهنگامبرداشت،

دادههابراساسرویدادهایزمینساختیدستهبندیشوند؛

ــت ــتصورتگرفته،75برداش ــهاز465برداش بهطوریک

ــین-ائوسنپسین،150 ــهپیش مربوطبهفلیشهایکرتاس

ــتمربوطبهکنگلومراوآهکهایائوسنمیانیودر برداش

ــی ــتصحراییدرارتباطباصفحاتبرش نهایت240برداش

ــتهادربردارنده ــنباالییمیباشد.برداش آذرینهایائوس

صفحاتگسلی،سطوحلغزشمزدوج،سطوحانحاللفشاری

ــندوهردادهلغزشگسل ــاختاریوخطخشهامیباش س

شاملاندازهگیریصفحهگسل)شیبوجهتشیب(،مسیر

لغزش)آزیموتروندوزاویهمیل(وسویلغزش)معکوس،

عادی،چپُبرویاراستُبر(میباشد.ازاینرو،رخنموناکثر

ــیبیبیشاز45درجهوخطوارههایلغزشیبا ــلهاش گس

روندهایچیرهشمالخاوری،جنوبخاوریوجنوبباختری

وزاویهمیلبین70-0درجهرانشانمیدهند.

ــازدرتحلیلتنش ــلاولیننی ــویلغزشگس تعیینس

میباشد.برایاینمنظورازنشانههایکینماتیکبهرهگرفته

ــه،دایکومانند ــد؛بهگونهایکهجابجاییها)چینه،رگ ش

ــکل2-الف-ج(،زمینهرابرایتفسیردقیقفراهم آن()ش

آورندامامعیارهایتعیینسویبرشکهدرمقاالتبسیاری

)Vialonetal.,1976;Petit,1987;توصیفگردیدهاست

ــدبهعنواناصول ــزمیتوانن )Hippolyteetal.,2012،نی

ــزش)Angelier,1994(،نوعحرکت ــویلغ ــخیصس تش

ــوند،اینمعیارهاشاملپلههای وجابهجاییبهکارگرفتهش

تجمعیکانیها،تولمارکهایزمینساختی،سطوحصافو

صیقلی،شکستگیهایبرشیریدلوبازشدگیهایکششی

میباشند)شکل3-الف-و(

درزمینساختچندفازیبرآوردرابطهسنیچندنسل

خطخشایجادشدهبرروییکصفحهباروشدستهبندی

ــباتی ــهروشمحاس ب ــا ی ــلها)Celerier,1995(و گس

)ShanandFry,2005;Otsuboetal.,2006(مخصوصًا

زمانیکهدوخطخشچگالییکسانیداشتهباشند،میتواند

ــربهخطاگردد)SpernerandZweigel,2010(،اما منج

ــتاگرحرکتدوم، )Hippolyteetal.,)2012.معتقداس

بزرگیکمتریازحرکتاولداشتهباشدشیارهایخلقشده

ــتهوسنسنجیبادقتبیشتریصورت بزرگیکمتریداش

ــتربرداشتهاباحضورچندنسل میگیرد.ایناصلدربیش

خطخشبرروییکصفحهموردتوجهقرارگرفت)شکل4(.

درمرحلهاولبهمنظوردستیابیبهنتیجهکلی،درهریک

ازایستگاههابااستفادهازروشدووجهیراستوبهرهگیریاز

نرمافرازTectonicFP1.1.سازوکارکانونیگسلهارسمگردید

ــتفادهازروشدو ــکل5(امااس )Ortneretal.,2002()ش

وجهیراست،امکانتحلیلودستهبندیدادههارابهصورت

جزییوجداسازیوقایعنمیدهد،درمراحلبعدی،دادههابه

روشوارونسازیچندگانه)Yamaji,2000(تحلیلشدند.
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ــن-دیدبه ــلمعکوسدرواحدهایکنگلومراییائوس ــطگس ــکل2.الف1(نماینمادین،الف2(نمایصحراییجابهجاییرگهکوارتزتوس ش
سمتشمالخاور،ب1(نماینمادین،ب2(نمایصحراییجابهجاییالیهبندیتوسطدستهگسلعادیدرفیلشهایائوسن-دیدبهسمت
جنوبخاور،ج1(نماینمادین،ج2(نمایصحراییجابهجاییدایکتوسطگسلعادیدرواحدکنگلومرایائوسن-دیدبهسمتشمالخاور
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ــن، ــویلغزشالف(پلههایتجمعیمربوطبهصفحهلغزشدرفلیشائوس ــخیصس ــاخصهایتش ــکل3.تصاویرمربوطبهعالئموش ش
ب(تولمارکزمینساختیدرواحدهایآذرینمجموعهبحرآسمان،ج(سطوحصافوصیقلیدربازالتهایائوسن،د(شکستگیهایریدل
درکنگلومرایائوسن،ه(بازشدگیهایکششیدرآذرینهایمجموعهبحرآسمان،و(قلههایاستیلولیتیدرکنارپلههایکلسیتیدرآهکهای

ائوسن
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شکل4.الف(دونسلخطخش،نسلقدیمیبلندترازنسلجدیدترمیباشد،دیدبهسمتشمالخاوردرواحدهایآذرینمجموعهبحرآسمان،
ب(دونسلخطخش،نسلجدیدتربرروینسلکهنتردرآذرینهایمجموعهرازکقرارگرفتهاست،دیدبهسمتشمالخاور

شکل5.تصویرماهوارهای+ETMوIRSPanبانسبتباند123بههمراهمکانسیمکانونیگسلهادرایستگاههایبرداشت
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پردازش داده ها
ــتفاده ــازیچندگانه1اس دراینمقالهازروشوارونس

ــتقیم2 ــازیمس ــد.اینروش،تغییریافتهروشوارونس ش

ــیرلغزشبا ــافرضموازیبودنمس )Angelier,1984(،ب

ــیحلشدهبیشینه،بهمنظورجداسازیتنشها تنشبرش

ــلهایناهمگنمیباشد.ازاینرونه ازدادههایلغزشگس

ــازیدستههایپیچیدهدرزیردستههایهمگن تنهاجداس

ــودبلکهبهترینبرآوردتنسورتنشبراییک ــادهترمیش س

ــایناهمخوانی ــازیجمعزوای ــلهاباکمینهس گروهازگس

ــیباال ــبتتنشنرمال-برش ــه(ونس ــراز30درج β)کمت

ــود.هرتنسورتنشکاهشیافتهمحورهای امکانپذیرمیش

تنشاصلیσ2،σ1وσ3≥σ2≥σ1(σ3(،ونسبتاختالفتنش

ــرد.دراینروشفرمت )Ф=)σ2-σ3(/)σ1-σ3رادربرمیگی

ــلومسیر FDTبهمنظوراندازهگیریجهتیابیصفحهگس

ــیر ــتفادهقرارمیگیردبهطوریکهfazمس لغزشمورداس

ــیبصفحهوsazوsplآزیموتومیل ــیب،fplزاویهش ش

ــرخfazوsazبین0تا360 ــانمیدهند.ن خطخشرانش

درجهمتغیربودهدرحالیکهنرخهایfplوsplبینزوایای

0تا90درجهمتغیرمیباشد.

ــلهابرمبنایمیدانهایتنشفعال دراینروش،گس

ــیممیشوند ــانبهزیرمجموعههایکوچکترتقس کنندهش

ــتمیآید ــایممکنازرابطه)1(بهدس ــدادراهحله وتع

.)Yamaji,2000(

CK=N!/)K!)N-K(!( رابطه1

ــداد ــلیوkتع ــزشگس ــدادکللغ ــهNتع بهطوریک

ــدهبرایوارونسازیبودهکهنرخ زیرمجموعههایایجادش

ــشنرخk،تجمع ــد.باافزای ــن3تا8متغیرمیباش آنبی

ــهها ــتریونتافزایشیافتهوخوش ــانههایرنگیدراس نش

ــوندامازمانمحاسبهطوالنیترمیگردد.در نمایانترمیش

محاسباتصورتگرفته،ارزشk=5بهدلیلقابلتفکیک

بودندستههاوزمانپردازشکمتراختیارگردید.

ــی3)بین0تا99(تعدادراه درایننرمافزارفاکتورافزایش

ــتهدادههایظاهرشده ــبکهنقطهایبرایدس حلهادرش

ــد)Yamajietal.,2005b(کهدر ــتریونتمیباش دراس

eــود.اماباافزایشارزش e=0تمامیراهحلهارسممیش

تعدادراهحلهاکاهشیافتهومیدانهایتنشقویظاهر

میگردد،ازاینروبعدازبررسیهاومحاسباتصورتگرفته

ــترهارزشهایeبین30-25 ــهروشآزمونوخطادرگس ب

برایبازسازیمیدانهایتنشموردپذیرشقرارگرفت.

ــحوپردازش ــاستوضیحاتفوقوپسازتصحی براس

دادههایصحرایی،درنرمافزارMIM6،محاسبهتنسورتنش

ــبکهایصورتگرفت،بهطوریکهدر بهروشجستجویش

محاسبهتنسورتنشعمومی،تنشیکهبیشترینهماهنگی

رابادادههادارند،انتخابشد.بهمنظورمحاسبهتنسورتنش

کاهشیافتهومسیرلغزشتئوری،دادههاخوشهبندیشدند

کهاینخوشههاوزیردستههاحاکیازعملکردچندفازتنش

مختلفوفعالشدنصفحاتگسلی،باموقعیتهایمشابه

ولیلغزشهایمتفاوتمیباشند.درهرخوشهبامحاسبهو

مقایسهدادههایلغزشهیستوگرام،زوایایناهمخوانیرسم

گردیدکهزوایایناهمخوانیبیشتراز30درجهبهدلیلعدم

ــیموردپذیرشقرارنگرفت.ازاینرو تبعیتازمنحنیگوس

بهتریننتایجبراساسزاویایناهمخوانیکمترونسبتباالی

تنشنرمال-برشی)دیاگرامموهر(مشخصگردید)جدول1(

کهتفسیرآنهادرزیرارائهگردیدهاست.

ــرهپایینی،پروژه ــلدرنیمک تمامی1دادههایلغزشگس

ــدند)جدول2(کهالماسها،آزیموت ــاحتارائهش هممس

σ3وσ1ــشراارائهمیکنند.محورهای ومیلمحورهایتن

ــمتچپوراستترسیمگردیده ــتریونتس بهترتیبدراس

است.نسبتتنش)Ф(باکدهایرنگیمشخصشدهاست

بهطوریکهرنگبنفشمعرف)Φ=0(تنشانحرافیفشاری

)σ3=σ2≥σ1(ورنگسبزمعرفتنشانحرافیصفحهای)جایی

کهσ2میانگینالگوریتمبینσ1وσ3است(میباشد،امارنگ

ــی)σ1=σ2≤σ3(بهکار قرمز)Φ=1(برایتنشانحرافیکشش

میرود.

ــهواحدهای ــترهمربوطب ــازتنشدرگس ــنف کهنتری

ــین)فلیش(میباشد ــین-ائوسنپس ــنگیکرتاسهپیش س

ــتگاههای18-15؛جداول بهطوریکهدرایندوران)درایس

1.  Method (MIM)
2. Direct inverse method
3. Enhance factor (e)
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ــبتتنش)Ф(بیننرخ0/8تا2درتغییربودهو 2و3(نس

ــکلمیدانتنشتفکیکشدهمبینبیضویتنشدوکی ش

ــکلاست.بهمنظوردستیابیبهیکالگویمشخصدر ش

موردجهتگیریمحورهایتنش،آزیموتومیلمحورهای

ــده،بررویدیاگرامکانتوری ــینهوکمینهمحاسبهش بیش

ــازگاربرایمحورهادرروی ترسیموبهترینصفحههایس

170/7 ــخصگردیدکهσ1درصفحهایباروند̊ دیاگراممش

Nوشیب56/4درجهبهسمتجنوبباختریجهتگیری

N260 ــدچیره̊ ــیتنشکمینهبارون ــودهاماجهتیاب نم

ــمالباخترنمایانگردیده ــیب70/4درجهبهسمتش وش

است.اینفازکهبانسبتتنشپایین)Ф≥0/14(بارزگردید

ــکلگیری ــدکهش ــاریداردوبهنظرمیرس عملکردیفش

گسلهایمعکوسدراینمرحلهرخدادهباشد.

ــبت ــکلنس ــخصنمودنش ــهبعدیبامش درمرحل

ــرگردید ــازدومتنشظاه ــش،ف ــیتن ــایاصل ومحوره

ــداول2و3(.دراینفازجهتیابی ــتگاههای9-14؛ج )ایس

ــایN150تاN190درجه ــینهبینرونده محورتنشبیش

ــنN162(وجهتگیریمحورتنشکمینهباروند )میانگی

ــد. میانگین˚N79بیننرخN59تا˚N89متغیرمیباش

)0/72≥Фــن ــبتتنش)میانگی ــازکهباافزایشنس اینف

همراهاست،شکلمیدانتنششلغمییاکلوچهایرانشان

ــیبامولفه ــدکهمیتواندبهعملکردفازتنشکشش میده

کوچکبرشمربوطشودکهاحتماالنهشتمحلیرسوبات

)کنگلومرا،ماسهسنگوآهک(وشکلگیریشکستگیهای

برشیدرایندورانصورتگرفتهباشد.

درنهایتبرداشتهادرایستگاههای1-9)جداول2و3(

نشانمیدهندکهنرخنسبتتنش)Ф(درمحدودهبین0/25

تا0/55درحالتغییرمیباشدکهاینامرمبینآناستکه

شکلبیضویتنشدرگستره،یکشکلمتعادل)حدواسط

بیناشکالدوکی-کلوچهای(رادارامیباشد.ازسویدیگر،

ــهدربردارندهجهات ــیمکانتوردیاگراموبهترینصفح ترس

N27/6،37NWــینه)جدول3(جهتگیری تنشبیش

رانشانمیدهد،درهمینحالجهتگیریبهترینصفحه

دربردارندهتنشکمینهN296/5،88/5NEمیباشدکه

میتواندبهعنوانفازتنشیبرشی-فشاریبعدازفازکششی

ــد.باتوجهبه ــینبرگسترهاعمالشدهباش ــیپیش -برش

ــرخیجدول3،دراینفازمحوربیشینهتنش نمودارگلس

ــتهوتنشکمینهدرروند N12تا˚N32راداش روندبین̊

عمودبرتنشکمینهمیباشد.بهنظرمیرسدکهگسلهای

راستالغزمرحلهپیشینبهعنوانگسلهایشیبلغزدوباره

ــیدرگسترهمیباشند، فعالگردیدهاندومهمترینفازتنش

ــیدرنتیجههمگرایی ــکلیکمانماگمای بهطوریکهدگرش

ــمالخاوری ــیرش ــیوایراندرمس ــلدوصفحهعرب مای

)Mccluskyet al.,2003;McClayet al.,2004(

ــتالغزمهارمیشود بامجموعهراندگیوحرکاتمایلراس

ــهدلیلغلبهاصطکاکحاصلاز )Allenetal.,2004(ک

همگراییمیباشد)JacksonandMcKenzie,1984(.با

)Vernantetal.,2004,VernantامروزهGPSدادههای

)andChery,2006اثباتشدهاستکهتقابلبینگسلش

راستالغزوکوتاهشدگیبرتوپوگرافیگسترهموثربودهاست

ــهرخ ــتگیناحی )MeyerandDortz.,2007(وبرخاس

ــت)Shafieietal.,2009;Shafiei,2010(از دادهاس

اینروفازنهاییمهمترینفازدرشکلگیریگسترهمحسوب

میگردد.
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جدول1.هیستوگرامزاویهناهمخوانی)زاویهناهمخوانی:فاصلهزاویهبینمسیرلغزشمشاهدهشدهوپیشبینیشدهاست،کهبین
0تا180درجهدرحالتغییرمیباشد،زوایایکمتراز30درجهقابلقبولبوده(بههمراهدوایرموهرکهتنشبرشیونرمالرابرای

هرایستگاهبرداشتنمایشمیدهد
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MIMجدول2.تفسیردادههاباکمکنرمافزار
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ادامهجدول2
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ادامهجدول2
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نتیجه گیری
محاسبهمراحلتنشدیرینهبااستفادهازتفکیکفازها

بهروشوارونسازیچندگانهدر18ایستگاهوبرروی465

ــهفازتنشفشاری، ــلینشاندهندهعملکردس صفحهگس

کششی-برشیوبرشی-فشاریدرگسترهمیباشد.تحلیل

ــه ــبتتنشدربازهزمانیکرتاس دوایرموهروتغییراتنس

ــی-فشاریاشاره ــاریبهبرش تانئوژن،بهتغییراتفازفش

داردکهباتغییراتصورتگرفتهدرفازکوهزاییمعادلآلپی

ــورتگرفتهدرزمان ــاقکاملدارد.درتحلیلهایص انطب

ــهتانئوژن،فازهایمختلفمحورهایتنشبیشینه کرتاس

ــاتغییرازروند˚N162به˚N24وتغییرروندمحورهای ب

ــخصگردیدکهاحتماال N116مش ــه̊ N79ب ــهاز̊ کمین

میتواندمویدچرخشبلوکیدرگسترهباشندکهاینمسئله

نیازبهبررسیهایبیشتردارد.ازاینرومیتوانمراحلزیررا

درفرگشتزمینساختگسترهدرنظرگرفت:
ــاریدرکرتاسهپسین-ائوسنآغازینبا.1 عملکردفازفش

N162 ــهبهترتیب̊ ــینهوکمین جهتگیریتنشبیش
ــبتتنش0/14منطبقبرفاز ــامیانگیننس N79ب و̊
کوهزاییمعادلآلپینبوده،درنتیجهسببشکلگیری

راندگیدرگسترهشدهاست.
ــی-برشیکهبا.2 ــدگیتنشفشاریبهکشش وارونش

ــبتتنشاز0/14به0/72وثابت تغییردرمیانگیننس
ماندنمحورهایتنشبیشینهوکمینههمراهیمیشود
ــیدراواسطدورهائوسندر وبهحاکمبودنفازکشش
اثرفرورانشمایلوتوسعهگسلهایراستالغزدرادامه
ــکلگیری ــیمعادلآلپینوبهش ــردفازکوهزای عملک
حوضههایرسوبیونهشترسوباتمنجرگردیدهاست.

ــرخیوکانتوردیاگرامجهاتتنش ــنیوارائهنمودارگلس ــتگاهبهتفکیکس ــماتیکجهتگیریتنشدرایس جدول3.نمایشش
حداکثریوحداقلی
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ــاریناشیازبازشدندریای.3 درنهایتاعمالنیرویفش
ــهعربیوبرخورد ــرخوخلیجعدندرجنوبصفح س
)McClayetal.,2004(ــمالخاور ــلدرجهتش مای
ــی- ــرفازتنشکشش ــودهوباعثتغیی ــذارب ــرگ تاثی
ــنتانئوژن ــی-فشاریالیگوس ــیائوسنبهبرش برش
ــریمحورهای ــهجهتگی ــتک ــدهاس ــهگردی درپهن
،N24˚ــای ــارونده ــهترتیبب ــهب ــینهوکمین بیش
ــن0/42به ــبتتنشبامیانگی ــورنس ˚N116وحض
عملکردفازبرشی-فشاریاشارهدارندکهمحصوربودن
گسترهبینسیستمهایگسلیمعکوسبامولفهراستالغز
راستُبرتائیدیبرتکاملآندریکپهنهبرشی-فشاری
ــتگیامروزیگسترهو میباشد.بهنظرمیرسدبرخاس
ــنگهایآذریننفودی ــمعظیمیازس جایگیریحج
ــندکهنتیجه حاصلعملکرداینمرحلهازتنشمیباش

برخوردصفحهعربیبهایراناست.

سپاسگزاری
ــیلهمراتبتشکروقدردانیخود نویسندگان،بدینوس

ــژهامورتحقیقو ــیصنایعمسایرانبهوی ــرکتمل راازش

ــعه،بخشتحقیقاتمعدنی،بهدلیلحمایتهایمالی توس

دربرداشتهایصحراییاعالممیدارند.
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