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◊◊◊◊◊◊◊  
:چکیده   

در این مطالعه به تفاوت هاي ساختاري در سیستم امتداد لغز با حرکت یک سویه و دو سویه صفحات در مدل سازي فیزیکی پرداخته 
نتایج . می باشد 2و دستگاه دگرشکلی گل رس1گاه دگرشکلی ماسهمواد آزمایش شامل گچ کشته یا مرطوب، دست. شده است

آزمایش نشان می دهد که در سیستم حرکت دو سویه ، تنشی که  بلوك ها بر یکدیگر وارد می کنند یکسان است و برش هاي 
اما در حرکت یک سویه از ساختارهاي این نوع حرکت هاي امتدا لغز می باشد؛  4و حوضه هاي فروافتاده 3ریدل و نواحی باالآمده

که یکی از صفحات ثابت و دیگري متحرك است، عالوه بر تشکیل برش هاي ریدل و نواحی برخاسته و فروافتاده، چین خوردگی، 
  .راندگی و چرخش بخش هاي انتهایی پوشش رسوبی روي صفحات، از ساختارهاي این نوع حرکت می باشند

  
   ویسکوز، حرکت یک سویه فیزیکی، الیه د لغز، مدل سازيامتدا سلگ: کلید واژه ها

The study of structural differences in strike-slip system with unidirectional and bilinear 
movements 

Elahe Mehdikhanlou 1, MSc .emehdikhanloo@yahoo.com 
Ali Yassaghi 2, Associate Professor.yassaghi@modares.ac.ir 

 
 
Abstract: 
 
In this paper deals to structural differences in analogue modelling of strike-slip system with unidirectional and 
bilinear movement of plates. The material of experiment is wet or dead plaster, sand box and clay box 
deformation device. Results of experiment show that, in bilinear movement system, stress that block impose 
together, is coeval and the structures related to these kind of strike-slip movement is Riedel shears, push-up and 
pull-apart basins; but in unidirectional strike- slip movements that one of plates is fixed and another plate is 
moveable, in addition to creation of Reidle shears, and push-up and pull-apart areas, folding, thrusting and 
rotation the end of cover over the plates is the structures of these kind of movement 
 
Keywords: strike-slip fault, analogue modelling, viscous layer, unidirectional movement  

                                                 
1 Sand box 
2 Clay box 
3 Push-up 
4 Pull-apart 
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◊◊◊◊◊◊◊  
 

  :مقدمه 
. گسلش امتداد لغز یکی از اشکال رایج دگرشکلی در پوسته قاره اي و اقیانوسی است که می تواند در همه مقیاس ها ایجاد شود

سیستم امتداد لغز به نسبت کم پهنا و تقریباً قائم است و در امتداد دو بلوکی که در کنار یکدیگر به طور موازي لغزش افقی دارند 
)سیستم هاي امتداد لغز در میدان تنش سه گانه اي ایجاد می شود که در آن تنش بیشینه. می شوندایجاد  )و کمینه  ( در  (

)صفحه افقی و تنش میانه شکستگی هاي برشی . معروف است 5قائم است؛ که این جهت یابی هاي تنش به قانون اندرسون (
ترتیب هندسی برش هاي ریدل نشان دهنده . نام دارند 6فاصله کمی از گسل اصلی شکل می گیرد برش هاي ریدل کوچکی که در

 ,Fossen(گسل هاي امتداد لغز بکار برده می شود جهت حرکت بلوك هاست و بنابراین به طور وسیع در تفسیر تکامل کینماتیکی

2010; Davis et al., 2011.( در واقع مدل . اکنون توسط افراد بسیاري مورد مدل سازي واقع شده استسیستم هاي امتداد لغز ت
 An ;:براي مثال. سازي یکی از بهترین و مستقیم ترین راه هاي شناخت و درك چگونگی تشکیل پدیده ها و ساختارهاي زمین است

(1998) Dooley and Schreurs(2012) .برخی افراد مانند Casas  امتداد لغز را با یک صفحه ، حرکت )2001(و همکاران
درجه یعنی فشارش محض  90ثابت و یک صفحه متحرك و با هدف بررسی ساختارها طی همگرایی صفر یعنی امتداد لغز خالص تا 

نیز نواحی ) 2012(و همکاران  González. پوشش رسوبی در آزمایش آنها سکانس ماسه وسیلیکون می باشد. آزمایش نموده اند
در این مطالعه . تاده را در یک سیستم امتداد لغز با یک صفحه ثابت و صفحه متحرك مورد مدل سازي قرار داده اندبرخاسته و فرواف

  .مدل سازي فیزیکی گسل امتداد لغز با هدف بررسی تفاوت هاي ساختاري در حرکات یک سویه و دو سویه انجام شده است
◊◊◊◊◊◊◊  

  :روش تحقیقبحث و 
  ت دو سویه صفحاتآزمایش امتداد لغز با حرک

  :مواد آزمایش
گچ مرطوب بعنوان پوشش رسوبی ویسکوز، دو قطعه چوبی بعنوان پی سنگ سخت، ابزار ترسیم نشانگرهاي کرنش و دستگاه 

  .دگرشکل گل رس
  :روش آزمایش

نوان پی بع) چوبی(دستگاه دگرشکلی گل رس داراي دو صفحه. در این آزمایش از دستگاه دگرشکلی گل رس استفاده شده است
با حرکت دادن محور دستگاه دو دیواره و قطعات چوبی متصل به آن شروع به . سنگ است که هر یک به دیواره اي متصل است

گچ . در این آزمایش حرکت بین صفحات راست بر است. حرکت می نماید و حرکت امتداد لغز بین صفحات شبیه سازي می گردد

                                                 
5 Anderson’s law 
6 Riedel shears 
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دوایري به عنوان نشانگرهاي کرنش . پوشش رسوبی بر روي قطعات چوبی قرار می گیرد بعنوان cm5/1 مرطوب با میانگین ضخامت
  .خطوطی نیز عمود بر راستاي جابجایی جهت اندازه گیري بهتر کرنش ترسیم می شود. بر روي نمونه ترسیم می شود
  :مشاهدات و نتایج آزمایش

این . تشکیل می شود Rهمسو یعنی  ین شکستگی هاي ریدلبا ایجاد دگرشکلی اول. در مرحله اول نمونه بدون دگرشکلی است
بطوري که . نوع دگرشکلی در سیستم امتدادلغز برش ساده است. نسبت به برش اصلی و برش راست بر دارند º20شکستگی ها زاویه 

این راستا موافق با  .درجه نسبت به برش اصلی قرار می گیرد 45با دگرریختی در ابتدا محور بلند بیضی کرنش در راستاي حدودي 
دو بخش انتهایی گسل اصلی . می باشد) (است و قطر کوتاه بیضی در راستاي اعمال تنش بیشینه فشارشی) (راستاي تنش کششی

 R با پیشرفت دگرشکلی تعداد شکستگی هاي. در دو طرف بیشتر تحت تنش است و بخش مرکزي تنش را دیرتر دریافت می کند
چنین رفتاري ناشی از تمایل مواد در . می رسد º37زاویه محور بلند بیضی نسبت به برش اصلی نیز کاهش یافته و به . افزایش می یابد

 Push-upمنجر به توسعه نواحی باال آمده یا  Rبرهم کنش برش هاي راست بر . چرخش و هم راستا شدن با برش اصلی می باشد
به یکدیگر  Yتوسط برش موازي گسل اصلی یعنی برش Rدر ادامه دگرریختی بیشتر برش هاي . وددر پایانه شکستگی ها می ش

ختگی شکستگی جدیدي رشد می یابند و طویل تر می شوند و با ایجاد گسی Rتا قبل از گسیختگی اصلی برش هاي . متصل می شوند
  .بوجود نمی آید

  
  

  
  

 .بدون دگر شکلی:  1شکل

 .می باشد  Rاولین ساختار در این مرحله برش هاي همسوي راست بر. دگرشکلی% 5: 2شکل
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  )ثابت بودن یک صفحه و حرکت صفحه دیگر(امتداد لغز با حرکت یک سویهشببیه سازي حرکت : مرحله دوم
  :مواد آزمایش

گچ کشته یا مرطوب بعنوان پوشش رسوبی ویسکوز، دستگاه دگرشکلی ماسه، دو قطعه چوبی بعنوان پی سنگ سخت، ابزار ترسیم  
  نشانگرهاي کرنش
  روش آزمایش

این دستگاه نیز داراي دو دیواره است با این تفاوت که یکی از دیواره . شده استدر این آزمایش از دستگاه دگرشکلی ماسه استفاده 
یکی از صفحات چوبی به دیواره . دیواره متحرك توسط میله اي به موتور متصل است. ها ثابت و دیواره دیگر متحرك است

  .و افزایش تعداد این شکستگی ها Rرشد یافتگی برش هاي . کلیدگرش% 5/6:  3شکل

تصویر . "Y"ایجاد گسیختگی اصلی با تشکیل برش موازي گسل اصلی یعنی برش. دگرشکلی% 10: 4شکل 
  .را نشان می دهد Push-upسمت راست ساخت 
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تحرك، صفحه متصل به آن نیز شروع با حرکت دیواره م. متحرك و صفحه دیگر به دیواره ثابت دستگاه دگرشکل متصل می شود
با . بر روي صفحات چوبی قرار می گیردcm5/1گچ مرطوب با میانگین ضخامت . به حرکت نموده و برش چپ بر ایجاد می شود

  . ابزاري نشانگرهاي کرنش به شکل دایره و خطوط بر روي نمونه ترسیم می شود
  :مشاهدات و نتایج

تشکیل می  )R(کرنش اولین برش هاي همسوي ریدل% 67/1با شروع دگرریختی در . در مرحله اول نمونه بدون دگرشکلی است
 push-upبخش هاي برخاسته یا Rدگرریختی در پایانه هم پوشان برش هاي % 34/3در . شوند که فواصل زیادي نسبت به هم دارند

از برش ها مانند گسل امتداد لغز عمل می کنند که جهت بردار هاي حرکت هر یک . شکل می گیرد Yو تعداد محدودي برش 
برش هاي . می شود Rدر خود برش هاي  pull-apartدر پایانه برش ها و تشکیل ساختار فروفتاده یا  push-upمنجر به ساخت 

، بخش هاي باالآمده به راندگی دگرریختی%  67/6در . تشکیل شده است Rنیز در ناحیه بین برش هاي  ’R ناهمسوي راست بر یا
در . تحول می یبابند و بخش هایی نیز به دلیل قرار گیري در فضاي کششی مستعد تشکیل شکستگی هاي ناشی از کشش می باشند

دگر % 10-34/8طی . و اتصال برش ها به یکدیگر گسیختگی روي در پوشش روي می دهد Yاین مرحله هم چنین با فعالیت برش 
اشی از بلوك متحرك بر  بخشی از بلوك ثابت، منجر به حرکت این بلوك کوچک شده و آن را از محل اولیه خود ریختی تنش ن
دگرریختی بخش هاي انتهایی هر دو بلوك  به دلیل قرار % 67/11در . این بخش به یک ساخت نابرجا تبدیل می شود. جدا می نماید

  .راندگی ها نیز در ادامه تنش دچار چین خوردگی می شوند بعضی از. گیري در صفحه مقابل دچار چرخش می شوند
  
  

  
  
  

  گچ مرطوب بدون دگرشکلی: 5شکل
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 .Rداخل برش هاي Pull-apart و ساختار Rبرش هاي بین  Push-upتشکیل نواحی . دگرشکلی% 34/3: 6شکل

ناحیه سمت چپ به  دلیل قرار گیري در فضاي کششی، . دگرشکلی% 67/6تشکیل چین خوردگی و راندگی طی : 7شکل
  .مستعد تشکیل شکستگی هاي کششی می باشد
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  بحث
از ابتداي تشکیل تا  Rنتایج آزمایش اول یعنی شبیه سازي امتداد لغز با حرکت دوسویه صفحات نشان می دهد، برش هاي همسوي 

این درحالی است که تغییر در زاویه . یی گسیختگی هندسه ، راستا و زاویه خود نسبت به برش اصلی را حفظ می کنندمراحل نها
در حرکت یک سویه این برش ها فضاي باز یا پهناي گسترده ندارند و . در حرکت یک سویه امتداد لغز ایجاد می شود Rبرش هاي 

در  Rتشکیل برش هاي ). 5شکل(تشکیل می شود Push-upا نواحی باالآمده یا تنها در برخی قسمت ها، در پایانه این برش ه
چنین تأخیري می تواند ناشی از تنش متقابلی که هر صفحه بر دیگري حین حرکت وارد می . حرکت دو سویه دیرتر آغاز می شود

زمان کوتاهی پس از شروع  ، در)حرکت یکی از صفحات(در شبیه سازي امتداد لغز با حرکت یک سویه . کند، ایجاد شود
به دلیل اینکه یکی از صفحات ثابت و دیگري متحرك است، دو بردار . تشکیل می شود  Rدگرشکلی، اولین برش هاي همسوي 

می شود  Rمنجر به ایجاد فضاي کششی گسترده اي در برش  Rحرکت یعنی حرکت چپ بر گسل اصلی و بردار حرکت در برش 
نیز در آزمایش ریدل  Atmaoui et al., (2006) چنین ساختی را . نسبت داد Pull-apartن ساخت به طوري که می تواند به آ

و بردار حرکت در شبیه سازي امتداد لغز دو ) و تاحدي کائولین و کوارتز(مواد آزمایش وي رس غنی از سیلت . معرفی نموده است
همانگونه که نتایج آزمایش . د پیچیده و تکاملی تبدیل می شونددر حرکت یک سویه ساختارها از ساده به یک رون. طرفه بوده است

گیري در فضاي کششی،  ناحیه سمت چپ به  دلیل قرار. دگرشکلی% 67/6تشکیل چین خوردگی و راندگی طی : 8شکل
  .مستعد تشکیل شکستگی هاي کششی می باشد
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-pushشبیه سازي امتداد لغز با حرکت یک سویه نشان می دهد، ابتدا برش هاي ریدل تشکیل می شود؛ در ادامه دگرریختی ساخت 

up در بین شکستگی هاي ریدل ایجاد می شود که در ادامه به چین خوردگی و راندگی تحول می یبابد .  
◊◊◊◊◊◊◊  

  :نتیجه گیري 
  
در سیستم هاي امتداد لغز چنانچه هر دو صفحه داراي حرکت باشند و یا یک صفحه داراي حرکت باشد بر نوع ساختارها  •

 . بسیار تأثیر گذار است

 .پیچیدگی ساختارها با ادامه دگرریختی از ویژگی هاي سیستم هاي امتداد لغز است •

،که در مدل سازي )2001(و همکاران Casasبراي مثال . اختارها نقش مهمی داردجنس پوشش رسوبی در بوجود آمدن س •
امتداد لغز یکی از صفحات در آزمایش آنها ثابت و دیگري متحرك است و مواد آزمایش سکانس ماسه و سیلیکون است، 

با وجود الیه ویسکوز و حرکت  معرفی نموده است در حالی که در این مطالعهYو P, R’,Rساختارهاي سیستم امتدا لغز خالص را 
 .یکی از صفحات عالوه بر ساخت هاي فوق، ساختارهاي مناطق فشارشی نظیر چین خوردگی و راندگی نیز بوجود آمده است

◊◊◊◊◊◊◊  
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