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گسل ها در توده تونالیتی درخت بید، غرب مشهد به عنوان یک جامعه آماري جهـت بررسـی طـول،    

ایـن شکسـتگی هـاي    . جابجایی و ارتباط بین طول و بیشینه جابجایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتـه اسـت  
ه اند بطوریکه در جنوب شرق رخنمونهاي خوبی را در معرض نمایش گذاشت -ساختاري با روند غالب شمال غرب

بر پایه اطالعـات و شـواهد، توزیـع طـول و بیشـینه      . بسیاري موارد یک گسل از ابتدا تا انتها قابل مشاهده است
همچنین بیشینه . پیروي می کند) فرکتال(جدایش امتدادي گسل ها در ناحیه مورد مطالعه از رابطه تابع توانی 

شـان مـی دهـد کـه بـا نتـایج مطالعـات انجـام شـده توسـط           جابجایی در قیاس با طول گسل رابطه خطی را ن
 . پژوهشگران در نواحی مختلف سازگاري دارد

   :واژگان کلیدي
  طول گسل، جابجایی بیشینه گسل، تابع توزیع تجمعی توده تونالیتی درخت بید،
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Abstract:  
The length and relationship between maximum displacement (dmax) and fault length (L) for fault 
populations was analyzed in the Derakht-e-Bid tonalite, west Mashhad. These well exposed structural 
fractures dominantly strike NW-SE as in many cases is traced from tip to tip. According to evidence and 
data, fault length and maximum strike separation in the study area follows a power-law (fractal) 
relation; furthermore, maximum displacement scales linearly with fault length that the results are agree 
with previous research in different area.  
Keywords: Fractal, Derakht-e-Bid tonalite, Fault length, Cumulative distribution function. 

  :همقدم
از نظر طول ممکن  گسل هاي زمین شناختی شکستگی هاي برشی در سنگها هستند و

است محدوده اي بین یک سانتیمتر تا هزار کیلومتر داشته باشند که اجازه مطالعه مقیاس 
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در طی دهه گذشته جمعیت گسل ها موضوع . پذیري در یک محدوده وسیع را فراهم می آورند

   ندمطالعات بسیاري از پژوهشگران بوده که اکثر آنها در کشف ارتباط قیاسی گسل ها کوشیده ا
  

Nicol et al, 1996; Gillespie and et al; 1992; Cowie and Scholz, 1992a; Yielding 
and et al, 1996) (Segall and Pollard, 1983; Scholz and Cowie, 1990; . این ارتباط قیاسی

نتایج مطالعات فوق نشان . شامل اندازه گسل ها و ارتباط بین طول و جابجایی گسل می باشد
. ند که رابطه اي بین بیشینه جابجایی روي یک گسل و طول اثر آن برقرار می باشدمی ده

توده تونالیتی درخت بید در بین سنگهاي دگرگون شده بقایاي پالئوتتیس حاوي گسل هاي 
در این . خوب رخنمون یافته فراوانی است که به منظور انجام این پژوهش انتخاب شده اند

نحوه توزیع اندازه  وجه به پژوهشهاي جدید انجام گرفته در این حوزه،راستا سعی نموده ایم با ت
متغیرهایی که مورد . گسل ها و رابطه بین جابجایی بیشینه و طول بررسی و تحلیل قرار شوند

بررسی قرار خواهند گرفت، شامل طول گسل ها، بیشینه جابجایی گسل ها و در نهایت ارتباط 
ل می باشد که نکات ارزشمندي در مورد ارتباط قیاسی میان بیشینه جابجایی و طول گس

  .گسل هاي ناحیه مورد مطالعه را روشن می سازند
  موقعیت زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

 26'تا    59° 21'مورد مطالعه در شمال شرق ایران میان طولهاي جغرافیایی  ناحیه 
 10(کی روستایی بنام ده نو در نزدی 36° 23'تا    36° 19'و عرضهاي جغرافیایی   °59

این ناحیه از نظر تقسیم بندي ایالت هاي ساختاري . واقع شده است) کیلومتري غرب مشهد
رشته کوههاي بینالود در شمال شرقی ایران با روند . عمده ایران در زون بینالود قرار می گیرد

ان مرکزي محاط جنوب شرق، بین پلیت مستحکم توران و خرده قاره ایر -تقریبی شمال غرب
گسلیده از ورقه - این کوهها به عنوان بخشی از رشته کوه البرز یک نوار چین خورده. شده است

با در مرجع فوق نگارنده ). 1991علوي، (هاي رورانده با ساختار طاق گون را تشکیل داده اند 
، ته افیولیتیبه سه بخش سنگهاي زون بینالود سنگ هاي این مجموعه را یلی صمطالعه تف

و سنگ هاي آذرآواري تقسیم نموده است که توده گرانیتوئیدي  دگرگون شده نشست هاي
درخت بید با ترکیب تونالیتی در سنگ هاي مجموعه دگرگونی این زون نفوذ کرده است و بر 

این توده در ). 1374ولی زاده و کریم پور ، . (می باشد» S«اساس مطالعات پترولوژیکی از نوع 
ه تصادم قاره اي تشکیل شده و بر اساس ترکیب کانی شناسی و شیمیایی از بخش مراحل اولی

تحتانی پوسته قاره اي منشأ گرفته و بعد از اولین فاز دگرگونی ناحیه اي و قبل از کنگلومراي 
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مؤلفان محیط تکتونیکی این گرانیتویید را حاشیه قاره . تریاس فوقانی نفوذ نموده است

  . تشخیص داده اند
یاي پالئوتتیس در زون بینالود تحت تأثیر دو فاز عمده دگرشکلی ساختاري قرار بقا
  اولین فاز دگرشکلی تحت تأثیر کوهزایی سیمرین گسل هاي تراستی را تشکیل داده . گرفته اند
  

فلیش ها -شمال شرق به جنوب بر روي متا -که باعث جابجایی افیولیت ها از شمال
فلیش ها تشکیل داده -سعه یافته را بین افیولیت ها و متاشده که یک زون میلونیتی خوب تو

فلیش ها را -دومین فاز دگرشکلی تحت تأثیر کوهزایی آلپی که هر دو افیولیت ها و متا. است
  ).1992علوي، (جابجا نموده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وش جمع آوري و تحلیل اطالعات ر

مراجعـه   1992براي اطالعـات بیشـتر بـه علـوي    (نقشه تکتونیکی منطقه بینالود که موقعیت ناحیه مورد مطالعه در آن مشخص شده است  -پایین -1شکل
توده تونالیتی رخنمون یافته در میان سنگ هاي دگرگون شده پالئوتتیس کـه در آن محـل ایسـتگاههاي برداشـت داده و دیـاگرام گلسـرخی        -باال)  شود

  .جهت گیري گسل هاي مورد مطالعه در ایستگاههاي مشخص شده را نشان می دهد
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آنها در عکس هاي هوایی و سپس جهت گیري گسل ها توسط شناسایی مقدماتی 

برداشت اطالعات امتداد و شیب گسل ها با روش مستقیم صحرایی صورت پذیرفت که در انتها 
 1ایستگاه با یکدیگر ترکیب شده و بصورت دیاگرام گل سرخی در شکل  8کل داده هاي  

  30سط براي تعیین جهت میانگین گسل ها در هر ایستگاه بطور متو. نمایش داده شده است
و  از سطح رخنمونطول گسل ها نیز از طریق اندازه گیري مستقیم . برداشت انجام شد

  از رخنمون ها در ایستگاههاي مختلف بدست  (Fracture map)تهیه نقشه هاي شکستگی 
  

جابجایی گسل ها از روي بیشترین مقدار جابجایی رگه ها یا زینولیت ها . آمده است
البته باید به این نکته توجه نمود که در این تحقیق منظور از . توسط گسل ها اندازه گیري شد

در نهایت داده هاي آماري جمع . جابجایی بیشینه جدایش امتدادي بیشینه گسل ها است
شده و خروجی آن بصورت نمودارهایی  Minitabآوري شده جهت تحلیل وارد بسته نرم افزاري 

  .ارایه شده است
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یدگسل ها در تونالیت درخت ب  

عمده ترین ویژگی ساختاري توده درخت بید شکستگی هایی با آرایش تقریباً موازي با 
جنوب شرق با شیب تند به سمت شمال شرق است که در سطوح اغلب -روند غالب شمال غرب

طبق تعاریف موجود شکستگی هایی که در ). 2شکل (آنها آثار خط خش بوضوح نمایان است 
Mode I یند درزه نامیده می شوند و آنها شکستگی هاي کششی هستند شکستگی بوجود می آ 

s3که عمود بر  و موازي با سطح اصلی تنش هاي   s1 و   s2 . شکل گرفته اند  Pollard and 

Aydin(1988) درزه را شکستگی طبیعی می دانند که در آن جابجایی برشی قابل اندازه گیري  
ا جابجایی قابل اندازه گیري وجود دارد در مقابل شکستگی هایی را که در آنه. وجود ندارد

طبق تعریف دیگر . گسل نامیده اند (Segall and Pollard, 1983) بر خالف درزه ها اغلب،  
مطالعات دقیق صحرایی در . ساختارهاي قابل تشخیصی در راستاي امتداد گسل ها وجود دارد

اي مورد بحث گسل ایستگاههاي مختلف در ناحیه مورد مطالعه مشخص نمود که شکستگی ه
هاي راستا لغز راست رو هستند که رگه هاي موجود را نیز جابجا نموده و غالباً زون گسلی 

رگه هاي جابجا شده توسط گسل ها داراي روند . باریکی نیز در راستاي امتداد تشکیل داده اند
N-Sغالب  و   NNW-SSE از جنس  میلیمتر و عموماً 100با پهنایی از چند میلیمتر تا بیش از  

از علل انتخاب گسل هاي مورد بحث جهت این پژوهش می توان به . تورمالین هستند -کوارتز
تعداد زیادي از آنها در ناحیه ) 2آنها بخوبی در معرض نمایش هستند ) 1: موارد زیر اشاره نمود

امکان ) 4تمام آنها محدود به یک لیتولوژي منفرد هستند ) 3کوچک قابل مشاهده است 
.لعه یک گسل از یک انتها تا انتهاي دیگر آن میسر استمطا  

  
  (L)طول گسل ها 
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در این تحقیق منظور از طول گسل براي گسل هایی که هر دو انتهاي آن قابل مشاهده 
باشد تنها طول اثر گسل در سطح رخنمون است ولی در صورتیکه تنها یک انتهاي گسل قابل 

بطور قابل مالحظه اي بیشتر از طول اثر در  مشاهده باشد بیشینه طول گسل می تواند
متر  2در ناحیه مورد مطالعه طول گسل ها بسیار متغیر و در بازه اي از حدود . رخنمون باشد

متر قرار می گیرند ولی بیشترین طول اندازه گیري شده براي گسل ها در سطح  70تا 
ي جامعه ي آماري طول بطور کلی این موضوع که داده ها). 2شکل (متر است  73رخنمون 

  گسل ها داراي تابع توانی از توزیع فراوانی هستند تقریباً توسط بسیاري از پژوهشگران نشان 
  

 ,.Scholz and cowie, 1990; Scholz et al., 1993; Yielding et al)داده شده است 

(1996; Young-Seog Kim et al., 2000  .وداین تابع توانی با رابطه زیر ارائه می ش:  
N=aL-c 

از رابطه فوق پیروي می کنند که  L با طولهاي بیشتر یا مساوي (N)بدین ترتیب، تعداد گسلها 
بطور ایده آل در یک . نماي تابع توانی است cیک ثابت مربوط به خصوصیات سنگ و  aدر آن 

براي گسل هاي . ظاهر شوند C= -1چنین توزیع هایی داده ها باید بصورت خطی با شیب 
طول در مقابل تعداد تجمعی آنها روي نمودار لگاریتمی پالت و  هايیه مورد مطالعه داده ناح

بدست  1.2-شیب خط برازش داده ها ، )a3شکل (بهترین خط برازش داده ها نیز ترسیم شد
همانطور که مشاهده می شود داده هاي طول کامالً از حالت خطی ایده آل پیروي نمی آمد و 
ل این ناهماهنگی در توزیع داده هاي طول گسل ها می تواند در معرض دید یکی از دالی. کنند

نبودن انتهاي برخی از گسل ها باشد که باعث خطا در اندازه گیري طول هاي واقعی شده 
  . است

  
  (dmax)ابجایی بیشینه گسل ها ج

ا گسل ها در توده تونالیتی درخت بید با آرایشی تقریباً موازي در برخورد با رگه ه
مقدار ). b3و  2شکل (باعث جابجایی آنها شده و یک آرایش پلکانی در آنها ایجاد نموده اند 

 .میلیمتر تغییر می کند 500جدایش امتدادي گسل ها در محدوده اي از چند میلیمتر تا 
. بیشینه جدایش امتدادي در مقابل تعداد تجمعی آنها را روي نمودار لگاریتمی پالت نمودیم

نشان داده شده  c3ع تجمعی ترسیم شده براي جابجایی بیشینه گسل ها در شکل تابع توزی
در اینجا نیز همانند طول گسل ها بهترین خط برازش نشان می دهد که داده ها از حالت . است

می  0.94-ایده آل خطی پیروي نمی کنند و شیب بهترین خط برازش اعمال شده به داده ها 



 

141 
 

ن ش  ھار ورما م  ه  ا ی د نا ن  ی ز   م

ان ماه آ ۱۴   ۱۲ ھد ۱۳۸۹ب ور  م  ه  ا   د

 
در ناحیه مورد  dmax/Lؤل ارتباط پیچیده  می که ممکن است مسیکی از فاکتورهاي مه .باشد

مطالعه باشد، عدم اطمینان به اندازه گیري جابجایی بیشینه گسل است، بیشینه جابجایی 
  .مشاهده شده ممکن است کمتر از بیشینه جابجایی حقیقی روي یک گسل بخصوص باشد

  
 ل هاي تونالیت درخت بیددر گس (dmax)و جابجایی بیشینه  (L)ارتباط بین طول 

Elliott (1976)   اولین زمین شناسی بود که موضوع ارتباط جابجایی و طول گسل ها
  از آن زمان زمین شناسان در مناطق مختلف و روي انواع گسل ها این ارتباط . را عنوان نمود

  
 Young-Seog Kim et) براي مثـال  . را بررسی و به نکات جدیدتري دست یافته اند

al., 2000; Joussineau et al, 2007) .     در یک مقالـه تحقیقـاتی در همـین راسـتاKim and 

Sanderson (2005)    داده هاي طول گسل ها را نسبت به بیشینه جابجایی آنها بر حسب سـه
این اطالعات با بررسی هزاران گسـل بـا   . نوع گسل عادي، تراستی و امتداد لغز تفکیک نمودند

تیمتر تا صدها کیلومتر که در سنگ هـاي مختلـف تشـکیل شـده انـد      طول هایی از چند سان
آنها با بررسی این اطالعات دریافتند که یک رابطه کلی بصورت تابع تـوانی  . بدست آمده است

بین   dmax=cLnبین جابجایی و طول، فارغ از نوع گسل وجود دارد بطوریکه این رابطه بصورت 
اري از مقاالت مانند موارد اشاره شده در باال عنوان شـده  در بسی. این دو پارامتر بیان می شود

است که مقدار نماي تابع توانی مهم است، زیرا نماي واحد نشان از ارتبـاط خطـی بـین طـول     
گسل و بیشینه جابجایی دارد و نمایی که واحد نباشد نشانگر ارتباط خطی ضعیف بین طول و 

گسل ها در ناحیه مـورد   (dmax)ینه جابجایی و بیش (L)ارتباط بین طول . جایجایی گسل است
با پالت داده هاي طول گسل در مقابـل بیشـینه جابجـایی آنهـا روي یـک نمـودار لگـاریتمی        

در برداشت متغیرهاي ایـن جامعـه   . نشان داده شده است d3این نمودار در شکل . تحلیل شد
هـا قابـل مشـاهده و    آماري سعی نمودیم گسل هایی برداشت شوند که دست کم یک پایانه آن

همچنین جابجایی در طول آن بطور واضح توسـط نشـانگرها قابـل شناسـایی و انـدازه گیـري       
در نمـودار بصـورت پراکنـده و     Lو  dmaxهمانطور که مشاهده می شود توزیع داده هاي . باشد

متفـاوت داده هـاي    cمنحنی هاي خطـی بـا مقـادیر    . داده ها ارتباط ضعیفی نشان می دهند
اسـت   n=0.849همچنین بهترین خط برازش به داده ها داراي شیب . را در بر می گیرند مزبور

به بیان دیگر ارتباط . ، یک تابع توانی را نشان می دهد Y=8.710 X0.849که این خط با معادلۀ 
بین طول و بیشینه جابجایی گسل هاي توده تونالیتی درخت بید از رابطه تابع توانی بصـورت  

و ) شیب خط برازش بـه داده هـا یـا بعـد فرکتـالی     ( n=0.85ی نماید که در آن فوق پیروي م
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C=8.71 )نتایج حاصل از تحقیقات در نقـاط  . می باشد) یک ثابت مربوط به خصوصیات سنگ

همچنـین  . مختلف نیز مؤید وجود چنین ارتبـاط خطـی میـان دو پـارامتر فـوق الـذکر اسـت       
نشان داده اندکه گسل هـا مسـتقل از مقیـاس     بسیاري از محققان در پژوهش هاي اخیر خود

(scale invariant)  هستند و در نتیجه نسبتdmax/L اما چندین فاکتور می توانند . ثابت دارند
 Gillepie et)خطاي اندازه گیـري   -1: را تحت تأثیر قرار دهند، به عنوان مثال dmax/Lنسبت 

al., (1992 2-    خواص مواد و موقعیـت تکتـونیکی(Cowie and Scholz, 1992b) 3-   تعامـل
   ,.Peacock, 1991; Willemse, 1997; Willemse et al)کینماتیکی در گسلهاي اتصال یافته 

 
  

1996; Meyers and Aydin, 2004)  4-   ــار ــه انتش  Peacock and)تاریخچ

Sanderson, 1996)   . نسبتdmax/L  است 3-10~2-10در گسل هاي منطقه مورد مطالعه بین . 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شیب خط برازش . یتمی نشان می دهدپالت لگاریتمی از طول گسلها در مقابل تعداد تجمعی آنها که توزیعی بصورت نرمال لگار a) - 3شکل 
پالت لگاریتمی از بیشینه لغزش گسلها در مقابل تعداد تجمعی آنها که توزیعی بصورت نرمال لگاریتمی  b). است C=-1.2شده به داده ها 

گسل ها در ناحیه نحوه جابجایی رگه ها توسط ) c می باشد   C=-0.94شیب خط برازش داده ها . میلیمتر را نشان می دهد 80با میانه 
معادله بهترین . نیز مشخص شده است dmax/Lپالت لگاریتمی بیشینه جابجایی در مقابل طول گسل ها که در آن نسبت  d)مورد مطالعه 

  می باشد log-logنشان دهنده شیب خط برازش در پالت  n. خط برازش به داده ها در باالي نمودار آورده شده است
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   :نتیجه گیري
خصوصیات دو متغیر طول، جابجـایی و ارتبـاط میـان طـول و بیشـینه جابجـایی در       
جمعیت گسل هاي توده تونالیتی درخت بید، غرب مشهد مورد تجزیه و تحلیـل آمـاري قـرار    

 :گرفتند و نتایج زیر استنباط گردید
 

اد تجمعی آنها روي نمـودار لگـاریتمی پـالت شـدند کـه      داده هاي طول گسل ها در مقابل تعد - 1
می باشد که بـا صـرفنظر از خطاهـاي انـدازه      1.2-بهترین خط برازش به داده ها داراي شیب 

 .گیري می تواند نشانگر رابطه تقریباً خطی بین داده ها طول گسل ها باشد
عـی آنهـا روي نمـودار    همچنین بیشینه جدایش امتدادي گسل ها را نیز در مقابل تعـداد تجم   - 2

را نشـان داد کـه    0.94-لگاریتمی پالت نمودیم و بهترین خط برازش به داده ها شـیبی برابـر   
بسیار نزدیک به عدد ایده آل جهت رابطه خطی بین داده هاي جابجایی بیشینه گسل ها مـی  

ي انـدازه  باشد و این اختالف اندك را می توان به این موضوع نسبت داد که احتماالً در مـوارد 
 .گیري جابجایی بیشینه گسل با اشتباه همراه بوده است

در نهایت رابطه میان لغزش بیشینه و طول در گسل ها مورد بررسـی قـرار گرفـت کـه در ایـن       - 3
حالت داده ها تطابق ضعیفی را با رابطه خطی ایده آل نشـان دادنـد و تنهـا بـا معادلـه تـوانی       

Y=8.710 X0.849  ي طول گسل ها و جابجایی بیشنه آنها ارتبـاط خطـی   می توان بین داده ها
 .برقرار نمود

در نوسان است و شیب بهترین  3-10~2-10در گسل هاي ناحیه مورد مطالعه بین  dmax/Lنسبت  -4
 .بدست آمد n=0.85خط برازش به داده ها 

یافتن ارتباطی بین جابجایی روي یک گسل و طول آن می تواند دلیلی بر رشد گسل در طـول   -5
مان زمین شناسی باشد بطوریکه هنگامیکه گسل بطور تدریجی جابجایی را در خود انباشـته  ز

می نماید ابعاد سطح گسل نیز باید به همان نسبت افزایش پیدا کند تا ارتباط مقیاسی گسـل  
 .بهم نخورد
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