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شیراز شناسی ايران، دانشگاههمايش بلورشناسی و کانیدومین  بیست و

 جهت مطالعه عملکرد گسل بردخون  تیاستفاده از رشد بلورکلس
 2 مرضیهخلیلی،؛ 1*مریم، ایزدی

  رازی(، دانشگاه شکی) تکتونیشناس نیارشد زم یکارشناس یدانشجو*1

 نیدانشکده علوم، بخش علوم زم راز،یدانشگاه ش یعلم ئتیعضو ه2

 
 چکیده

برخوردار هستند،  یشتریب یاز فراوان یبوم زاگرس که رسوبات آهک شیخورده پ نیدر کمربند چ ستیکل رینظ يیمطالعه رشد بلورها

پژوهش با استفاده از  نيموثر باشد. در ا اریبس نه،یشیجهت مقدار تنش ب نییجهت حرکت گسل ها و به تبع تع صیتواند در تشخ یم

 یاز عملکرد ها ی. شواهد حاکديگرد یگسل بررس نيگسل بردخون، جهت حرکت ا یلغزها خشموجود در  یها تیجهت رشد کلس

 یحرکت امتداد لغز با مولفه نرمال و در بخش ها یدارا یشمال یکه بخش ها یباشد به طور یمختلف در طول گسل بردخون م

 است. ید لغز با مولفه فشاراز نوع امتدا یحرکت یجنوب

 کلید واژه 

  گسل بردخون، خش لغز، کلسیت

 
  قدمهم
 

گسترش  دينما ی( جلب نظر می)همچون آسماریآهک یتوال یرخنمون ها یکه بدون استثنا در تمام يیها دهيپد نيتر جياز را یکي

آن ها پرداخته شده است.  یفیتنها به شرح ک یميکربناته پر شده اند. در اکثر مطالعات قد مانیاست که با س يیها یشکستگ عیوس

 ی( به وجود مFlexure Slip)یدر اثر خمش لغزش یخوردگ نیچ نیکه در ح یحجم قیتطب بهها  یشکستگ نيبروز ا یبه طور کل

اد طول آن کامل نبوده و در امتد یشدگ مانیمتر، س یسانت کياز  شیب یبا پهنا يیها یشود. معموال در شکستگ ینسبت داده م د،يآ

توانند در  یها م یشکستگ نياست. ا تيشده، قابل رو دهیپوش زيدانه ر تیکلس کيآن ها با  یکه سطح داخل یها حفرات پراکنده ا

 ی(. گاهHalsey et al., 1978عمود در سطح طبقه ظاهر گردند) مهیمزدوج به صورت عمود و ن یها یو برش یعرض ،یانواع طول

 کي هیاول مانیس یبر رو یگريمشابه گشته و دوباره باز شده اند و سپس در فاز د یشدن دچار تنش ها مانیها، پس از س یشکستگ

 یموجود در رخنمون ها یها یدر شکستگ مانینوع س ني( ا(Halsay & Laper 1978 دهیرسوب کرده است. به عق هيثانو مانیس

 تيدریو ان پسيژ ت،یدولوم ریها نظ یکان ريبوده و سا تیغالبا کلس یتر شامل گروه بنگستان و گروه خام قیعم یو سازندها یآسمار

 نادر است. اریبس

هدف از اين مطالعه، تعیین جهت حرکت گسل بردخون از طريق مطالعه کلسیت های رشدی که در شکستگی های حاصل از حرکت گسل 

جنوب شرق(، -تهیه شده به موازات تاقديس خارتنگ)شمال غرب ايجاد گرديده اند و سرانجام انطباق نتايج به دست آمده با پروفیل لرزه ای

 می باشد.

 

 منطقه مورد مطالعه
 

 یصورت گرفته، در بخش جنوب غرب یبند می( بر اساس تقسشرقی طول °21-°29و  شمالی عرض °92-°92گستره مورد مطالعه )

هرمز به  یسر یعني یواحد سنگ نيتر یميفارس، دربردارنده قد یاز سکو یگستره به عنوان بخش ني. اردیگ یکمان فارس قرار م

  نسبتا یمنطقه توال ني(. ا1گردد)شکل یباشد را شامل م یم یکه آغاجار سازندها نيتا جوان تر نيکامبر-نیپس نيسن پرکامبر
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 تصوير لندست از گستره مورد مطالعه : 1شکل

 

  سيکرتاسه در تاقد ینبود توال رینظ یمهم یها یوستگیناپ ،یرسوب یتوال یرا دربر دارد. عالرغم کامل بودن نسب کیاز سنوزوئ یکامل

ی از سنگ ها یبیکه دربردارنده ترک رمز(. حضور نمک هرانينفت ا یمنطقه گزارش شده است)شرکت مل نيدارنگ، در ا

اللت بر اين نکته دارد که نمک از د ،قطعات گنايسی و آذرين می باشدرسوبی)ماس های رنگارنگ و آهک( به همراه تکه هايی از 

 د.ناعماق به سطح راه پیدا نموده و تکه های آذرين و دگرگون)گنايس( در واقع نمايش دهنده جنس پی سنگ در ناحیه می باش
شکستگی ها توسط اين مواد حضور عمده رسوبات آهکی و تبخیری)نظیر آسماری و گچساران( در منطقه سبب شده تا پرشدگی 

صورت گیرد. از طرفی ديگر می توان به تخلخل هايی نظیر تخلخل های بین بلوری و حفره ای که در مخازن آهکی اين منطقه ايجاد 

 شده است، نیز اشاره نمود.

 

 قیروش ها و مراحل تحق
 

 یبا راستا یاصل از عملکرد گسل امتداد لغزح راتییتغ یبررس لیاز قب یاطالعات ساختار یهدف جمع آور ،يیدر مطالعه صحرا

دارنگ)بخش  سيگسل ( و تاقد یخارتنگ)در بخش شمال یها سيآن تاقد یتحت عنوان گسل بردخون است که ط یجنوب-یشمال

حاصل از حرکت گسل  یموجود در خش لغزها یرشد یها تیاز کلس یریگ رهگسل( مورد مطالعه قرار گرفته است. با به یجنوب

که به موازات  یلرزه ا لیاز پروف یری. در ادامه با بهره گميمختلف آن مطالعه نموده ا یبردخون، عملکرد گسل مذکور را در بخش ها

 گسل بردخون پرداخته شده است. یسطح ريز یاست، به بررس دهيگرد هیخارتنگ ته سيتاقد

 

  بحث
 

 به اندازه  یا نهیشیروند تنش ب نیانگینشانگر م ت،یکلس يیکمان فارس، مطالعات صورت گرفته با استفاده از دوقولو یدر مناطق غرب
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°N25+15 گريحاصل از لغزش گسل است. از د یدر موافقت با داده ها یخوردگ نیچ يیکننده مراحل نها فیباشد که توص یم 

 یها یرشد کرده در شکستگ یجهت حرکت گسل با استفاده از بلورها نییتع ،یساخت نیزم عاتاستفاده از بلورها در مطال یايمزا

 مانیفاز س کيباشد. اگر مالک تنها رخنمون ها باشند ظاهرا تنها  ی( میلغزش ی)خطواره هایحاصل از حرکت خالف صفحات گسل

 یباشند.کان یو باز شدگ یشدگ مانیاز سف نيچند نیامر ممکن است مب تیکه در واقع یها وجود دارد در حال یدر شکستگ یشدگ

. در شودیم لیتشک زین یاو توده یتی، استاالکت یامانند ، رشته، ساقه یا، به صورت دانه یبلور یعالوه بر فرمها تیکلس رینظ يیها

 یصورت بلورها به یو گاه زيبه صورت دانه ر یتیکلس مانیس رد،یگ یصورت م تیتوسط کلس یشدگ مانیکه س يیها یشکستگ

 مهیرا که در اثر انحالل گشاده تر شده اند، ن يیها یو رس شکستگ لتیدر ابعاد س یذرات کربنات زین یشود و زمان یم دهيدرشت د

  (.28 ،یعی)مطندينما یپر م ايپر و 

چنین  ،بردخونبر اساس مطالعه خش لغزها و در نتیجه بررسی جهت کلسیت های رشدی در بخش های شمالی و جنوبی گسل 

کلیست ها در جهت افقی و قائم رشد نموده اند که نشانگر  اعمال  ،مشاهده گرديده است که در تاقديس های خارتنگ و دارنگ

(. در 9مولفه های امتداد لغز و شیب لغز می باشد. کلسیت های رشدی در سازندهای سورمه و ايالم نشان داده شده است)شکل

که در بخش شمالی گسل مورد  قديس دارنگ( مولفه شیب لغز مويد حرکت نرمال بوده در حالیبخش جنوبی گسل بردخون) تا

 . (3)شکلمطالعه)تاقديس خارتنگ( بیانگر اعمال مولفه فشاری است

 

  
 بردخون)سمت ديد جنوب شرق( جنوبی گسل های بخش در رشدی های کلسیت نمايش :9شکل

 

 
 (شرق شمال ديد سمت)بردخون گسل جنوبی های بخش در رشدی های کلسیت نمايش: 3شکل
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 نتیجه گیری
 

وجود خش لغزها و بهه دنبهال ان جههت گیهری بلورههای کلسهیت موجهود در  بر اساس مطالعات  انجام شده چنین استنباط می گردد که

شکستگی های منطقه عملکردهای متفاوتی از گسل بردخون را نمايان می سازد. در بخش های شمالی جهت گیری هها حهاکی از عملکهرد 

 ه نرمال می باشد.مولفه فشاری بوده حال آنکه در بخش های جنوبی نشان دهنده حرکت امتداد لغز همراه با مولف

 

  سپاسگزاری
 

مهندس  اني. از آقاميینما یم یارزسپاس گ قیتحق نيبرد ا شیپجهت  یمال یها تيحما لیبه دل رازیدانشگاه ش یاز معاونت پژوهش

 .مياکتشاف، کمال تشکر را دار تيريساختمان مد یشناس نینژاد از واحد زم یو مهندس وال یگودرز

 

 بعانم
 

)Laper, J.F., 1978, Report of the fracture study team, OSCO, Progres report, (UnpubHalsey, J.H.,  

 

 انیپا ،یلرزه ا یها لیبا استفاده از پروفا یمنطقه کاک یدروکربنیمخازن ه ی. مطالعه اثر گسل بر رو1131 م،یمر ،یزدیا

 .رازیارشد، دانشگاه ش ینامه کارشناس

 .نیزم نی، انتشارات آر2کربناته ینفت سنگ ها یشناس نی. زم1131 ون،یهما ،یعیمط
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