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 (باختر ایران شمالسلماس )  دگرگونی جنوب  مرمرهایه بعدی در کرنش نهایی ستحلیل 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

ای درهم سیرجان قرار گرفته و شامل مجموعه  -ترین قسمت پهنه ساختاری سنندجدر انتهاییی جنوب سلماس مجموعه دگرگون

از روش فرای  کربناته دگرگونیست. در این پژوهش جهت تحلیل کرنش و تعیین دگرریختی در واحدهای اهای از سنگریخته

نتخاب شد و برای  هر نمونه در سه جهت تقریبا عمود بر هم، مقطع انمونه  12استفاده شد. بدین منظور از واحدهای مورد بررسی 

، بیضی کرنش برای هر سه Fabric8و   Geofryهایافزارنازک جهت دار تهیه گردید. سپس بر پایه روش فرای و با استفاده از نرم

استفاده شد. بیضوی  Mathematicaار افزشناسی نوشته شده در نرمجهت ترسیم گردید و برای ترسیم بیضوی کرنش از برنامه زمین

های مرمری در محدوده کرنش نشان دهنده قرارگیری نمونه  vو  kکرنش نهایی به دست آمده از روش فرای  و مقادیر 

های کرنش های اصلی حاصل از بیضویباشد. همچنین جهت یافتگی کرنشو دگرریختی از نوع تراکشش می بودهمحصورشدگی 

جنوب باختر و تقریباً افقی بوده، محور کرنش متوسط  -( دارای روند چیره شمال خاورe1محور کرنش بیشینه )دهد که نشان می

(e2( تقریباً افقی و محور کرنش کمینه )e3تقریباً عمود است.با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می ) رسد که گستره مورد بررسی

های شناسایی شده در این پژوهش گامه دگرریختی تراکشش با مؤلفه یکی از گامه بیش از یک گامه دگرریختی را متحمل شده و

 برش ساده چیره  است.

 شده، سلماس دگرریختکربناته سنگ های ، فرایکرنش نهایی سه بعدی ، روش :كليد واژه ها

 
3D Finite Strain Analysis of the Metamorphic Marbles, South of Salmas( Northwest of Iran)  

 

Abstract: 
Metamorphic rock assemblage of south of Salmas area are located in the northwestern terminal part of 

Sanandaj-Sirjan zone, and include various rock types.  In this research, we applied Fry method for strain and 

deformation analysis for metamorphic marble rock groups. We selected 12 samples and made three thin sections 

which were almost perpendicular to each other. We calculated strain ellipses for each thin section using Geofry 

and Fabric8 softwares. We then used a geological program, written in Mathematica software, to obtain  strain 

ellipsoids for each sample. 

The finite strain ellipsoids obtained from Fry method and the values of "k" and "ν" illustrate that the strain in the 

marble samples belong to constriction domains. Our study indicates that the dominant trend of maximum finite 

strain axis (e1) is NE-SW and is generally horizontal; the intermediate finite strain axis (e2) is horizontal, and 

the minimum finite strain axis (e3) is vertical. According to our investigation, it seems that the study area has 

undergone more than one deformation phases, one of which is a simple shear-dominated transtensional 

deformation. 

 Keywords: 3D finite strain, Fry method, deformed carbonate rocks, Salmas 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 مقدمه :

ها در طی زمان یکی از مباحث مهم زمین شناسی ساختاری و زمین ساختی ، بررسی هندسه و میزان دگرریختی است که سنگ

تا با مقایسه  حالت اولیه  پیش از دگرریختی  باشد می هندسی از دگرریختی سنگ ها های داده نیازمند کرنش اند. تحلیلتحمل کرده

 می فراهم را اطالعاتی چنین که ز دگرریختی درون سنگ، بتوان کرنش نهایی را به دست آورد. پدیده هاییو حالت نهایی پس ا

 ها، سنگواره مثل مشخص شکل با منفرد و مستقل اجزاء شامل نشانگرها این از برخی .شوند می نامیده کرنش نشانگرهای آورند،

 خاص گیری جهت الگوی با اجزاء از ای مجموعه شامل است ممکن اه نشانگر دیگر .باشند می خارجی های قالب و اووییدها،

مشکل،  این رفع برای. باشد نداشته وجود تحلیل مورد سنگ در نشانگرها این از یک هیچ که است جایی در مشکل اگرچه. باشند

 آرایش با نیاز مورد هندسی ایهداده به طوری که با کمک آنها کرد معرفی را هانشانگر این از سومی نوع (Ramsay, 1967) رمزی

 بر پایه فاصله شد که کرنشی تحلیل های روش توسعه به منجر این و شودمی فراهم سنگ دهنده تشکیل اجزاء جانبه دو فضایی

 ,Ramsay, 1967; Fry, 1979; Hanna & Fry)آید می به دست  دگرگونی و آذرین رسوبی، های سنگ در اینقطه اجزاء جدایش

تجمعی عد با توزیع غیربُهایی است که دارای اجزاء کروی یا همبرای سنگ ترسیمیبهترین روش  (Fry, 1979فرای ) روش .(1979

 ,Fry)   ورده شده استآ اصول و مفاهیم این روش در بسیاری از متون علمی زمین شناسی. (Ramsay & Huber, 1983) باشندمی

1979; Hanna & Fry,1979; Ramsay & Hubber, 1983; Onasch, 1986; Dunne and et al, 1990; Longiaru & 

Bhattaharyya, 1985; Crespi, 1986; Erslev, 1988; Erslev & Ge, 1990; Ailleres & Champenois, 1994; Mc 

Naught,1994; Mc Naught, 2002; Waldron & Wallace, 2007; Lisle 2010; دLacassin & Van den Driessche, 1983; 

Treagus & Treagus, 2002; Genier & Epard, 2007)  اری می شود. دآن خود شرح جزییات که در این مقاله از 

 موقعیت جغرافیایی و جایگاه زمین شناختی -

 34´ یاییجغراف یهاطول ینو جنوب سلماس، ب یهاروم باختردر محدوده شمال  غربییجانمورد پژوهش در استان آذربا گستره 

º44  55´و º44 48´ یاییجغراف هایو عرض یخاور º37  10´و º38 (1قرار دارد )شکل یشمال. 

 یهناح ینا یران،ا ساختیینزم هاییبند تقسیمبوده و پژوهشگران در یدمورد ابهام و ترد یربازگستره سلماس از د ساختیینزم یگاهجا

-های منحصر به یک پهنه زمینشودکه این منطقه ویژگیه مشخص می. با مطالعات انجام گرفتاندقرار داده یمتفاوت یهارا در پهنه

هایی دارد. اما بر پایه مطالعات اخیر در مناطق اطراف های ذکر شده وجوه تشابه و تفاوتدهد و با هر یک از پهنهساختی را نشان نمی

 .(2) شکل سیرجان است –پهنه ساختاری سنندج  (، این گستره به احتمال قسمتی از1392؛ اسدپور، 1379نیا، ؛ مهشاد1378)عزیزی، 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :بحث و روش تحقیق

 روش پژوهش -

و  ییکرنش نها یلشده و با هدف تحل یختکربناته دگرر هایموجود در سنگ یتکلس هایدانه یبرا یپژوهش روش فرا ینا در

 استفاده شده است. نهاییکرنش  یاصل هایمحور یریجهت گ یینتع
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 برگرفته از) يت جغرافيایی گستره مورد مطالعهقعمو :1شکل

Google Earth ) 
 برگرفته) جایگاه زمين ساختی گستره مورد پژوهش :2شکل

 ( Ghasemi et al 2006از

 

دلیل نمونه انتخاب گردید. به 12دار انجام و تعداد های کربناته منطقه به صورت جهتبرای انجام این پژوهش نمونه برداری از سنگ

-بعدی کرنش نهایی است، برای هر نمونه در سه جهت به تقریب عمود بر هم برش نازک جهتن که هدف این پژوهش تحلیل سهآ

بیضی کرنش بر  Fabric8و   Geofryهایافزاردار تهیه شد. پس از مطالعه میکروسکوپی و عسکبرداری از هر مقطع با استفاده از نرم

دست آمد. در هر بیضی، نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک بیضی به 3ترتیب برای هر نمونه پایه روش فرای ترسیم گردید. بدین 

های کرنش دوبعدی روی وقتی که بیضیشود. ( محاسبه می∅گیری قطر بزرگ نسبت به راستای برش نازک ) زاویه بیضی و جهت

ای برای های پیچیدهاصلی وجود دارد. تکنیکها و مقادیر سه کرنش سه سطح ناموازی ساخته شوند، امکان محاسبه جهت یافتگی

( به آنها اشاره و بر پایه همین محاسبات، موکرجی و نیکلچ Ramsay & Lisle, 2000انجام این کار وجود دارد، رمزی )

(Mookerjee & Nickleach, 2011برای ترسیم بیضوی کرنش یک برنامه در نرم ) افزارMathematica  تفاده ارائه داده است. با اس

و یا  تهیه Excelصورت یک فایل ها بهبرای استفاده از این برنامه باید داده از این برنامه برای هر نمونه، بیضوی کرنش ترسیم شد

 ∅طور دستی به این برنامه وارد شود. برای هر بیضی عالوه بر مقدار نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک و زاویه ها بهداده

نازک ) راستا، مقدار شیب و جهت شیب( نیز مشخص گردد. نکته مهم در استفاده از این برنامه جهت و بایدمشخصات هندسی برش 

 است، در این راستا باید به نکات زیر توجه شود: ∅مقدار زاویه 

 برای تعیین راستا، مقدار و جهت شیب در هر برش نازک باید سوی دید به سمت پایین باشد.  -

درجه است باید سوی دید به سمت باختر باشد و اگر صفحه برش نازک راستای  90آنها های نازک که شیب برای برش -

 باختری داشته باشد باید دید از جنوب به شمال باشد.  -خاوری
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های ساعت اندازه گیری از قطر بزرگ بیضی نسبت به خط راستای صفحه برش و در خالف جهت حرکت عقربه ∅زاویه  -

 .شودمی

 ر این زاویه همیشه مثبت است.در این برنامه مقدا -

 شود. گیری میباختر اندازه -برای صفحات برش افقی مقدار زاویه نسبت به خط خاور -

های مورد بررسی های کرنش رسم شده بر اساس روش فرای و بیضوی کرنش بدست آمده را برای یکی از نمونهبیضی 3شکل 

نمایش داده شده  4قشه زمین شناسی گستره مورد بررسی در شکل های ترسیم شده بر روی نموقعیت بیضوی دهد.نشان می

 است.

 ت پ ب الف

 . 2A6؛ ت : بيضوی كرنش در نمونه  2A6: الف، ب ، پ بيضی كرنش در سه مقطع به تقریب عمود بر هم در نمونه  3شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در گستره مورد كربناتهیی محورهای اصلی كرنش نهایی  برای نمونه های تصویر بيضوی های ترسيم شده و موقعيت فضا : 4شکل 

 .پژوهش
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 بحث -

ها استفاده از دو مقدار غیر وابسته های مختلفی برای تفسیر بیضوی های به دست آمده وجود دارد یکی از این روشروش 

های مختلفی توسط پژوهشگران ارائه شده است می باشد. بر پایه این مقادیر غیر وابسته پارامتر Ryzو   Rxyبیضوی شدگی یعنی 

را برای تقسیم بندی بیضوی کرنش بدین صورت   k( اشاره کرد که پارامتر Flinn, 1962توان به فلین)که از آن جمله می

           کند:تعریف می

        ( پارامتر مشابهی برای ترسیم لگاریتمی بکار برد که عبارتست از :(Ramsay, 1983رمزی  

های اصلی باشد که با روابط لگاریتمی کرنش( میνکند پارامتری موسوم به لود )پارامتر دیگری که شکل بیضوی را تشریح می

                        (Hossack, 1968بیان شده است )














31

3122




 

 : یعی(کرنش طبیعی )کرنش لگاریتم طب 

آمده است. بر پایه این جدول  2کند در جدول رابطه بین این سه پارامتر و کاربرد مشترکی که بیضوی کرنش را تشریح می 

های شود در نمونه(. همان طور که  مشاهده می3های مورد بررسی تقسیم بندی شدند )جدول های ترسیم شده برای نمونهبیضوی

ها به دو های مرمر بیضویگیرند. در نمونهای شکل عمومی )پهن شدگی عمومی( قرار میها در محدوده کلوچهرسوبی بیضوی

-شوند تعدادی در محدوده دوکی شکل عمومی و دسته دیگر در محدوده حدواسط دوکی شکل قرار میدسته کلی تقسیم می

 دهد.های مورد بررسی نمایش میهدر نمون  νو  kنمودار فلین و نمودار هسو را به ترتیب برای مقادیر  5گیرند. شکل 
 ( Ramsay and Huber 1983و كاربرد مشترک آنها ) k ،K ،ν: رابطه بين سه پارامتر 2جدول 

 k K ν انواع بیضوی

 1- ∞ ∞ محوریشکل تکدوکی

 > k >1 شکل عمومیدوکی

∞ 

1 < K < 

∞ 
-1 < ν < 0 

  1  شکلحدواسط دوکی

 0 1 1 ای شکلکلوچه

 > k > 0 ل عمومیای شککلوچه

1 
0 < K < 1 

0 < ν < 

+1 

 1+ 0 0 محوریای شکل تککلوچه

 

 k, K, ν بندی بيضوی كرنش بر اساس سه پارامتر: تقسيم3جدول 

sample Flinn's k Lode's Ratio (ν) Ramsay's K نوع بیضوی 

A6 0.46 0.35 0.48 ای شکل عمومیکلوچه 

B5 0.43 0.39 0.43 یای شکل عمومکلوچه 

D14 4.48 -0.57 3.62 شکل عمومیدوکی 
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E2 1.10 -0.04 1.09 شکل عمومیدوکی 

E5 0.90 0.05 0.91 شکلحدواسط دوکی 

V1 1.46 -0.17 1.40 شکل عمومیدوکی 

W3 2.34 -0.36 2.10 شکل عمومیدوکی 

W5 4.12 -0.50 2.98 شکل عمومیدوکی 

Z1 1.51 -0.16 1.39 شکل عمومیدوکی 

Z5 1.04 -0.02 1.03 شکل عمومیدوکی 

2A6 1.46 -0.17 1.41 شکل عمومیدوکی 

2B4 0.37 0.42 0.41 ای شکل عمومیكلوچه 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

در   v مقادیرپارامتربرای  هسودر نمونه های مورد بررسی و  ب : نمودار   kبرای مقادیر پارامتر  فلينالف : نمودار   :5شکل 

 .ه های مورد پؤوهشنمون

های اصلی نیز قابل های اصلی، جهت یافتگی کرنشهای کرنش عالوه بر به دست آوردن مقدار نسبی کرنشتفاده از بیضویبا اس

باشد های اصلی به راحتی قابل مشاهده میگیری است. با استفاده از تصویرسازی استریوگرافی پراکنش محورهای کرنشاندازه

های مورد بررسی دارای روند چیره شمال ( در نمونهe1شود محور کرنش بیشینه )یالف دیده م-6همانگونه که در شکل(. 6)شکل 

( تقریباً افقی و محور کرنش کمینه e2ج محور کرنش متوسط )-6ب و -6جنوب باختر و تقریباً افقی است. با توجه به شکل  -خاور

(e3.تقریباً عمود است ) 
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 ت ب الف

: محور كرنش : محور كرنش متوسط، ج، ب بيشينه: محور كرنش ورهای كرنش اصلی، الفپراكنش مح استریوگرافی: تصویر 6شکل 

 .پژوهش، در نمونه های مورد كمينه
که بردار لغزش در گستره دگرریخت شده کامال بر مرزهای منطقه دگرریختی عمود نیست عالوه بر مؤلفه فشارش و یا از آنجایی

های ترافشارش یا تواند در محدودهه مورد نظر حاکم بوده است و در نتیجه دگرریختی میکشش، یک مؤلفه راستالغز نیز بر گستر

 تراکشش واقع شود.

. اندسازی کردهمناطق ترافشارش و تراکشش را با استفاده از کرنش نهایی و کرنش افزایشی و یا نرخ کرنش مدل ،مطالعات اخیر

ه شده در ئهای واقعی اراباشد. مدلبعدی دگرریختی می سهثری برای تحلیل ؤروع ماند نقطه شاد شدهجهایی که بر پایه کرنش ایمدل

  تر، یکیهای سادهدر مدل .به سادگی آنها را در مورد کرنش نهایی عمومیت دادتوان شوند که نمیبرخی مطالعات آنقدر پیچیده می

ماند و دو محور دیگر در یک صفحه افقی دچار چرخش از محورهای اصلی کرنش نهایی در طول دگرریختی ثابت و عمود باقی می

گرفتن تر، بدلیل مایل قرارهای پیچیدهشود. در مدلشوند و در این حالت یک نوع تقارن منوکلینیک در مدل در نظر گرفته میمی

مختصات بیرونی دچار کلینیک وجود دارد و هر سه محور کرنش نهایی نسبت به سیستم مؤلفه برش ساده، به طور عمومی تقارن تری

کند در را ایجاد می k<1شونده یعنی های پهنکرنش ،دهد که ترافشارشها نشان میشوند. نمودار فلین در این مدلچرخش می

 (.Dewey, 1998) آوردرا بوجود می  k>1کرنش محصورشدگی یعنی ،حالیکه تراکشش

سازی آنها بر پایه های مناطق ترافشارش و تراکشش و مدلی( ضمن بررسی طیف گسترده ای از دگرریخت(Tikoff, 1998تیکف 

کنش آن با کند که تغییر در جهت گیری و شکل بیضوی کرنش نتیجه مؤلفه برش ساده و برهمکرنش نهایی به این نکته اشاره می

ار فلین را مرتبط با ترافشارش شونده نمودهای قرار گرفته در محدوده پهنباشد. و به طور کلی بیضویمؤلفه هم محور دگرریختی می

های جدیدتر در رابطه مناطق داند. در مدلگیرند را در ارتباط با تراکشش میهایی که در محدوده محصورشدگی قرار میو بیضوی

رار قلین ف شدگی نمودارهای توسعه یافته در ترافشارش مایل در محدوده پهنکرنششودکه ترافشارش مایل  نیز به این نکته  اشاره می

 (.  Jones et al, 2004)گیرند می
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شدگی افقی وجود دارد که این ( تقریباً افقی بوده و یک محور کوتاهe1یا  Xدر حالت تراکشش عموما محور بیشینه کشیدگی ) 

افقی و  Z (e3)( باشد . اگر مؤلفه برش ساده بر دگرریختی تراکشش حاکم باشد محور e3) Z( یا محور e2)  Yتواند محورمحور می

 (.Fossen, 2013افقی خواهد بود ) Y (e2)اگر مؤلفه برش ناب بر دگرریختی تراکشش حاکم باشد محور 

گیری محورهای اصلی کرنش های مورد مطالعه و همچنین با توجه به جهت( در نمونه5و نمودار فلین )شکل  kبا بررسی مقادیر 

های ارائه شده پیشین محدود محصورشدگی واقع شده و با توجه به مطالعات و مدلهای مرمر دگرگونی در (، نمونه15نهایی )شکل 

(Fossen et al, 1994; Tikoff, 1998; Dewey,1998; Jones, 2004; Fossen, 2013 به احتمال دگرریختی در این گستره از ،)

 نوع تراکشش بوده است. 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

افزار کرنش نهایی در سه سطح غیر عمود برای هر نمونه به دست آمد و سپس با استفاده از نرم هایبا استفاده از روش فرای بیضی

های دوکی های مرمری از نوع بیضویهای کرنش به دست آمده برای نمونهبرای هر نمونه یک بیضوی کرنش رسم شد. بیضوی

باشد. با توجه به ای شکل عمومی مینوع کلوچههای رسوبی از محوری تا دوکی شکل حد واسط است. و برای نمونهشکل تک

جنوب باختر و تقریبا افقی، محور متوسط کرنش -( دارای روند چیره شمال خاورe1) Xهای کرنش، محور بیشینه کشیدگی بیضوی

دوده کرنش مح  k , vهای( تقریبا عمود است. مقدار پارامترe3) Z( نیز تقریبا افقی و محور کمینه کرنش نهایی e2) Yنهایی 

با استفاده از مطالعات و  و νو  kها کرنش و محاسبه مقادیر دهد. تحلیل کرنش نهایی حاصل از بیضویمحصورشدگی را نشان می

توان گفت گستره مورد بررسی بیش از یک گامه دگرریختی را متحمل (، می1394های انجام شده در این گستره ) انتظاری، پژوهش

 ی شناسایی شده در این پژوهش یک گامه دگرریختی تراکشش با مؤلفه برش ساده چیره  است.هاشده و یکی از گامه
◊◊◊◊◊◊◊ 
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