
 

1 

 

17، شماره 94 پاییز مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  
  ها در کانسار طالی زرمهرشکستگی همدل ساختاری بر پایه مطالع 

  شادی انصاری جعفری

  شناسیکارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین 
  بهنام رحیمی

  دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی وسی مشهد،دانشیار دانشگاه فرد
  فرزین قائمی

  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی دانشیار
 علیرضا مظلومی بجستانی

 شناسیاستادیار دانشگاه پیام نور مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین

 4/1/94: تاریخ پذیرش                 30/6/93: تاریخ دریافت

b-rahimi@ferdowsi.um.ac.ir 

 

 چکیده

-این محدوده عمومااًًًً توساس سان    .گیردجای می در حاشیه شمالی ایران مرکزیحیدریه،کیلومتری شهرستان تربت 33شرق ایران و در فاصله زر در شمالمنطقه کوه      

-دیاده مای  قطعاا  برشای    کنناده فاااهای لاالی   بصاور  بافات پر  و یاا  ای ای و رگچهسازی به اشکال رگهنیکا.های ولکانیکی و پلوتونیکی ترشیاری پوشیده شده است

به دلیال عملیاا  اکتشاافی و    باشاد. می  ثر از فعالیت این گسلاًًًًگستره معدنی زرمهر در زون برشی گسل درونه قرار گرفته،بنابراین عمده تغییرا  و سالتارهای آن مت.شود

افازاری  هاای نارم  هاای صاحرایی و داده  ها صور  گرفته است.تلفیق دادهمجاور  همین گسلهای صحرایی در و برداشت انداستخراجی، صفحا  گسلی رلنمون پیدا کرده

Win tensor افزارهای هوایی توسس نرمو مطالعا  عکسGIS،نتیجه مطالعا  در این پژوهش نشاان مای  دهد.مدل سالتاری منطقه را به صور  الگوی ریدل نشان می-

هاای   کنناده جریاان سایال در محایس    ترین کنتارل مها مه شکستگیدار را فراهم کرده است.های کانهبرای ته نشست محلول محل مناسب ای از سالتارهادهد که مجموعه

 آورد. اطالعا  با ارزش بسیاری را به منظور شناسایی و اکتشاف مواد معدنی فراهم می ها.از این رو شناسایی این سالتمانروند معدنی به شمار می

 طالی زرمهر، گسل درونه، الگوی ریدل، تغییر شکل شکننده، رژیم تکتونیکی امتدادلغز کانسار کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه
-غرب شهرستان تربتکیلومتری غرب تا شمال 33زر در کانسار طالی کوه      

 57´تا 58° 50´های جغرافیاییکیلومتری روستای فدیهه در طول 3حیدریه و 

شمالی در استان  35° 25´تا  35° 20´طول شرقی و عرض جغرافیایی °58

و  ترین روستا به منطقه روستای فدیهه بودهنزدیکلراسان رضوی قرار دارد. 

 -زر از طریق جاده آسفالته تربت حیدریهترین راه دسترسی به منطقه کوهکوتاه

سازی عمدتاًً بصور  رگه و رگچه در (.کانی1)شکل فدیهه است -بای  

و آذرآواری اسیدی تا حدواسس ترشیری حادث  های آتشفشانیمجموعه سن 

سازی طال به همراه کوارتز و هماتیت )اسپیکوالریت( صور  شده است و کانی

زر آثار معدن کاری (. در منطقه کوه1378گرفته است )مظلومی بجستانی، 

ها هستند به باستانی موسوم به شدادی که شامل حفاری های معدنی و سرباره

کاری شک ریشه در معدنگذاری قله کوه زر نیز بید. نامشووفور یافت می

 (.1367باستانی دارد )مؤمن زاده و صدیقی، 
  ای و ساختاری منطقه مورد مطالعهزمین شناسی ناحیه

نفوذی  -زر در بخش مرکزی کمربند آتشفشانیمنطقه اکتشافی کوه      

(. 1377و مظلومی، پور درونه، در شمال گسل درونه، قرار دارد )کریم -لواف

 Eftekharnezhad et)این کمربند به عنوان زون تکنار معرفی شده است

al., 1976) شود که در مرز شمالی زون تکنار به گسل ریوش محدود می

 مرز  ( و1366)بهروزی،  های افیولیتی رلنمون داردحاشیه شمال آن سن 

 

 

 

 

 وب منطقه مطالعاتیکیلومتری جن 11تقریباًً از  و جنوبی آن گسل درونه است 

های امتدادلغز فاصله اندک تا گسل درونه باعث شده که گسل کند.عبور می

 .های اصلی منطقه زرمهر را تشکیل دهندمنشعب از این گسل، سالتمان

شناسی محدوده مطالعاتی برگفته از نقشه زمین شناسی نقشه زمین (2شکل)

زر در منطقه کوه دهد.ن می( را نشا1366آباد )بهروزی، فیض 1:100،000

غربی قرار دارد که یک نوار  -های شمال گسل درونه با راستای شرقیرشته کوه

برجسته و باریک را در شمال گسل یاد شده تشکیل داده است. به طور کلی 

های پرشیب است. منطقه دارای شرایس کوهستانی با توپوگرافی لشن و دره

-های شکلع شکننده است و سالتارزمین شناسی حاکم بر منطقه از نو

شناسی و شود. بر اساس ریختها دیده نمیلوردگی در سن پذیرمانند چین

هندسه زون گسلی، سیستم قوسی شکل و امتدادلغز گسل درونه به سه بخش 

شود. منطقه مطالعاتی در بخش عمده شرقی، مرکزی و غربی تقسیم می

. گسل درونه در طول زمان دو غربی واقع شده است -مرکزی با روند شرقی

رویی داشته است. شروع فعالیت آن از ابتدای ائوسن رویی و چپحرکت راست

رویی دارند، سن میوسن میانی را حرکت راست ترین واحدهایی کهبود و جوان

توان زمان برگشتگی جهت لغزش را به زمان بعد از دهند. بنابراین مینشان می

 Javadi et)تر است روی آن جوانو حرکت چپ میوسن میانی مربوط دانست

al., 2013). 
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 های مواصالتی منتهی به محدوده مطالعاتی موقعیت جغرافیایی و راه .1شکل 

 

 
 درونه با لس چین آبی مشخص شده است. (. گستره مطالعاتی با کادر سبز و گسل1366بهروزی،  آبادفیض 1:100،000شناسی گستره مورد مطالعه )برگرفته از نقشه نقشه زمین  .2شکل 

 روش مطالعه 
 یکتفک یلبه دل Spot5 ایماهواره هایعکس ییصحرا یا قبل از عمل    

 1:250،000و1:100،000 هاینقشه ینو همچن هایشکستگ یباال برا یمکان

. به منظور مطالعه قرار گرفت یمورد بررسآباد و کاشمر چهارگوش فیض

و به کمک نرم  ایماهواره هایعکس ها( با توجه بهو درزه هاها )گسلشکستگی

ها ارائه ها رسم و در قالب جلوه سطحی شکستگیتمام لطواره GISافزار 

های رسم شده در کل، به عنوان شکستگی در نظر (. لطواره3شدند )شکل

ها از نمودار گل ها و درزهشوند. برای به دست آوردن آرایش گسلگرفته می

ها به صور  شود. ایستگاهشود که جلوتر توضیح داده میاستفاده میسرلی 

های اصلی که در ارتباط با صفحا  گسلی هستند منظم و در مجاور  رگه

ها در این پژوهش، اند. برای شنالت و بررسی آرایش شکستگیانتخاب شده

 اند.های سالتاری به شیوه مستقیم صحرایی صور  پذیرفتهبرداشت
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های مطالعاتی منطقه اکتشافی ها در ایستگاهسرلی گسل، همراه نمودار گلSpot5های هوایی  ها روی نقشه در ناحیه معدن زرمهر با استفاده از عکسجلوه سطحی شکستگی .3کل ش

 زرمهر.

ها و در لغزهای مربوط به آنها در برگیرنده صفحا  گسلی و لشبرداشت      

باشند. الگوی ثبت سطوح در این تحقیق برای بررسی ها میبرلی موارد درزه

ها از طریق روش دو وجهی راست، بر پایه میزان شیب و راستای صفحه داده

های متعلق به هر ایستگاه با دقت تفکیک شده و موقعیت باشد. سپس دادهمی

افزار وین تنسور به با استفاده از نرم (σ1 ،σ2 ،σ3محورهای تنش دیرینه )یعنی 

سازد تا بتوان ست آمده است. استفاده از این روش، این امکان را فراهم مید

را محاسبه کرد. در نهایت با توجه به مدل ریدل و  محورهای تنش دیرینه

ها از هم تفکیک سازند، گسلها با زون جابجایی اصلی میزوایایی که گسل

 شدند.
 بحث

 هاتحلیل داده
های منطقه های پایه جهت تعیین نوع گسلطور که گفته شد، دادههمان      

ها است. اطالعا  از لغزهای مربوط به آنهای گسلی و لشاستفاده از صفحه

ها در واحدهای سنگی مختلف به سطوح لغزش گسلی و اثر بریدگی این گسل

های آن کامالًً واضح و در گستره معدن سطوح گسلی و نشانه .دست آمده است

-گسلی به همراه لش صفحه 620در این پژوهش تعداد قابل برداشت هستند. 

ای در هم لغز برداشت شده است. این سالتارها در نگاه اول به صور  شبکه

تر رسند. اما با بررسی دقیقپیچیده که فاقد هرگونه نظم و جهت به نظر می

توان به نظم پنهان شده در ناحیه پی برد. بر همین مبنا در ناحیه معدن می

های صحرایی به دسته گسل شناسایی شدند که تقریباًً در بیشتر موقعیتچهار 

 -های شمالیشوند. این چهار دسته بر اساس روند شامل گسللوبی دیده می

-شرق میجنوب -غربغرب و شمالجنوب -شرقغربی، شمال -جنوبی، شرقی

تا  E˚50N(. در بین این چهار دسته، امتدادهای راستای 3باشند )شکل

دارای فراوانی بیشتری هستند. بنابراین  W˚45-˚20Nغربی و راستای  -یشرق

جنوب غرب تا  -شرقهای محدوده مورد مطالعه در دو رده بزرگ شمالگسل

گیرند. زاویه شیب این صفحا  شرق قرار میجنوب -غربغربی و شمال -شرقی

 دباشها به سمت جنوب میزیاد و به عبارتی قائم و جهت شیب اکثر آن

       (.4)شکل  

چرا  های لغزشی هندسه و ساز و کار گسل تحلیل شده است.بر مبنای داده    

  زدهای مناسب از سطوح برشی دارای لغزش، معتبرترین داده لامبیرون که

 

 
های منطقه مطالعاتی که سرلی نشان دهنده امتداد کل گسلالف( دیاگرام گل .4شکل 

روندهای اصلی منطقه را  W˚45-˚20Nغربی و راستای  -تا شرقی E˚50Nدو امتداد 

 70˚شوند. ب( دیاگرام شیب: سمت راست بیانگر مقدار شیب که شیب بیش ازشامل می

 دهد و سمت چپ که بیانگر پراکندگی عمده شیب به سمت جنوب است.را نشان می

 

لغزها های لغزشی یا همان لشباشند. ریک لطوارهها میتحلیل گسلجهت 

باشد )شکل است که حاکی از سازوکار امتدادلغز در محدوده می 30˚تر از کم

دهند )شکل های اصلی منطقه را تشکیل میهای امتدادلغز سالتمان(.گسل5

لغزهایی با زاویه ریک های نرمال و معکوس که دارای لش(. همچنین گسل6

رهای از دیگر سالتا (.7هستند نیز دیده می شوند )شکل  30˚بیشتر از 

 960در این مطالعه تعداد ها هستند. شکننده مشاهده شده در منطقه درزه

 -جنوبی، شرقی -درزه برداشت شد و چهار دسته درزه با روندهای شمالی

است  شرق ثبت شدهجنوب -غربغرب و شمالجنوب -شرقغربی، شمال

ن ها بر روی یک دیاگرام به صور  متمرکز نشا(. ترسیم همه درزه8)شکل 

ها دارای روندی ها زیاد است، اما عمده درزهدهد که پراکندگی دسته درزهمی

ها هستند. البته در این بین امتداد درزه E˚40-˚35Nو  W˚55-˚40Nبین 

درجه است.  70-80˚ها شوند. شیب درزهبه طور پیوسته بهم تبدیل می

ا عمدتاًً در ههای درزهها قطبهمچنین با توجه به نمودار کنتوری شکستگی

ها دارای شیب دهد که درزهاند و نشان میهای استریوگرام تجمع یافتهکناره

زیاد و نزدیک به قائم هستند. جهت شیب پراکندگی زیادی دارد، اما با نگاه 

(. سطح 9تر، شیب به سمت جنوب دارای فراوانی بیشتری هستند )شکل دقیق

های گسلی اند. در اطراف زوندهها از صیقلی تا تقریباًً مارس دیده شدرزه

 (.10شوند )شکل ای بیشتر میهای درزهتراکم دسته
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دهد. ب(ریک ها نیز سوی حرکت فرادیواره را نشان میگیری شده بوده و فلشلغزهای اندازههای گستره مطالعاتی. الف( نقاط بیانگر موضعیت لشتصویر استریوگرافیک کل گسل .5شکل 

 هستند و بیانگر رژیم امتدادلغز در منطقه است. 30˚متر از لغزها که کلش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ار غربی، سازو ک -شرق. ب( گسل شرقیاست ، دید به سمت شمال 0˚لغزهای روی آن رو که زاویه ریک لششرق، سازو کار امتدادلغز با مؤلفه راستجنوب -غربالف(گسل شمال . 6شکل 

لغزهای رو و ریک لشغرب، سازو کار امتدادلغز با مؤلفه نرمال چپجنوب -شرقغرب. ج( گسل شمال، دید به سمت شمالNW˚20لغزها با ریک رو و لشامتدادلغز با مؤلفه نرمال چپ

 -شرقشرق. ه( گسل شمال، دید به سمت شمالNW˚20لغز با ریک و و لشرغربی، سازو کار امتدادلغز با مؤلفه نرمال راست -غرب. د( گسل شرقی، دید به سمت شمال30˚کمتر از 

-رو و لششرق، سازو کار امتدادلغز با مؤلفه چپجنوب -غربغرب. و( گسل شمال، دید به سمت شمالSW˚14لغز با ریک رو و لشغرب، سازو کار امتدادلغز با مؤلفه معکوس چپجنوب

 .0لغز با ریک 
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، دید به سمت 90˚لغز غرب با ساوزکار نرمال محض و ریک لشجنوب -شرقرو ، دید به سمت جنوب. ب( گسل شمالغربی با ساوزکار نرمال و مؤلفه راست-الف(گسل شرقی .7شکل 

 شرقوب، دید به سمت جن90˚لغز غرب با سازو اکار معکوس محض و ریک لشجنوب -شرقشرق. ج( گسل شمالشمال

 

 
 های مطالعاتی منطقه اکتشافی زرمهر.ها در ایستگاهسرلی درزه، همراه نمودار گلSpot5های هوایی  ها روی نقشه در ناحیه معدن زرمهر با استفاده از عکسجلوه سطحی شکستگی .8شکل
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دهد و سمت چپ که بیانگر درجه را نشان می 70˚سمت راست بیانگر مقدار شیب که شیب بیش از های منطقه مطالعاتی. ب( دیاگرام شیب: دهنده امتداد کل درزهالف( نشان .9شکل 

 رسم شده است. =960nمساحت که با کمک کره پایینی شبکه همها بر روی نیمپ( نمودار کنتوری شکستگی پراکندگی عمده شیب به سمت جنوب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها، دید به سمت شمالشرق و شکل )ب( سطوح مارس درزهای، دید به سمت جنوبهای درزهقه مطالعاتی. شکل )الف( دستهها در منطنمایی از درزه .10شکل 

 الگوی گسلی
 تانش  جهات  چنین هم و حداکثر فشارشی تنش جهت وقتی نظری طور به      

در کاه   شاوند  یجااد مای  ا امتادادلغز  هایگسل باشند، افقی نیز انحرافی کششی

 لاالف  در و ماوازی  افقی، طور به گسل، مجاور ای پوسته هایها بلوکنامتداد آ

باا   اصالی  جابجاایی  زون امتاداد  در ترتیاب  این به. نمایند می حرکت هم جهت

 زون جفات  یاک  یکادیگر،  باه  نسابت  زون طارف  دو هایتوجه به حرکت بلوک

هاای برشای را    گسلش مرتبس باا زون  .شود می تشکیل رو راست یا رو چپ برشی

نماود. ر  داد همزماان    های ریدل تعیاین   توان با هندسه و کینماتیک برش یم

هاای معکاوس را فقاس     های نرمال و یاا گسال   های برشی امتدادلغز و گسل زون

. اولین باار ریادل   تفسیر کرد ینتوان با ترکیب سیستم ریدل و بیاوی استر می

(Riedel,1929) آزمایشگاهی و توسس های برشی را در شرایس  این شکستگی

مدل توانای ریدل باه طاور لالصاه    های رسی تحت برش ساده ایجاد کرد.  مدل

ماواد تحات    کند که در این زون بنا بر مقدار زاویه اصطکاک داللای   بیان می

بینای ایجااد    ای از ساالتارهای قابال پایش    تنش، در راستاهای معین مجموعاه 

، مطابق باا میازان متوساس پوساته اساتفاده      ˚30=شود. در این تحقیق از می

ای از  هاای امتادادلغز مجموعاه   در پاساخ باه میادان تانش مسابب گسال       .شد

عماق ایجااد    ای کام  هاای پوساته  بینی در سن  سالتارهای هندسی قابل پیش

شود. به طوری که موازی باا زون جابجاایی اصالی، جفات زوج برشای و در       می

تاکنون شاود.  هاای نرماال فاراهم مای    ان ایجااد گسال  جهت عماود بار آن امکا   

هاا انجاام شاده     آزمایشا  بسیاری برای تعیین شرایس مرزی تشکیل این بارش 

است. در همه این آزمایشا  پس از رسیدن التالف تانش باه حاداکثر میازان     

هاای   های تشکیل شده، برش الزم برای غلبه بر مقاومت برشی سن  اولین برش

R  و سپسR' گیرند. در مرحله بعدی برش شکل میP  و در نهایت بارY  یااD  

 ، باا زاویا     (R)هاای ریادل   بارش گاردد.   با باقی مانده تنش تشکیل می

(، در سمتی منطباق باا جهات    15˚ -20˚)تقریباًً  جابجایی اصلی  زوننسبت به 

ی هاا باا اداما  فرایناد برشا      یابند. این ساالتار  گسترش می جابجایی اصلی  زون

شدن، تمایل دارند از طرفین رشد نموده و در یک مسیر منحنی مطابق با روناد  

های انتهایی لاود جاا دهناد.    های کوچک را در بخشهای نرمال جابجاییگسل

( 60˚-75˚)حادود   نیاز باا زاویا      R (R' )هاای مازدوج   برش

. یابناد  ه مای و با جهت حرکتی در لالف آن توسع زون جابجایی اصلینسبت به 

هساتند و ساوی    R، متقارن جابجایی  زوننسبت به  با زاوی   Pهای برش

هاا  . ایان بارش  باشدمی جابجایی اصلی  زونهم جهت با ها حرکت برش روی آن

کمترناد و ممکان اسات جابجاایی بیشاتری بارای        Rو  'Rهای نسبت به برش

 'Pهاای  ممکان اسات بارش    'R و Rهاای  ها نیاز باشد. مانند بارش تشکیل آن

هاا  تشکیل شوند اما از اهمیت کمتری نسبت به سایر بارش  Pهای مزدوج برش
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لاالف جهات زون جابجاایی اصالی      'Pهای برلوردار است. سوی حرکت برش 

به موازا  زون اصالی و همساو باا آن شاکل      تقریباًً Dیا Yهای باشند. برشمی

شاوند در حاالی کاه     نی تشاکیل مای  با آرایش پلکاا  Pو  Rهای  برش گیرند.می

  گیرند.   ها شکل می به عنوان برقرار کننده ارتباط بین سایر برش  'Rهای برش

هاا در ایان محادود      های رورانده و محور چاین هایی مانند اثر گسل سالتار     

باه   ،گیارد  تنشی، به طور تقریب عمود بر جهت تنش فشارشی اصالی قارار مای   

اسات   45˚هاا در حادود    باا ایان ساالتار    بجایی اصالی زون جاطوری که زاوی  

(Brousse and Moine Vaziri., 1982).       البتاه بایاد توجاه داشات کاه

رو در جهات عقرباه سااعت و در ماورد      های راسات  در مورد پهنه ی مذکورزوایا

در (. 11)شاکل  شود رو در لالف جهت آن اندازه گرفته می های برشی چپ پهنه

دهد و هار   شدن ر  می فازهای تنشی بعدی فرایند برشی ادامه به واسطه اعمال

کنناد   های ایجاد شده به عنوان یک زون جابجایی اصلی عمل میکدام از سالت

هاا عاالوه    جهت واقعی شکستگیشود.  و این توالی در قالب مدل ریدل تکرار می

 بر زاویه اصطکاک داللی توسس پارامترهای دیگری نظیر نر  استرین و استرس

(Ahlgren, 2001)     و شاتاب سایال نیاز(Smith and Durney, 1992) 

  شود. کنترل می
 ارائه مدل ساختاری

بنا بر مطالعا  انجام شده و تحلیل تنش دیرین بر روی گسل درونه، دو     

تعیین شده است. به عبارتی گسل   (σ1)جهت برای حداکثر تنش فشارشی 

-جنوب -غرب است. تنش شمال درونه در طول زمان دو نسل فعالیتی داشته

رو و تنش  شرق مربوط به نسل اول و به وجود آورنده حرکت امتدادی راست

غرب مربوط به نسل دوم و پدید آورنده حرکت امتدادی جنوب -شرق شمال

 باشد.  رو می چپ

تر است، ناشی از چرلش در لالف جهت نسل اول حرکت که قدیمی     

و نسل دوم حرکت که جدیدتر است، مربوط به  های ساعت ایران مرکزیعقربه

 Soffel) (Javadi et al., 2013).های ساعت استچرلش در جهت عقربه

and Schmidt, 1984)   روند محورσ1  رویی گسل درونه برای حرکت راست

تقریباًً σ1 رویی روند محور و برای حرکت چپ  W˚30-˚20Nتقریباًً 

E˚25˚±60N شود در نظر گرفته می(Javadi et al., 2013) . نظر به اینکه

غربی  -غربی دارد، محور شرقی -گسل درونه در منطقه مطالعاتی روند شرقی

ارز گسل درونه یعنی زون جابجایی اصلی، در ها، همدوایر استریوگرام  در شکل

 شود. نظر گرفته می

 رویی گسل درونهرویی یا چپنیز بیانگر حرکت راستσ1 محور جهت       

ها باشد. بنابراین با توجه به مدل ریدل یعنی همسو و غیرهمسو بودن گسلمی

 اییهبا زاو R هاییشکستگسازند )غربی می -و زوایایی که با محور شرقی

 10˚-20˚حدود اییهبا زاو P و 60˚-75˚حدود اییهبا زاو ,'R 15˚-20˚حدود

های ی(، گسلون برشبا ز یمواز یباًًتقر D هاییو شکستگ اصلی زون به نسبت

رویی و حرکت توان در دو گروه که متعلق به حرکت راستمعدن زرمهر را می

بندی کرد که اطالعا  مربوط به باشند، تقسیمرویی گسل درونه میچپ

  اند.( توضیح داده شده1تصاویر استریوگرافیک در )جدول

 
 

شده مشخص  به ترتیب به صور  دایره، مثلث و مربع σ3و σ1 ،σ2 یوگرافیک، موقعیت محورهایاستر یردر تمام تصاودل. های منطقه مطالعاتی بر اساس مدل ریگسل تفکیک .1جدول 

-اندازه ایلغزهلش یانگرنقاط ب گسلی، صفحه دهنده نشان النهارهانصف باشند.می σ3و σ1 ،σ2های آبی، سبز و قرمز به ترتیب نشان دهنده جهت کشش یا فشارش محورهای ت. پیکاناس

 .دهدیرا نشان م یصفحه گسل یبرش برو یسو یزنقاط ن یکوچک بر رو هاییکانو پ یصفحه گسل یشده بر رو گیری

 باشد.: سازو کار امتدادلغز میSS: گسل نرمال، NFعالئم التصاری در جدول:  رو رو  و سازو کار امتدادلغزی چپو کار امتدادلغزی راست ساز       

    

 تصاویر استریوگرافیک گاهنام ایست
 موقعیت محورهای تنش

 هانوع گسل رژیم
3σ 2σ 1σ 

 1بلوک 

 غارکفتری

 

185/26 055/52 288/25 SS R' روراست 

 2بلوک 

 غارکفتری

 

107/10 226/71 014/16 SS R' روچپ 

 3بلوک 

 غارکفتری

 

016/18 257/57 116/27 SS R' روراست 

 1بلوک 

 محمدبیگی

 

019/12 124/53 280/35 SS 
R R',  P 

,D,روراست 
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 1ادامه جدول 

 3بلوک 

 محمدبیگی

 

336/19 198/65 072/15 SS R'  D,روچپ 

 5و4بلوک

 محمدبیگی

 

111/08 008/58 206/31 SS R روچپ 

 چاک علیرضا

 

027/25 232/63 112/10 SS 
R'  P' ,راست-

 رو

D-GhK 

 

025/14 271/59 123/27 SS 
R'  P' ,راست-

 رو

D-Tr 

 

227/12 046/78 137/00 SS 
R R',  

P,روراست 

Fa 

 

020/06 227/83 110/03 SS Dروراست 

 فرشمی

 

186/29 329/55 086/17 SS 
P ,R'  

P',روچپ 

 غارصالحه

 

136/23 269/58 036/21 SS R  D,روچپ 

 لردقله

 

332/27 161/63 064/04 SS R'  روچپ 

 شهریار

 

012/26 163/61 276/12 SS R'  روراست 
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 1ادامه جدول 

 تاالر عروس

 

192/02 077/86 282/03 SS 
R R',  

D,روراست 

 تنگه پیازی

 

201/12 303/45 100/43 NF نرمال 

 درهتاریک

 

161/04 270/79 071/10 SS R'  D,روچپ 

T-Sh 

 

079/19 261/71 169/01 SS R'  روراست 

 

 

      رویهی گسهل درونهه    بهه حرکهر راسهر    های مربوطالف(گسل

 محمدبیگی 1، بلوک D-Trهای تاالر عروس، : در ایستگاهRهای گسل

غاارکفتری، ایساتگاه    3و  1های چاک علیرضا، بلوک : در ایستگاه'Rهای گسل

D-Ghk ،شهریار ،T-Sh  محمدبیگی،  1، تاالر عروس، بلوکD-Tr 

 Faمحمدبیگی،  1بلوک  های تاالر عروس،در ایستگاه :Dهای گسل

 محمدبیگی 1، بلوک D-Tr های : در ایستگاهPهای گسل

 و ایستگاه چاک علیرضا D-GhKهای : در ایستگاه'Pهای گسل

 رویی گسل درونههای مربوط به حرکر چپب(گسل
 محمدبیگی 5و  4های غارصالحه، بلوک : در ایستگاهRهای گسل

 3غااارکفتری، تاریااک دره، بلااوک  2هااای بلااوک : در ایسااتگاه'Rهااای گساال

 لرد، فرشمیمحمدبیگی، قله

 محمدبیگی 3دره، بلوک های غارصالحه، تاریک: در ایستگاهDهای گسل

 در ایستگاه فرشمی :Pهای گسل

 : در ایستگاه فرشمی'Pهای گسل

      های نرمال نیز دیده شده اسرج( در ایستگاه تنگه پیازی، گسل

دگرشکلی پیشرونده، باعث چرلش بیای استرین شده های محلی در تنش     

های نسل جدیاد بار روی نسال قادیمی قارار گیرناد.       شود که گسلو باعث می

غارب و  جنوب -شرقجنوبی، شمال -های شمالیشود گسلهمین امر باعث می

نسبت باه زون   Pو یا  'Rیا  Rهای شرق به عنوان شکستگیجنوب -غربشمال

که تقریبااًً ماوازی باا     Dهای غربی به عنوان شکستگی -های شرقیاصلی،گسل

های معکوس نسبت به زون اصالی  گسل های نرمال وگسل زون برشی هستند و

  ای شکل گیرند. در مقیاس ناحیه

 گیرینتیجه

را  گستره معادنی زرمهار  های امتدادلغز بارزترین سالتارهای تکتونیکی  گسل   

گوی تکتاونیکی کاه قابلیات توجیاه تماام      دهند. بنابراین هر گونه ال تشکیل می

های سالتاری منطقه را داشته باشد، تحت تاثثیر ایان ساالتارها لواهاد      پدیده

 یهاا در ناحیاه معادن باا کماک الگاو       برای شکستگی یبود. ارائه مدل سالتار

گسال   یساتم س برشای  زون در زرکاوه  یاکتشاف منطقهامکان پذیر است.  ریدل

-یگسل به عنوان پیکره اصلی زون تغییر شاکل ما   یندرونه واقع شده است و ا

 ,P', Pهای  عمدتاًً شامل شکستگیهای منطقه زرمهر گسلبه طور کلی  .باشد

R', R  وD  .هاا  ای از درزه شبکه توساعه یافتاه  در این سیستم برشی  هستند ،

 اناد.  هاای معکاوس نیاز تشاکیل شاده     های نرمال و به نسبت کمتر گسلگسل

از ساالتارها،   ایکاه مجموعاه   دهاد یپژوهش نشاان ما   ینامطالعا  در  یجهنت

 ارتبااط . اسات  کارده  فراهم را دارکانه هایته نشست محلول یمحل مناسب برا

 کاناال  غارب، شامال  و شرقشمال یذکر شده در راستا روندهای با هاگسل بین

 مناساب  هایموقعیت در هاتبلور آن نهایتث و دارکانه یاال عبور س یبرا مناسبی

ها به سبب تغییر شکل منجر به  بازشدگی شکستگی .کندیرا فراهم م یسالتار

رقام   در ناحیاه  هاا را  که لود توسعه گساترده رگاه   ،باالرفتن جریان سیال شده

 زند. می

 

 تشکر و قدردانی

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و گروه صانعتی و  بدین وسیله از گروه زمین    

اناد و نیاز از همراهای    پاژوهش را فاراهم آورده   معدنی زرمهر که امکاناا  ایان  

  شود.مهندس رحیمی در بازدیدهای صحرایی قدردانی می
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-پهنه گیری لاص محورهای اصلی تنش درجهترو.  رو و ب( سیستم امتدادلغز چپ نمایش شماتیک عناصر معمول درون یک سیستم برشی ساده. الف( سیستم امتدادلغز راست .11شکل 

های کششی به های نرمال و رگههای معکوس به عنوان سالتارهای حاصل از فشارش و گسلها و گسل شناسی از قبیل چین شود که سایر سالتارهای زمینهای برشی راستالغز سبب می

 گیرند.تر سازگار هستند، شکلبرشی میزبان و بزرگگیری محورهای اصلی تنش در پهنه گیری لاصی که با جهتعنوان سالتارهای حاصل از کشش، هرکدام تحت جهت
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