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 چكیده :
 

ها( است. توده گرانیتی خواجه ها و متافلیشهای بینالود بخشی از باقیمانده پالئوتتیس)متاافیولیتکوه

 59.36این توده درجنوب شرق مشهد،بین طول های  .های نفوذی مشهد استمراد بعنوان بخشی از توده

-د شمال غربیدارای رون مذکورشمالی قرار گرفته است. توده  63.3و    36.12شرقی وعرض های 59.42
ها در این ای از شکستگیمجموعه های بینالود نفوذ کرده است.درزون دگرگونی کوهکهجنوب شرقی است

منطقه تحت تاثیر فرایندهای تکتونیکی ایجادشده است که  دراین پژوهش با استفاده ازتصاویرماهواره ای و 
مشاهدات صحرایی براساس مچنین کارهای آماری و استفاده ازنمودارهای گل سرخی و کانتوری و ه

این شکستگی ها ابتدا کششی بودند اما بعدها تحت رژیم  ته بندی شدند.سشکستگی های منطقه د

 تکتونیکی دوباره فعال شدند و خصوصیات گسلی پیدا کردند.
 

 شکستگی,پالئوتتیس، گرانیت خواجه مراد كلید واژه ها:
 

Systematic analysis of fractures in the Khajehmourad granite 
 

Abstract: 
Binaloud Mountain is part of the remaining Paleo-Tethys (Meta fylishes and Meta ophiolits). 

Khajeh mourad granitic body which is known as part of the Mashhad intrusive bobies. This body 
which is located in the South East of mashhad is placed between the longitude 59.36 to 52.42 E 

and latitude of 36.6 to 36.12 N. The body has northwest – southeast trend, which is dominantly 
intruded into metamorphed Binaloud Mountains zone. Sets of fractures in this area has been 

created tectonic processes which categorized in this the study based on satellite images, 

statistical work, rose and contour diagrams and field observations. Initially, These fractures 
were extensional but reactivated later by influence of tectonic regime and got characteristics of 

faults system. 

 
 
Keywords : Paleo-Tethys, Khajeh Morad granite,fractures 
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 مقدمه :

برخورد بین ورقه های ایران و ورقه های توران در اثر فرورانش به سمت شمال خردقاره ایران مرکزی منجر 
. این رشته کوه از شرق به (Stocklin,1974) به تشکیل کمربندکوهزایی البرز در شمال ایران شده است

غرب به رشته کوههای قفقاز کوچک در شمال از  بخشی از کوههای آلپ شمالی در شمال افغانستان و
ترکیه متصل می شود.ساختار این کوهها از یک  پهنه به پهنه دیگر متفاوت است،برهمین اساس پهنه 

روند  با ایران شرقی شمال در بینالود شرقی این رشته کوه تحت عنوان بینالود نامیده می شود.کوههاي
 .است محاط شده مرکزي ایران قاره خرده و توران تحکممس پلیت بین شرق، جنوب -غرب شمال تقریبی

 ساختار با رورانده ورقه هاي از گسلیده -خورده چین نوار یک البرز کوه رشته از بخشی عنوان به کوهها این

 سنگ بینالود زون تفصیلی با مطالعه نگارنده فوق مرجع (. در9113ی  علو)اند  داده تشکیل را گون طاق
 هاي سنگ و شده دگرگون هاي ته نشست افیولیتی، سنگهاي بخش سه به ار مجموعه این هاي

و هرسینین دانسته این مجموعه را بخشی از کمربند ) 9196مجیدی)است. نموده تقسیم آذرآواري
بقایای پالئوتتیس بوده و تغییرات دگرگونی آن را به کوهزایی هرسینین نسبت داده است.این مجموعه 

اثیر دو نسل گسلش راندگی و سه نسل چین خوردگی است طی دو نسل ساختاری در آن نتیجه ت

. توده گرانیتی خواجه مراد در سنگ های است سیمیرین تغییرات ساختاری هم محور در کوهزایی
است )ولی زاده و  sمجموعه دگرگونی این زون نفوذ کرده است و براساس مطالعات پترولوژیکی از نوع 

نفوذی طی سه فاز ماگمایی به درون بقایای اقیانوس پالئوتتیس )متا افیولیت  .توده های )9631 ,کریم پور
 .Karimpour et alو متا فلیش( نفوذ کرده اند که لوکوگرانیت خواجه مراد در درون این رسوبات جای گرفت)

این گرانیت همزمان با برخورد و در اثر کوهزایی سیمیرین به درون پوسته راه یافته  (.2006
موقعیت تکتونیکی ویژه این توده به گونه ای است که در مجاورت خط مفصل  (. karimpor2006است)

پالئوتتیس واقع شده است و به سبب جایگاه زمین شاختی )نزدیکی به خط مفصل پالئوتتیس(،مکان 

خوبی برای گسترش ساختارهای شکننده است.دسته های متعدد شکستگی،گسل های امتدادلغز و 
در کانی زیرکن، گرانیت خواجه مراد در  pb –Th – uبراساس تجزیه توده گسترش یافته اند. غیره دراین 

 59.42و  59.36منطقه مورد مطالعه در میان طول های جغرافیایی  اواخر تریاس تشکیل شده است.
.از راه های دسترسی به منطقه (9شمالی قرار گرفته است)شکل  63.3و    36.12شرقی وعرض های

مشهد می باشد و همچنین می توان از طریق راه های خاکی -نیشابور و جاده فریمان -دیم مشهدجاده ق

هدف از این مقاله تحلیل دسته های شکستگی در منطقه مورد مطالعه است که در  .به منطقه راه یافت
 ادامه به آن می پردازیم.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
) با اقتباس از نقشه :موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه9شکل 

 (9636مشهد،طاهری و قائمی  9:911111
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 :روش تحقیق

 
از مشاهدات  هابندی شکستگیبرای دسته ك كرده و روش تحقیق مقاله را بنويسید.اين متن را پا

صحرایی)اندازه گیری امتدادوشیب،فاصله بندی وطول(، رسم شکستگی ها از طریق تصویر اسپات، 

.شکل زیر نقشه شکستگی های منطقه با بررسی نمودارهای گل سرخی و کانتوری استفاده شده است

دسته 6ایستگاه مطالعات انجام گرفت و  1ماهواره ای اسپات را نمایش می دهد که در استفاده از تصویر 

 .جنوب شرق یافت شد-جنوب غرب و شمال غرب-جنوبی،شمال شرق-لیشکستگی غالب با روند شما

 

 : نقشه تهیه شده از شکستگی های منطقه مورد مطالعه2شکل
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 : نتایج

 
 : نمودار گل سرخی

نمودار گل سرخی از مجموعه کل داده های برداشت شده به همراه نمودار کانتوری قطب  7شکل 

شکستگی ها و همچنین هیستوگرام های فراوانی امتداد و شیب را نشان می دهد.به صورت خیلی 
ک کرد. دسته های شمال الف ( می توان دسته های عمده را تفکی 6کلی و اولیه از روی این نمودار )شکل

جنوب غربی فراوانی خوبی را از خود نشان  –جنوبی و شمال شرقی –جنوب شرقی و شمالی  -غربی
ج( بخوبی این دسته  6می دهند. هیستوگرام ها نشان دهنده فراوانی امتدادهای شکستگی ها)شکل 

 ها رو نشان می دهند.
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نمودار کانتوری قطب شکستگی ها  کل شکستگی های برداشت شده ،: نمودار گل سرخی  6شکل
 بستوگرام های فراوانی امتداد و شیهیو

 

 دسته بندی شکستگی های سیستماتیک :

ها تقسیم کرد درزه ها شکستگی های  شکستگی های داخل سنگ ها را می توان به درزه ها و گسل

وگسلها   (Ramsay , Huber 1987)نداده باشد  زمین شناسی هستند که در طول آن ها هیچ جابجایی رخ

را می توان سطوحی تعریف کرد که در امتداد ان ها جابجایی رخ داده باشد یا شکستگی های برشی در 

.شکستگی های کششی و رگه ها به سنگ هستند که ممکن است با مقیاس های مختلف یافت شوند

رشی با مقیاس گوناگون دیده می شود. اصطالح طور معمول در مجاورت گسل ها و در درون زون های ب
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شکستگی های کششی متناوبا برای شکستگی ها و رگه هایی  که تحت شرایط کششی شکل می 

گیرند به کار می رود و در بسیاری موارد در اطراف گسل ها در صحرا مشاهده می شوند.ساختارهای 

تشکیل  σ1و به موازات  σ2و  σ1و در صفحه  σ3کششی)شکستگی های کششی و رگه ها( عمود بر 

. عالوه بر این،رگه های کششی،ساختارهایی پر شده هستند که اغلب (Hancock,1985)می شوند

در منطقه مورد مطالعه دسته شکستگی ها قابل تفکیک به  مراحل چندگانه پرشدگی را نشان می دهند.

خنمون ها بصورت پلکانی،ممتدو .. درزه و گسل است که در جهات مختلف توسعه یافته اند. در برخی ر

ساختار پرمانند و پرشدگی شکستگی ها دیده می شوند.همچنین در بعضی ایستگاه ها شواهدی از

توسط کوارتز وجود دارد.بلورهای کوارتز در جهت عمود بر دیواره های درزه تشکیل شده اندکه گویای این 

 کششی بودن درزه هاست.

 

 شکستگی های کششی )درزه ها(:

جنوبی :این دسته یکی از شکستگی های غالب در منطقه هستند.این دسته دارای -درزه های شمالی-9

 ،الف و ب(.1است و با کوارتز پر شده اندو اثاری از ساختار پرمانند دارند)شکل N20Wتا  N00روند 

در جنوب شرقی :این دسته از شکستگی ها ازجمله شکستگی های غالب  -درزه های شمال غربی -2

هستند و دارای شیبی به سمت شمال شرق اند. )شکل  N60Wتا N30Wمنطقه است که دارای روند 

 ،ج(.1

جنوب غربی:دسته سوم شکستگی ها در منطقه می باشند که دارای  –درزه های شمال شرقی  -6
 ،ج(.1هستند که دارای شیب به سمت شمال غرب و شمال شرق می باشند. )شکل N50EتاN20Eروند 

               
 شکل جب                                                         شکل الف                                                          شکل 

    
 

جنوب شرقی -جنوبی، ب( ساختار پرماننددرزه های شمال غربی–: الف( درزه های شمالی 1شکل

 نشان می دهد.جنوب غربی را -وشمال شرقی

 شکستگی های برشی یا گسل ها:
 

سطوح دارای خش لغز ، پله های،شکستگی های پایانه ای و جابجایی رگه هارا می توان دلیلی بر وجود 

گسل در منطقه دانست.در منطقه مورد مطالعه روندهای مشابه سیستم شکستگی موجود بود که در 

(،زون Tip damage zoneا استفاده از پایانه زون تخریب)جهات مختلف توسعه یافته  بودند.تفکیک آنها ب

(قابل انجام است. Wall damage zone(،دیواره زون تخریب)Linking damage zoneتخریب اتصالی )

جنوبی است.برخی از این شکستگی ها دارای خش لغز -مهمترین روند این گسل ها شمالی

( در بخش های مختلف، پایانه زون های  (kim,2004بودند.براساس ترمینولوژی یا واژه شناسی توسط 

تخریب،زون تخریب اتصالی و دیواره زون تخریب مشاهده می شود که پایانه زون تخریب به فرم 

،بلوک های چرخشی  pull-apartساختارهای دم اسبی و شکاف های بالدار، زون تخریب اتصالی به فرم 

-هستند که به شکل گسل R,R,P,X,Yتگی های رایدل ،لنزهای مجزا و دیواره زون تخریب به فرم شکس

های کوچک امتدادلغز می باشند.این گسل ها موازی شکستگی های کششی در این توده می 



 
این توازی نشان دهنده این است که این گسل ها در ابتدا به فرم درزه های کششی بودند اما باشند.

تداد دسته شکستگی هایی که در منطقه غالب القای حرکت باعث تبدیل آنها به گسل شده است.درام

و اثاری از زون تخریب دیده شدکه در شکل زیر بخشی از انهارا مشاهده  بودند اثار خش لغزوجابجایی رگه

 می کنید.
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 امتدادلغز با مولفه راستگرد نرمال،گسل )ب(: واستگرد معکوس : ) الف(: اثارخش لغز در گسل امتداد لغزبا مولفه ر5شکل
و(:شکاف ،) Pull-apart،)ز(: لنزمجزا )ر(: )د(: ساختار دم اسبی، ،)ج(:جابجایی رگه توسط درزه های شمالی جنوبی

 Pull-apart. ، )ی(:Linking damage zone بالدار،)ه(:



 
 نتیجه گیري :

 
دسته شکستگی  6بل تقسیم بندی اند. طی تحلیل های انجام شده شکستگی ها به درزه و گسل قا

جنوب -جنوب شرقی و شمال شرق-جنوبی،شمال غربی-سیستماتیک در منطقه با روند غالب شمالی
غرب موجود بود. وجود رگه و ساختار پرمانند دال برکششی بودن شکستگی هاست.ویژگی زون تخریب 

با درزه های کششی و توسعه زون تخریب، واثار خش لغز در امتداد شکستگی ها و توازی گسل ها 

ی کششی ،وجود پله ها و جابجایی رگه ها بیانگر این است که این گسل ها ابتدا به فرم شکستگی 
بودند و در اثر چرخش احتمالی میدان تنش به فرم گسل دوباره فعال شدندوحرکت روی این گسل ها 

 عمدتا راست رو بوده است.
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