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 کربونیفر و پرمین در البرز مرکزیشناسی های زمینتجزیه و تحلیل تنش دیرینه دوره

  ) مقطع چالوس(

◊◊◊◊◊◊◊ 
 چكيده :

در  یارخساره هایی. بررسباشدیم یاسدر زمان اواخر تر یابا اوراس یمرکز یرانا یهاالبرز حاصل برخورد صفحه ییزاکمربند کوه

و  یهو تجز یریگمطالعه جهت ین. اکندیم یشنهادپ ییکدوران پالئوز یق را براآرام و کم عم یطمح یک ی،مرکز یرانالبرز و ا

شامل  یسطوح گسل یهارا بر اساس مطالعه داده یدر البرز مرکز ینو پرم یفرکربون یها( دورهPaleostress) یرینهتنش د یلتحل

مورد مطالعه تا عهد حاضر در  یاز بازه زمان یادیز یکیتکتون یدادهایرو کهینا یللغز  برآورد نموده است. به دلصفحه گسل و خش

که  یمباش یبه دنبال شواهد یدتنش استفاده کرد و با یریگجهت یینتع یبرا توانینم یهر گسل یهاداده است از داده یمنطقه رو

 ینکه در ح یالنرم یهااز گسل یلدل ین. به همدهدیرا نشان م یمربوط به همان بازه زمان یگذارتنش در زمان رسوب

 یکبه دست آمده  یهاول یجاست. نتا دهاند استفاده شقرار نگرفته یبعد یکیتکتون هاییمرژ یرفعال بودند و تحت تأث یگذاررسوب

. با دهدینشان م ینو پرم یفرهر دو دوره کربون یرا برا یجنوب -یشمال یکشش یتنش اصل یریگبا جهت یکشش یکیتکتون یمرژ

 تا یاقاره اوراس یهمجوار از زمان جدا شدن از قاره گندوانا و حرکت به سو یهاو بلوک یمرکز یرانه صفحه اک یتوجه به چرخش

نشان  هایصورت بررس ین. در ایمبه دست آمده به همان مقدار چرخش انجام شده، بازگردان ییهاول یجنتا یدزمان برخورد دارد. با

 یباًتقر یفرو در زمان کربون یباخترجنوب -یخاوربه صورت شمال ینپرم در زمان یکشش یتنش اصل یریگکه جهت دهدیم

 .باشدیم ریباختباخترجنوب -یخاورخاورشمال

 کزی، تنش دیرین، کربونیفر، پرمینالبرز مر :كليد واژه ها
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Paleostress evolution on Carboniferous and Permian rocks in the Central Alborz  

(Chalus section) 

 

Abstract: 
Alborz mountain range is formed by collision between Central Iran microplate and Eurasia plate in Late Triassic. 

Facieses studies on Alborz and Central Iran indicate a stable continental plate with epicontinental shelf deposits 

during Paleozoic Era. This study represents direction and paleostress analysis of the central Alborz based on 

fault planes and slickenlines for Carboniferous and Permian Periods. Since many tectonic events occur after the 

Paleozoic Era in the Alborz range so all the faults are not useful for paleostress analysis and must find faults 

formed during sedimentation and not reactivated by later events. Primary results indicate a proximately North-

South extension in Carboniferous and Permian Periods. Since Iran and related microplates are rotated during its 

movements from Gondwana, in South, to Eurasia, in north, so the results from stress direction is rotated on the 

contrary direction of the microplates. Thus the extension direction for Permian and Carboniferous Periods are 

NE-SW and ENE-WSW direction respectively.  
Keywords: Central Alborz, Paleostress, Carboniferous, Permian 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

و اوراسیا  رشته کوه البرز، بین فالت ایران و دریای خزر، در حدود چند صد کیلومتر گسترش یافته است و از تصادم دو صفحه ایران

به وجود آمده است. این رشته کوه پس از به وجود آمدن حوادث تکتونیکی مختلفی را پشت سر گذشته است. اهم این حوادث از 

های ی ایران با اوراسیا و آلپاین مربوط به همگرایی بین صفحهزایی سیمرین ناشی از برخورد صفحهس، برای مثال کوهاواخر تریا

 .(Stöcklin, 1974)شود ایران و عربستان را شامل می

های این یگر بخش. البرز مرکزی هم مانند د(1)شکل  گذاری شده استزایی به اسم البرز مرکزی نامقسمت میانی این کمربند کوه 

هایی با زایی حوادث تکتونیکی مختلفی را پشت سر گذاشته است. تکتونیک حال حاضر البرز مرکزی، توسط گسلکمربند کوه

ها شود. اغلب این گسلخاوری موازی با کمربند مشخص می -خاور و باختریباختر تا خاورجنوبشیب زیاد و با امتداد باخترشمال

های دامنه های البرز جنوبی شیبی به سمت شمال و گسلدهند به طوری که گسلو راستالغز را نشان می ساز و کارهای معکوس

 ,Shahidi, 2008; Nazari)حاکی از یک ساختار گل سرخی مثبت است شمالی البرز شیبی به سمت جنوب را نشان داده و

2006; Allen et al., 2003; Stöcklin, 1974).  
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 شناسی البرز مركزی.: نقشه زمين1شكل 

 

 شناسی عمومی پالئوزوییک البرز مرکزیزمین

ای در اوایل های ساحلی و دولستون همراه با رسوبات قارهی ماسهمتر به وسیله 0033تقریباً توالی پرکامبرین و کامبرین به ضخامت 

ین تا پرمین گسترش توالی دون در صورتی که ،شوندکمتر دیده میدر البرز مرکزی شود. اردویسین و سیلورین کامبرین معرفی می

 ,.Clark et al) اندشدههای بازالتی تشکیل های گدازههای مناطق کم عمق دریایی همراه با جریانو غالباً از کربنات خوبی دارند

1975; Seyed Emami, 2003; Ghasemi-Nejad et al., 2004).   

ن پل زنگوله و مرزن آباد در مقطع جاده چالوس، شمال تهران، به دلیل وجود منطقه مورد مطالعه در البرز مرکزی واقع بی

 شودسنی کربونیفر و پرمین را شامل می های دارای رخنمون محدودهاین  های قابل توجه پالئوزوییک انتخاب شده است.رخنمون

باشد. این سازند جیرود می 4و  0، 2های شدهد که معادل بخ. کربونیفر البرز مرکزی را سازند آهکی مبارک تشکیل می(2)شکل 

. بخش باالیی این سازند توسط فاز (Assereto, 1966)گذاری کرده است سازند در محیط آرام با نوسانات کم آب دریا رسوب

و باالیی مشخص  شناسیم فرسایش یافته که با یک ناپیوستگی بین کربونیفر زیرینفرسایشی هرسینین که در البرز به نام فاز البرزین می

دهنده سه چرخه های پرمین ایران نشانزا و در پرمین از نوع دریازا بوده است. نهشتهشود. فاز هرسینین در کربونیفر از نوع خشکیمی

که هر کدام یک چرخه رسوبی  (Assereto, 1963)است رسوبی بزرگ است. که در البرز دارای سه واحد درود، روته و نسن 

 ها از سازند درود صورت گرفته است.ر منطقه مورد مطالعه برداشت دادهکامل هستند. د
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 ها.آوری دادههای جمعشناسی منطقه مورد مطالعه به همراه ایستگاه: نقشه زمين2شكل 

 

انوس تتیس کهن ی گندوانا، واقع در قسمت شمالی آن، بوده است. تقریبًا از زمان کامبرین اقیدر زمان پرکامبرین ایران جزئی از قاره

بین دو قاره گندوانا در جنوب و اوراسیا در شمال، توسعه یافته و به زیر اوراسیا شروع به فرورانش کرده است. این حرکت همگرایی 

سیرجان  -های هرسی نین از قبیل ایران مرکزی، البرز و سنندجهایی در صفحهها و فرابومگیری فروافتادگیبین دو قاره باعث شکل

ی ایران مرکزی جایی که زمان برخورد صفحه. از آن(Berberin, 1983; Stampfli, 1978; Stocklin, 1968)  ستشده ا

شده، لذا پالئوزوییک ایران یک دوره آرام و بدون رویدادهای تکتونیکی مهم و اغلب سیستم  و اوراسیا اواخر تریاس در نظر گرفته

تر ساختارهای مشاهده شده در ایران ها و بیشخوردگیتم فشارشی از قبیل چینکششی در نظر گرفته شده و از همین روی سیس

مرکزی و البرز مربوط به رویدادهای تکتونیکی بعد از تریاس پایانی است که با ناپیوستگی زاویه دار تریاس پایانی )سیمرین پیشین( 

 .(Wilmsen et al., 2009)منطبق است 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 روش تحقیق:بحث و 

های نسبی بین دو بلوک جدا شده توسط گسل جاییی جهت برخی از جابهدهندهی گسل، نشانها در صفحهلغزها و خشهخطوار

باشد و ها )آزیموت و پالنژ( میگیری خطوارهی گسل )جهت شیب و شیب( و جهتباشند. اطالعات گسل شامل صفحهمی

ی ژئودینامیک یک منطقه را منعکس د خط است. این اطالعات تاریخچهها، مفهوم نسبی از حرکت در امتداگیری خطوارهجهت

 ;Wallace, 1951; Bott, 1959کنند که در حالت کلی به بازسازی پالئواسترس منطقه معروف است )برای مثال: می

Angelier and Mechler, 1977;  Judith et al., 2010.) 

گیری شده که سعی شده هر ایستگاه انتخاب (، اندازه1ایستگاه بوده )جدول  9وح گسل که معرف داده از سط 141در مجموع تعداد 

متر به دلیل اطمینان از یک تجزیه و تحلیل جنبشی قابل اعتماد، باشد. هر  233ی کمتر از شده، در لیتولوژی یکسان و در فاصله

بندی به های به موازات الیهگیری خطواره. از اندازههای مختلف بوده استگیریگیری با جهتاندازه 23الی  13ایستگاه مشتمل بر 

 دلیل تشکیل آنها در حین چین خوردگی به واسطه حرکت خمشی پرهیز شده است.

 
( و تنش S2.az(، تنش متوسط )S1.azهای تنش بيشينه )گيریهای برداشت شده به همراه جهت: مشخصات كلی ایستگاه1جدول 

 Expهای برداشت شده برای هر ایستگاه و تعداد گسل nبرابر با بيضوی استرس و  r0. (plها )و ميل مربوط به آن (S3.azكمينه )

 به ترتيب زمان كربونيفر و پرمين است. PERو  CARدرجه.  03های پذیرفته شده به زاویه خطای كمتر از تعداد گسل

 

Lab latitude langitude S1.az S1.pl S2.az S2.pl S3.az S3.pl r0 n Exp Str 

1 36.3208 51.2519 190.582 87.563 332.408 -0.135 62.402 2.434 0.5 16 16 CAR 

2 36.3181 51.2485 196.431 76.976 318.34 6.97 49.695 10.946 0.8 18 16 CAR 

3 36.3165 51.2469 245.582 87.563 332.408 -0.135 62.402 2.434 0.44 17 15 CAR 

4 36.3143 51.2475 246.439 87.211 333.279 -0.325 63.722 2.642 0.59 14 11 CAR 

5 36.3112 51.2481 87.32 72.892 148.62 -8.408 236.384 14.789 0.93 15 11 CAR 

6 36.2456 51.2914 246.892 87.934 334.421 -0.782 64.402 2.864 0.6 18 17 CAR 

7 36.2409 51.3017 245.872 86.964 333.792 -0.425 63.879 2.514 0.55 17 16 CAR 

8 36.2264 51.3074 186.431 76.976 308.34 6.97 39.695 10.946 0.8 16 15 PER 

9 36.2147 51.3184 235.582 87.563 322.408 -0.135 52.402 2.434 0.54 11 11 PER 
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)کمترین، کشش( با استفاده از  3S)متوسط( و 2S ، فشارش(، ) بیشترین  1Sهای اصلی تقریبیدر ابتدا، جهت گیری تنش

های مزدوج در حین برداشت صحرایی برآورد شده است. این محاسبه سریع و ساده به کنترل هر چه های گسلگیری نیمسازجهت

آوری شده از های جمعتر دادهکند. بیشنتایج کامپیوتر کمک شایانی میهای بدست آمده از محاسبات و گیریبهتر صحت جهت

(. یافتن تنش دیرینه از طریق وارونگی )برای مثال، 0اند )شکل گذاری فعال بودههایی است که در زمان رسوبسطوح گسل

Etchecopar et al., 1981; Angelier, 1984جهت لغزش است  ( بر این اساس بنا شده که تنش برشی به موازات

(Wallace, 1951; Bott, 1959که می )لغز موجود بر روی سطح گسل در نظر گرفت. این فرضیه به توان معادل آن را خش

 ,Dupin et al., 1993; Angelierثیر متقابل نداشته باشند )أها به طور تنگاتنگ بر روی هم تلشرطی پذیرفته شده، که گس

1994.) 

 

  
( واقع در سازند مبارک به سن كربونيفر، زاویه دید Synsedimentary fualtگذاری )رسوببا زمان  همعال های فگسل: 0شكل 

 .y: 4019259و  x: 522312به مختصات  N200عكس

 

زایی پس از ثیر فرآیندهای کوهأاد شده در زمان پالئوزوییک تحت تکه ساختارهای ایجطور که قبال نیز گفته شد از آنجاییهمان

زایی قرار ثیر فرآیندهای کوهأتحت تهای برداشت شده در زمان پالئوزوییک تشکیل شده و ( گسل1یاس باالیی قرار گرفته لذا )تر

های برداشت بندی( ساختارهای برداشت شده حول محور چین خوردگی نزدیک به هر ایستگاه، با استفاده از الیه2نگرفته باشد و )

 (.4)شکل  شده، چرخانده شده است
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بندی، خوردگی و الیهقبل از چرخش محور چين (1)های كربونيفر و پرمين. های برداشت شده در سنگ: استریونت گسل4شكل 

 بعد از چرخش. (2)

 

( انجام شده است. این نرم افزار چندین Fault Slip Analysis; Celerier, 1999) FSAها توسط نرم افزار پردازش داده

آن بهترین  1Sترین آنها که کند که از این بین، مناسبرا معرفی می 3Sو  1S ،2Sهای اصلیگیری تنشتنسور تنش با جهت

گردد. در این گیری برای هر ایستگاه به انتخاب میگیری شده، داشته باشد به عنوان بهترین جهتلغزهای اندازهخش خوانی را باهم

تنسور متفاوت را مورد  1333کند. نرم افزار مزبور شکل بیضوی استرس را ترسیم می r0 = (σ1 - σ2)/(σ1 - σ3)بین بزرگی 
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های از داده %03درجه برای  03( کمتر از Angular Missfitای )ه دارای خطای زاویههایی کارزیابی قرار داده و از این بین آن

داده بوده و یا  0های گسلی آن کمتر از (. آن دسته از تنسورهایی که تعداد داده0گسلی داشته مورد توجه قرار گرفته است )شکل 

 .ه قرار نگرفته استبوده، مورد استفاد %03ی بیش از درجه با فراوان 03ای بیش از هایی که دارای خطای زاویهتعداد گسل

 
های گسل و خش لغز بر روی شبكه : داده(1)به ترتيب پرمين و كربونيفر.  6و 2های های ایستگاههای تنسور و گسل: داده5شكل 

: نمودار زاویه (4)ره مور، : دای(3): محورهای تنش اصلی، (2)درجه  03ها با زاویه ناجور بيش ازاستریونت، خطوط خاكستری گسل

 .ناجور

◊◊◊◊◊◊◊ 
 نتایج:

ی ها( برای دوره3Sگیری تنش کمینه )( برای هر دو بازه به صورت تقریبا قائم و جهت1Sگیری برای تنش بیشینه )ترین جهتبیش

. با توجه درجه بدست آمده است 0از  جنوبی با میل کمتر -راستای تقریباً شمالیدر الف(  1)شکل و پرمین الف(  6)شکل کربونیفر 

ی های بیشینه محاسبه شده تقریبا قائم و دو تنش اصلی دیگر تقریبا افقی )تنش کمینه و متوسط( است لذا طبق نظریهبه این که تنش

های شده منطبق است. از آنجایی که معموال در تنش های عادی مشاهده( منطقه تحت رژیم کششی بوده و با گسل1930اندرسون )

( لذا تنش بیشینه و کمینه به خوبی قابل تفکیک بوده و احتمال جابجایی بین 1را دارد )جدول  6/3الی  4/3مقدار بین  r0محاسبه شده 

 .باشدهای محاسبه شده کمتر میتنش

 

های به : چرخش مقدار تنش6شكل 

دست آمده اوليه، حول محور قائم 

رجه در جهت د 55به مقدار 

های ساعت برای دوره عقربه

 55الف: قبل از چرخش  .كربونيفر

 درجه، ب: بعد از چرخش
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های هرسینین )از قبیل البرز و ایران چرخش بلوکسوی اوراسیا، به ی ایران مرکزی در حرکت با توجه به چرخش افقی صفحه

های جغرافیای دیرین از زمان کربنیفر تا حال بر روی تنسورهای محاسبه ها و نقشهمرکزی( نیز مورد توجه قرار گرفته و بر اساس داده

باختری( محاسبه شده است  -)تقریبا خاوری شده اعمال گردیده است. بر همین اساس موقعیت اولیه البرز نسبت به حالت امروزی آن

 های ساعت در نظر گرفته شده استای دوره پرمین در جهت خالف عقربهدرجه بر 40درجه برای زمان کربنیفر و  00که 

(Domeier and Torsvik, 2014; Stampli and Borel, 2002)های محاسبه شده های تنش. از همین روی تمامی جهت

بعد از اعمال این چرخش افقی، جهت تنش  .شده اعمال گردیده است های یادر جهت عقربه های ساعت به اندازهحول محور قائم د

ب( و برای دوره پرمین به  6باختری )شکل باخترجنوب -خاوری( در زمان کربونیفر به صورت خاورشمال3Sکمینه )کشش، 

( در هر دو دوره تقریبًا بصورت قائم بوده 1Sب( و تنش بیشینه )فشارش،  1وده است )شکل باختری بجنوب -خاوریصورت شمال

 است.

 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :گیرینتیجه

های زمانی مورد مطالعه کربونیفر و پرمین، بعد گذاری( برای دورههای برداشت شده ) فعال در زمان رسوببا توجه به این که گسل

دهد. از آنجایی ال را نشان میکار نرمبندی مربوط به هر ایستگاه سازون الیهخوردگی و افقی کردعمال چرخش حول محور چیناز ا

ها به خوبی انجام گرفته بوده لذا تفکیک تنش بیشینه از دیگر تنش 0.5ها بیش از محاسبه شده برای تمامی ایستگاه r0مقدار  که

  ها است.تسلط رژیم کششی در زمان تشکیل گسلگر ریباً قائم تنش بیشینه قطعی بوده و بیاناست. به همین دلیل موقعیت تق

های رخ داده از زمان های کربونیفر و پرمین، با در نظر گرفتن چرخشدر دورهلی را اصهای گیری تنشمطالعه انجام شده جهت

یک دهد. این بررسی ای البرز مرکزی نشان میها، را بروزی آنهای ایران مرکزی و البرز از گندوانا تا موقعیت امرجدایش بلوک

 -خاوریشمالو  دوره کربونیفرباختری برای باخترجنوب -خاوریخاورشمال گیری کلیبا جهت یرژیم تکتونیکی کشش

  .دهدنشان میدوره پرمین  باختری برایجنوب

های به : چرخش مقدار تنش7شكل 

دست آمده اوليه، حول محور قائم 

درجه در جهت  55به مقدار 

های ساعت برای دوره پرمين. عقربه

درجه، ب:  45الف: قبل از چرخش 

 بعد از چرخش
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