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 آزادشهر شرق ها در جنوبچین خوردگی هندسیخصوصیات بررسی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

:چكیده  

وش ییالق های خاین تحقیق بر روی سازندقرار دارد. آزادشهر خاوریکیلومتری جنوب 54در  خاوری در البرز محدوده مورد مطالعه

 ها انجامبه منظور بررسی خصوصیات هندسی و قرارگیری موقعیت فضایی چین خوردگی بونیفرهای دونین و کرو مبارک به سن

 ای،های استوانههمه از نوع چینهای موجود در این منطقه باشد. چینهای صحرایی میاساس کار به صورت برداشت .گرفته است

-ها حالت جناغی را نشان میبراساس تحلیل فوریه اکثر چین های ایستاده با پالنژ مالیم و همچنینبراساس تحلیل فلوتی جزء چین

در  خاوریجنوب-باخترییالق شمالشخو سازنددر  ها راشده در نمودار استریوگرافی روند محور چینهای برداشتداده .دهند

روند محور  بنابراین با توجه به متفاوت بودن .دهندنشان می باختری جنوب-خاوری شمالو جدیدتر  مبارک هایسازندحالیکه در 

 است.اتفاق افتاده خاوری ن ساختی در این بخش از البرزکرد که تغییر رژیم زمیتوان اظهار ها میچین

 

 تحلیل فوریه -البرز شرقی -آزادشهر -هاچین خوردگی :كليد واژه ها

 
Analysis the geometric-characteristic folds in Southeastern of Azadshahr 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Study area is located in Eastern Alborz at 45 km Southeastern of Azadshahr city. In order to analysis 

the geometric-characteristics and spatial distribution of folds, this research evaluated on Khoshyeylagh 

and Mobarak formation at Devonian and Carboniferous ages. Framework of this study is based on 

field works. Folds of this area are all cylindrical, and based on feluty analysis, folds are upright with 
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gently plunging and also based on Fourier analysis most of them show  chevron condition. Depiction 

of collected data on stereographic diagrams revealed if trend of folds that appears in Khoshyeylagh 

formation are NW-SE, however these trends are NE-SW in Mobarak and younger formations. Thus 

with consideration of deference between folds trend, we can argue that there was variation in tectonic 

regime for this part of eastern Alborz. 
 

Keywords: Folds – Azadshahr – Eastern Alborz – Fourier analysis 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 :مقدمه

و در  قه مورد مطالعه در البرز خاوریمنط (.3131هیمالیا قرار دارد.)آقانباتی -رز در قسمت میانی کمربند کوهزایی آلپرشته کوه الب

 44دقیقه تا  45درجه  44این منطقه داری مختصات  است.شهرستان آزادشهر در استان گلستان واقع شده خاوریکیلومتری جنوب 54

ترین راه دسترسی به منطقه جاده باشد. اصلیدقیقه شمالی می 4.83درجه و  13دقیقه تا  4483درجه و  13دقیقه شرقی و  13درجه 

های (.مطالعات بسیاری که صورت گرفته نشان دهنده این است که البرز از نظر پیچیدگی3-باشد.)شکلشاهرود می-آسفالته آزادشهر

به بررسی و تحلیل  (.بر همین اساس در این پژوهش3133کارانشهریاری و هم)باشداهمیت می دارایساختاری و از نظر تکتونیکی 

باختری -های مالیم و ناهماهنگ با روند خاوریهای البرز بیشتر از نوع چینخوردگیهای این منطقه پرداختیم. چینخوردگیچین

 (.3131باشند.)آقانباتی ع.8 می

 

 

        
 . های دسترسی به منطقهراهو  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -(3شکل)
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های صورت کرفته است. دادهشناسی نگیری ساختارهای زمیصحرایی به منظور برداشت و اندازهدراین تحقیق انجام عملیات 

ها در قالب نمودار نشان داده شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند که نتیجه این بررسی Georientبه کمک نرم افزار شده برداشت

 است.تر به کار برده شدهشناسی نیز به منظور مطالعه دقیقهای هوایی و نقشه زمینای8 عکست. تصاویر ماهوارهاس
 

 :روش تحقیقبحث و 

های برداشت شده براساس تعیین موقعیت فضایی8 تحلیل فلوتی ها بوسیله کمپاس صورت گرفت. چینهدر این تحقیق برداشت داد

النژ خط لوال8 تحلیل فوریه یا تحلیل توازن تصویری از روبرو که با توجه به مقیاس مناسب اندازه براساس شیب سطح محوری و پ

-ای بودن چیننمودیم. همچنین طبق طبقه بندی رمزی استوانه 5b3, b1, bهای مربوط به تحلیل فوریه اقدام به محاسبه ضرایب گیری

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 :FO 1 ناودیس

  – 35-353اودیس در سازند خوش ییالق به سن دونین رخنمون دارد. موقعیت محور و سطح محوری چین به ترتیب این ن

SW3./353 ب(. براساس شیب سطح -4باشد)شکل)های سینوسی شکل میج(. براساس تحلیل فوریه جزء چین-4باشد)شکل)می

ای های استوانههمچنین طبق طبقه بندی رمزی این چین در گروه چین باشد.محوری و پالنژ خط لوال چین ایستاده با پالنز مالیم می

 است.( نشان داده شده4های برداشت شده از این ناودیس در شکل)گیرد. استریوگرام دادهقرار می

 

                                                                                                   

   
 ب              ج                                            الف                                

 FO 1 ج: سطح محوری و محور ناودیس FO 1 ناودیس غرب( ب: نمودار فوریه)جهت دید شمالFO 1الف: ناودیس  -FO 1 ناودیس -(4شکل)
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FO 2: 

 SW13/313  – 5-313این چین در سازند خوش ییالق به سن دونین رخنمون دارد. موقعیت محور و سطح محوری چین به ترتیب 

ج(. براساس شیب سطح محوری و پالنژ -1باشد)شکلهای جناغی شکل میب(. براساس تحلیل فوریه جزء چین-1باشد)شکلمی

-گیرد. استریوگرام دادهای قرار میهای استوانهه بندی رمزی این چین در گروه چینباشد. همچنین طبق طبقافقی میچین ایستاده نیمه

 است.( نشان داده شده1های براداشت شده از این چین در شکل)

 

 

    

         
 الف                          ب                    ج           
 FO2 ج: نمودار فوریه چین FO2 : سطح محوری و محور چین)جهت دید غرب( بFO 2الف: چین  -FO 2 -(1شکل)

 

 : FO 3 ناودیس

  – 45-333این ناودیس در سازند خوش ییالق به سن دونین رخنمون دارد. موقعیت محور و سطح محوری چین به ترتیب 

SW13/333 5باشد)شکلر لوال میهای جناغی با تمایل به حالت سینوسی دب(. براساس تحلیل فوریه جزء چین-5باشد)شکلمی-

-باشد. همچنین طبق طبقه بندی رمزی این چین در گروه چینج(. براساس شیب سطح محوری و پالنژ چین ایستاده با پالنژ مالیم می

 .است( نشان داده شده5های برداشت شده از این ناودیس در شکل)گیرد. استریوگرام دادهای قرار میهای استوانه
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 الف                               ب                     ج        

  FO 3ج: سطح محوری و محور ناودیس   FO 3ب: نمودار فوریه ناودیس  FO 3الف: ناودیس  -FO 3ناودیس  -(5شکل)

 

 : FO 4 تاقدیس

  – 31-3.3ن به ترتیب این تاقدیس در سازند مبارک به سن کربونیفر رخنمون دارد. موقعیت محور و سطح محوری چی

SE31/3.3 های جناغی شکل با تمایل کمی به سمت سینوسی شدن در قسمت لوال میباشد. براساس تحلیل فوریه جزء چینمی-

باشد. همچنین طبق طبقه بندی رمزی این چین در باشد. براساس شیب سطح محوری و پالنژ خط لوال چین ایستاده با پالنز مالیم می

 است.( نشان داده شده4های برداشت شده از این تاقدیس در شکل)گیرد. استریوگرام دادهای قرار میاستوانههای گروه چین

 

  

    
 جب                              الف                                

 

 FO 4سطح محوری و محور چین  ج: FO 4)جهت دید غرب( ب: نمودار فوریر چین FO 4الف: تاقدیس  -FO 4تاقدیس  -(4شکل)
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 :نتیجه گیري

 ن شرح است:جی که از این تحقیق حاصل شد به اینتای

-جنوب-خاوریازند مبارک ما شاهد روند شمالس حالیکه در در خاوریجنوب-باختریها شمالینییالق روند چدر سازند خوش

(8 در 3133(: در خاور تهران8 بنا به گزارش آنگالن)3131ستناد به آقانباتی)بودیم که دو روند متفاوت هستند که احتماال به ا باختری

جنوب خاوری وجود دارد -جنوب و شمال باختری-های کربنیفر زیرین)سازند مبارک( دو امتداد مشخص8 با راستای شمالسنگ

 ستگی هستیم.شود. در این منطقه هم ما شاهد این ناپیوتر از کربنیفر دیده نمیهای جوانکه در سنگ

ایستاده با پالنژ های ها جزء چینبراساس تحلیل فلوتی اکثر چین ای،های استوانههای موجود در این منطقه جزء چینبه طور کلی چین

بودن محیط  شکننده-پذیراکی از شرایط تشکیل شکلدهند که حها حالت جناغی را نشان میبراساس تحلیل فوریه اکثر چین ومالیم 

 است.
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