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 چکیده 

 تا 44   93' یاییجغراف هایطول بین غربیآذربایجان استان در ایران غربشمالی مورد پژوهش در منطقه

در این پژوهش سعی  .است قرارگرفته شمالی 93   93' تا 93   54' جغرافیایی هایعرض و شرقی 44  33'

 .ماکو تعیین گردد یی مقاطع میکروسکوپی و مزوسکوپی سوی برش زون گسلشده با استفاده از مطالعه

 54ی مقاطع نازک از آنها به تعداد تهیه ،دار از منطقههای جهتاهداف این پژوهش برداشت نمونهکه 

برای . ی مقاطع نازک جهت تحلیل ریزساختارهای منطقه برای تعیین سوی برش می باشدعدد و مطالعه

با . صورت گرفته استرسیدن به این اهداف، روش پژوهش بر مبنای مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی 

گردد ی مورد پژوهش مشخص میختاری منطقهتوجه به اطالعات حاصله از مطالعات ساختاری و ریزسا

که در ی شرایط دگرگونی هنگام دگرریختی باشند بطوریدهندهتوانند نشانکه ریزساختارهای حاصله می

 .دندهآمده شرایط حرارت پایین و فشار باال را نشان میی مورد پژوهش اکثر ریزساختارهای بدستمنطقه

 ها، ریزساختارهایپورفیروکالست)ی مورد پژوهش ده در منطقهساختارها و ریزساختارهای مشاهده ش

ی ، ریزساختارهای حاشیه V-Pull-apartریزساختارهای ،C-Sو ریزساختارهای ساختارهابلورماهی،

 .باشدگرد میی برشی راستدهند، که معرف پهنهیک سوی برش واحد را نشان می مجموعاً( واتنش

   

 ی برشیاری، زون گسلی، ماکو، پهنهتحلیل ساخت: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 و شرقی 44  33' تا 44   93' جغرافیایی هایطول بین غربیآذربایجان استان در ایران غربشمال در پژوهش مورد یمنطقه

 در یرسوب – ساختمانی واحدهای بندیتقسیم ازلحاظ که است قرارگرفته شمالی 93   93' تا 93   54' جغرافیایی هایعرض

 کیلومتر صدها هاآن هاینمونه ترینبزرگ. شوندمی یافت هامقیاس همه در برشی هایزون. است شده واقع مرکزی ایران زون

 قابل هایزون ترینکوچک مقابل، در. رسدمی کیلومتر صدها تا هاده به هاآن جاییجابه و دارد ضخامت کیلومتر هاده و طول

 است ممکن هاآن جاییجابه و دارند ضخامت مترمیلی یک حدود و طول مترسانتی چند معمول طور به رخنمون، در مشاهده

 همه. کرد مشاهده میکروسکوپ زیر در و نازک مقاطع در توانمی هم را ترکوچک برشی هایزون باشد، مترسانتی یک حدود

 برشی زون مرکز در واتنش مقدار برشی هایزون در. هستند باریک نسبتاً نوار یک در تغییرشکل از تمرکزی برشی هایزون

 پیوسته برشی هایزون. نامیممی پیوسته را برشی زون در واتنش زبانی به. یابدمی کاهش آن مرزهای سمت به و است حداکثر

 حالت در. بدهد دست از را خود پیوستگی کهاین بدون سنگ آن در که شوند،می ایجاد پذیرشکل شرایط در معمول طور به

 شرایط، این در. هستیم رو به رو ناپیوسته برشی  زون با یابد کاهش سرعت به تغییرشکل که مواردی در. یابدمی جریان جامد

 تغییرشکل با هاییسنگ مجاورت در تند، فیزیکی گسستگی یک امتداد در برشی،  زون یافته تغییرشکل شدت به هایسنگ

 به آن بودن ناهمگن و همگن یا برشی  زون در تغییرشکل بودن تدریجی یا ناگهانی. گیرندمی قرار ترکم مراتب به فیزیکی

 حالت نازک مقطع است،در ممکن رسدمی نظر به ناپیوسته رخمنون در که برشی، زون یک. است وابسته مشاهدات مقیاس

(. 5934 زاده،رسول و حسینلوحاجی) دهد نشان مترمیلی چند عرض در را کم تا زیاد تغییرشکل با هایسنگ از تدریجی تغییر

 مقاطع یمطالعه به است، چگونه آنها برش سوی و شودمی محسوب برشی یپهنه پژوهش، مورد یمنطقه اینکه تعیین برای

 برشی یپهنه در فراوانی ساختارهای مطالعه، این به توجه با. است شده پرداخته مزوسکوپی ساختارهای و میکروسکوپی نازک

 هایوارگیبرگ منطقه این در. دارد وجود میکروسکوپی مقایس در بخصوص مزوسکوپی مقیاس در پژوهش مورد یمنطقه

 ساختار ،C-Sساختار پوششی، هایپورفیروکالست واتنشی، یحاشیه گون،ماهی بلورهای انواع راه،راهگنیس وارگیبرگ پیوسته،

 پذیرشکل و پذیرشکل – شکنا هایدگرشکلی تأثیر تحت که هستند دهمشاه قابل...  و هامیکروبودین ،V-Pull-apartکششی

 .شودمی پرداخته پژوهش مورد یمنطقه در میکروسکوپی و مزوسکوپی ساختارهای بررسی به مقاله یادامه در. اندگرفته قرار
   

 روش تحقیق 
 :شودمی تقسیم بخش دو به تحقیق دراین گرفته انجام مطالعات

 .صحرایی بازدیدهای و مطالعات  -5

 .آزمایشگاهی مطالعات -2

 :شودمی انجام صورت دو به تحقیق این در صحرایی مطالعات

 دستگاه از استفاده با هاآن موقعیت تعیین و آزمایشگاه در بررسی جهت مزوسکوپی ساختارهای از برداریعکس -الف  – 5

  .(GPS)اسپیجی

  .دارجهت هاینمونه برداشت -ب  – 5

 :باشدمی زیر مبحث دو با ارتباط در تحقیق دراین شده انجام آزمایشگاهی العاتمط

  .ریزساختاری مطالعات جهت شده برداشت هاینمونه از نازک مقاطع تهیه -الف  -2

  تهیه جهت هاآن از برداریعکس و پالریزاسیون میکروسکوب توسط نازک مقاطع از استفاده با ریزساختارها مطالعه  -ب  -2

(Sketch)  میکروسکوپی ساختارهای از. 
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 ی زون گسلی ماکوی سوی برش در محدودهساختارهای تعیین کنندهتحلیل ریز-1

 هاشاخص این کرد، استفاده منطقه در موجود جنبشی هایشاخص از توانمی ،پژوهش مورد منطقه در برش سوی تعیین برای

 ،V-Pull-apart ریزساختارهای میکاماهی، ساختارهای ریز ،δ و φ نوع از ششیپو هایپورفیروکالست ،C -Sبرشی باندهای شامل

 که است جهتی صحیح انتخاب و درست بردارینمونه بر متکی ریزساختارها تحلیل باشند،می واتنش حاشیه ریزساختارهای

 دارجهت صورت به نازک یهابرش یتهیه میکروسکوپ زیر در برش سوی تعیین یالزمه. شودمی بریده نمونه نازک مقطع

 یتهیه برش، سوی هایشاخص میکروسکوپی بررسی برای آرمانی حالت. باشد شده تهیه سنگ از مناسب جهت در که است

 عمود و وارگیخط موازات به مقاطع در عمل در و است نهایی واتنش بیضوی XY یصفحه بر عمود و X محور موازات به برش

 یمنطقه هایسنگ از ریزساختارها بهتر تحلیل برای(.  ,2334Passchier and Trouw) شوندمی یهته و داده برش برگوارگی بر

 شده تهیه میکروسکوپی نازک مقطع عدد 54 تعداد به ها،نمونه این از سپس و آمد عمل به دارجهت گیرینمونه پژوهش، مورد

 در شده مشاهده ریزساختارهای از دیگر برخی. تندهس رویت قابل نازک مقاطع در ساختارها ریز بیشتر برش سوی. است

 .باشندمی میکروبودیناژها و گنایسی وارگیبرگ پیوسته، ارگیوبرگ منطقه،

 

 ی مورد پژوهشدر منطقه C-Sباندهای برشی -1-1

 ساخته یحیترج یافتگیجهت اثر در برشی یپهنه فعالیت طول در که است فابریکی از قسمتی C نوع برشی نوار کلیواژهای

-زون. کنندمی قطع را همدیگر مشخصی حالت با که باشدمی S صفحات شامل و بوده برشی پهنه هایکناره موازی و شودمی

 است موازی اصلی برش هایزون با هاآن درون هایبرگواره و دارند حضور مستقیم طور به برشی هایزون داخل در C های

 کار به برشی نوارهای برای تواندمی C صفحه اصطالح و شیستی وارگیبرگ برای واندتمی S صفحه اصطالح(. 5911 محجل،)

. رود

 . (5شکل)شودمی مشاهده بوراالن جاده میلونیتی هایآهک در منطقه این در برشی باند کلیواژهای
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 (,2334Passchier and Trouw از تباساق)Ć, C,S ساختارهای: b بوراالن، جاده میلونیتی هایآهک در ،C وS ساختار: a: 5شکل

 

 پژوهش مورد منطقه در پوششی هایپورفیروکالست -1-2

 باشد،می ریزدانه هاآن به نسبت که ایخمیره داخل در که بلوری چند شده گرد قطعات به( آواری پورفیری) پورفیروکالست

 به پورفیروکالست طرف دو در که باشند شده رریختدگ دنباله صورت به است ممکن ریز بلورهای دارای پوشش. شودمی گفته

 به آن مرکزی بخش که حالی در اندشده کشیده هابال که رسدمی نظر به. دارند ادامه میلونیت در شده کشیده اجزای موازات

 برای تواندمی هابال این شکل. دهدمی اندازه تغییر و کرده چروکیدگی و تبلور به شروع حاشیه از مقاوم و ثابت هسته صورت

 از کردتیکمه روستای میلونیتی هایشیست در موجود پوششی هایپورفیروکالست. گیرد قرار استفاده مورد برش نوع تعیین

 دگرشکلی درجه با هایمیلونیت در معموالً φ نوع هایپورفیروکالست. شودمی مشاهده 9 و 2 هایشکل در که باشدمی φ نوع

 در ماکو دگرگونی هایبازالت در δنوع از دیگری پوششی پورفیروکالست همچنین شوند،می یافت تدرش دانه نسبتاً و باال

 . است شده داده نمایش 4 شکل

 

 کردتیکمه روستای میلونیتی هایشیست در φ پوششی پورفیروکالست: 2شکل
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 .است مترمیلی 2 عکس دید میدان جهت ،(B:PPL و A:CPL) کرد،تیکمه روستای میلونیتی هایشیست در φ پوششی پورفیروکالست: 9شکل
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 .است مترمیلی 2 عکس دید میدان جهت ،(B:PPL و A:CPL) ماکو، دگرگونی هایبازالت در δ پوششی پورفیروکالست: 4شکل

 

 پژوهش مورد منطقه در هیما بلور ریزساختار -1-3

. هستند میکروسکوپی مقیاس در برشی هایپهنه در پذیرشکل برش سوی نشانگرهای ترینرایج از یکی گونماهی بلورهای

 همه هایویژگی از یکی. باشندمی هامیلونیت در کشیده شکل عدسی و لوزی منفرد پورفیروکالست گون،ماهی بلورهای

. است چرخش برای شاهدی هیچ نداشتن و قوی ترجیحی یابیجهت شکل، عدسی یا کشیده، لشک لوزی گونماهی بلورهای

 شود ساخته یافته انحالل مواد رسوب با جانبی رشد و فشاری انحالل یا داخلی شکل تغییر دلیل به است ممکن لوزی شکل

 از نامتقارن هایعدسی درشت هایانهد شامل نازک مقطع در هامیلونیت اوقات گاهی(. 5934 زاده،رسول و حسینلوحاجی)

 رأس برگواره و ماهی میکا بین حاده زوایای از کدام هر انتهای در. گیرندمی قرار مایل صورت به غالب برگواره با که هستند میکا

 .(7و4،5هایشکل)شودمی خمش دچار برش جاییجابه جهت سمت به میکاماهی
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 .متراستمیلی 2عکس دید میدان جهتو (  B:PPL, A:CPL)شودمی مشاهده کردتیکمه میلونیتی هایشیست در 5 گروه ماهی بلور ساختار: 4شکل
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-میلی 4عکس دید میدان جهت( B:PPL و A:CPL.) شودمی داده نمایش کردتیکمه میلونیتی هایشیست در 4 گروه ماهی بلور ساختار: 5شکل

 .متراست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و A:CPL) ماکو دگرگونی هایبازالت در شده مشاهده 2 گروه ماهی بلور ساختار صحرا، در دارجهت هاینمونه برداشت چگونگی: A-7شکل

B:PPL)، متراستمیلی 2 عکس دید میدان جهت. 

 

 C-S ساختار -1-4

 دارد وجود مختلفی هایوارگیبرگ ها،ونیتمیل در. شودمی مشاهده دارجهت نازک مقاطع در ماکو گسلی زون در C-S ساختار

 موازی و کرده عمل مورب صورت به هاوارگیبرگ این گاهی. دهد نشان هاپهنه در را برش جهت تواندمی هاآن یافتگیجهت که

 در C/S ریکفاب(. 1شکل) شودمی دیده شوند،می ایجاد کلسیت یا کوارتز از که کانیتک هایالیه در بیشتر حالت این. نیستند

 هایزون در بیشتر فابریک این. یابدمی گسترش دارند میکا کمی درصد و بوده ضعیف هاآن در وارگیبرگ که هاییمیلونیت

 نوارهای فابریک که حالی در. شودمی دیده یافته شکل تغییر هایگرانیت در خصوص به و بوده معمول متوسط درجه با برشی

 تقسیم تنش وجود با هاییمحل در C نوع برشی نوارهای. زنندمی دور فلدسپار هایکالستپورفیر اطراف در C نوع برشی

  شوندمی متصل هم به و یافته گسترش و تولید فلدسپار هایپورفیروکالست کنار در و شده بندیهسته باال شونده

(Passchier and Trouw,2005.) 
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 .است مترمیلی  2عکس دید میدان جهت کرد،تیکمه یمیلونیت هایشیشت در  C-S ساختار: 1شکل

 

 ماکو گسلی زون یمحدوده در  V-Pull-apartریزساختارهای -1-5

 ماکو دگرگونی هایبازالت در ریزساختارها این. باشندمی کشش از حاصل ریزساختارهای از جدیدی نوع شکلVریزساختارهای

 در را برش جهت تر،بزرگ قسمت به نسبت ترکوچک قسمت شدگیخم شکل V ساختار در. (3شکل )است  شده مشاهده

 نوعی ریزساختارها، این واقع در(. 5934 زاده،رسول و حسینلوحاجی) دهدمی نشان بازشدگی انتهای در مجاور سطح طول

 .دهندمی نشان نظر مورد منطقه در را برش سمت و اندشده جاییجابه باعث که هستند ریزگسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برش سوی ،(B:CPL و C:PPL) ماکو دگرگونی هایبازالت در V-pull-apart ریزساختار صحرا، در دارجهت هاینمونه برداشت چگونگی: A-3شکل

 .است مترمیلی  4عکس دید میدان جهت دهد،می نشان را گردراست

 

 ماکو گسلی زون یمحدوده در واتنش حاشیه ریزساختارهای -1-6

 دگرریختی جریان در سخت جسم یک وجود. کرد اشاره واتنش حاشیه ساختارهای به توانمی منطقه ختارهایسا ریز دیگر از

 اطراف در دگرریختی جریان الگوی و تنش میدان در شدید تغییرشکل آمدن وجود به باعث پذیرشکل محورغیرهم یا محورهم

 تغییر هنگام در که هستند هایکانی دیگر و کلریت لسیت،ک کوارتز، تبلور برای هایمحل واتنشی هایسایه. شودمی جسم

 از بسیاری. شوندمی گذاشته برجای دگرگونی، جایگزینی یا هاحفره پرکننده مواد صورت به یا مواد این. اندمتحرک نسبتاً شکل

 و کشش پهنه در بیشتر نشیوات هایسایه در هاکانی رشد. هستند جهتهم ایورقه یا فیبری هایکانی حاوی واتنشی هایسایه
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 کردتیکمه میلونیتی هایشیست از میکروسکوپی مقطع در. گیردمی صورت پذیر،شکل زمینه و صلب بارمیان بین فاصل حد در

 .( 53شکل) هستند نمایان خوبی به واتنش هایحاشیه

 

 
 ،(B:PPL و A:CPL) کرد،تیکمه روستای میلونیتی هایشیست از میکروسکوپی مقطع در واتنش حاشیه: 53شکل

 .است مترمیلی  4عکس دید میدان جهت

 

 پژوهش مورد منطقه در ممتد یا پیوسته وارگیبرگ -1-7

 و دهندنمی نشان را شدگیالیه که است یافته تشکیل ترجیحی یافتگی جهت با ایصفحه بلورهای از پیوسته ارگیوبرگ

-برگ است ممکن نیز دیگر بلورهای یا و کوارتز ولی. باشندمی هاآمفیبول و میکاها برگوارگی این سازنده هایکانی ترینمتداول

 پیوسته شیستوزیته شوند، دیده مسلح غیر چشم با برگوارگی یسازنده هایدانه اگر. کنند ایجاد نازک تیغه در را ممتد ارگیو

 نامیده اسلیتی کیلواژ یا ممتد کیلواژ را مذکور ساختار باشد ریزتر برگوارگی زندهسا هایدانه اندازه اگر اما شوند،می نامیده

 نشده دگرشکل ایصحفه بلورهای ترجیحی یافتگیجهت با که کانی، هایوارگیبرگ عنوان به تواندمی وارگیبرگ. شد خواهد

 شده پهن بلورهای توسط که ایصفحه هایریکفاب از ناشی برگوارگی و شده ساخته آمفیبول و میکا مثل بلورهایی های-دانه

 هایکوارتزیت در ساختار نوع این(. 5934 زاده،رسول و حسینلوحاجی) شود بندیتقسیم شده ایجاد کلسیت یا کوارتز مثل

 .(  55شکل)شودمی مشاهده بوراالن جاده
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 ، ( B: CPL, C: PPL) بوراالن جاده هایکوارتزیت در پیوسته وارگیبرگ از اینمونه صحرا، در دارجهت هاینمونه برداشت چگونگی: A:55شکل

 .است مترمیلی  4عکس دید میدان جهت

 

 میلونیتی برگوارگی -1-8

 را هامیلونیت داخل برگواره. باشندمی میلونیتی هایهربرگوا مطالعه مورد منطقه در شده مشاهده ریزساختارهای از دیگر یکی

 با متناوب هایالیه و هاعدسی از که است ناپیوسته برگواره یک میلونیتی برگواره. کنندمی گذارینام میلونیتی برگواره عنوان به

 بیش و کم هایپورفیروکالست هامیلونیت بیشتر در. است یافته تشکیل مختلف هایدانه اندازه و شناسیکانی شیمیایی، ترکیب

 مانند) خطی یا ایصفحه منفرد بلورهای ها،عدسی نوع این از بعضی. شوندمی احاطه برگوارگی نوع این توسط شده دگرشکل

 نوع دو وجود برشی، هایپهنه دقیق بررسی. کنندمی تقویت یا ایجاد را برگوارگی که هستند( فلدسپار میکا، کوارتز، نوارهای

 و کنندمی قطع کمتر یا درجه 44 زاویه با را یکدیگر برگواره دونوع این. کندمی مشخص میلونیتی هایسنگ در را برگواره

 .(52شکل)(5934 زاده،رسول و حسینلوحاجی) شوندمی خوانده C سطوح و S سطوح عنوان تحت
 

 ،جهت(B: CPL, C: PPL) بوراالن جاده در میلونیتی گنیس وارگیبرگ از اینمونه صحرا، در دارجهت هاینمونه برداشت چگونگی: A:52 شکل

 است مترمیلی  4عکس دید میدان

 

 پژوهش مورد منطقه در میکروبودیناژها -1-9
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. آیندمی وجود به میکروسکوپی مقیاس در کشیده هایکانی در کشش اثر در که است ساختارهای از دیگر یکی بودیناژها میکرو

 هنگام دگرگونی شرایط دهنده نشان توانندمی کنندمی رشد هاآن گردن در که هاییکانی مجموعه وسیله به میکروبودیناژها

 با( 59شکل) در. نمود استفاده واتنش مقدار گیریاندازه برای مقیاس عنوان به توانمی ساختارها این از. باشند دگرریختی

 بودین فسیل امتداد در را شدگیطویل حداقل مقدار توانمی هابودین اولیه طول مجموعه بر( LΔ) طول تغییرات کردن تقسیم

 به فسیل در میکروبودیناژ ساختار(. 5934 زاده،رسول و حسینلوحاجی) آورد دست به را باشدمی درصد 7/23 برابر که شده

 .شودمی مشاهده ماکو گسلی زون یمحدوده در مستقیم رویه با گسیخته هایبودین صورت

 

 
 هایآهکسنگ در فسیل مستقیم رویه با گسیخته بودیناژهای میکروسکوپی عکس صحرا، در دارجهت هاینمونه برداشت چگونگی: A:59شکل

 .است مترمیلی  4عکس دید میدان جهت ،(B: CPL, C: PPL) بوراالن، جاده میلونیتی خاکستری

 

 بحث

ریختی این  ها در هنگام دگرهای برشی اهمیت خاصی برای بازسازی تکوین تکتونیکی دارد سنگتعیین نوع برش در پهنه

-ی سوی برش در پهنهبررسی ساختارهای میکروسکوپی یکی از عوامل مهم تأییدکننده. کندآثاردگرریختی را در خود ثبت می

مورد پژوهش، مقاطع نازک  یهای موجود در منطقهدار از نمونهبرداری جهتباشندکه با استفاده ازنمونهی برشی می

ی مورد پژوهش بدست آمدکه این مقاطع نازک درزیر میکروسکوپ، سوی برش منطقهی واز مطالعهمیکروسکوپی تهیه شد

که . ی تورد پژوهش صورت گرفته استکه برای اولین بار در منطقه. کندبررا برای گسل راندگی ماکو تأیید میسوی برش راست

 .دکنمعرفی می گردلغز راستی راستابا مولفه معکوسلغزفعالیت گسل ماکو را شیب
 

 مدل پیشنهادی برای زون گسلی ماکو

را  joes etal, 2004ا فشارش ارائه شده رل تدتوان مبا توجه به مطالعات ریز ساختاری صورت گرفته در زون گسلی ماکو می

شکل )طرف گردیده است را برای این ناحیه در نظر گرفت بر sanderson and marchini, 2004که در آن اشکاالت مدل 

54.) 
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 گردمدل هندسی ترا فشارش راست :54شکل

 

 گیرینتیجه

 صورت به توانمی را پژوهش این نتایج ماکو، گسلی زون یمحدوده در شده انجام ریزساختاری و ساختاری مطالعات به توجه با

 :نمود خالصه زیر

أییدی بر همگرایی مایل ت ار باالاند که فشاکثر ریز ساختارهای تشکیل شده در فشار باال و حرارت پایین بوجود آمده -5

 .باشدزون گسلی ماکو می گردراست

 ساختارهای ماهی، بلور ریزساختارهای پورفیروکالستها،) مطالعه مورد منطقه در شده مشاهده ریزساختارهای و ساختارها -2

C-S، ریزساختارهای V-Pull-apart، دهند،می شانن را واحد برش سوی یک مجموعاً( واتنش حاشیه ریزساختارهای 

 .باشندمی ردگراست برشی یپهنه معرف که

ی داشت شده از مناطق برشی زون گسلی ماکو تأثیر مولفههای بربا توجه به مطالعات میکروسکوپی در خصوص نمونه -9

 .ها نسبت دادبرای تمام راندگیتوان میگرد را لغز راستراستا

 

 پیشنهادها

 .بگیرد صورت ی کوچک در یک محدوده پژوهش مورد قهمنط در پتروفابریکی کامل مطالعات -5

 .ی منطقه از لحاظ مورفوتکتونیکی صورت گیردی زنگبار مطالعهبه علت وجود رودخانه -2
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