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درباره ماهیت گس��ل های عرضی – برش��ی زاگرس اعم از پی سنگی 
بودن یا نبودن و س��ازوکار فعالیت آنها اعم از امتدادلغز محض یا داشتن 
مولف��ه معکوس و میزان این مولفه دیدگاه ه��ای چالش برانگیزی مطرح 
شده است ]8-1[. گسل سبزپوشان با روند تقريبي شمال شمال غرب - 
جنوب جنوب ش��رق و حركت راست بر مابين دو گسل كره بس در غرب 
و سروس��تان در شرق واقع است )ش��کل-1(. حركت راست بر اين گسل 
باعث خمش راست بر محور چين ها )به عنوان مثال تاقدیس سفیدار( در 
منطقه شده اس��ت. در ارتباط با اين گسل تا كنون زمین لرزه مستقيمي 
ثبت نش��ده است ولي زمین لرزه س��ال 18۲4 میالدی شيراز به فعاليت 
اين گس��ل نسبت داده مي ش��ود]5[.این گسل از ش��مال غربی شیراز تا 
جنوب ش��رقی شهرستان قیر ادامه دارد ]1[. آنچه از این گسل در منطقه 
مورد مطالعه واقع ش��ده شامل قس��متی از این پهنه گسلی است که از 
ناودیس بین تاقدیس های سبزپوش��ان و س��پیدار وارد تاقدیس سپیدار 
می ش��ود و ضمن تحت تأثیر قرار دادن بخش ش��مالی این تاقدیس در 
راس��تای محور امتداد دارد و در منطقه ای که راس��تای تاقدیس سپیدار 
به ش��رقی - غربی تبدیل می ش��ود، روند این گس��ل تغییر پیدا کرده و 
نزدیک به ش��مالی جنوبی ش��ده، از محل روس��تای تنگ ریز به سمت 
دماغه تاقدیس س��یم از تاقدیس س��پیدار خارج می شود )شکل-1(. در 
مطالعات پیش��ین گس��ل سبزپوش��ان را در این منطقه شامل دو قطعه 
گس��ل موک )موازی محور تاقدیس س��پیدار در بخش شمالی تاقدیس( 
و گس��ل ش��مال میمند )محل تغییر روند محور چین به شرقی- غربی( 
معرفی نموده اند ]1[. کل پهنه گس��ل سبزپوش��ان به صورت یک گس��ل 
راس��تالغز راست بر با مؤلفه معکوس می باش��د ]1[، که در این تحقیق بر 
روی نقشه ها به صورت خط نمایش داده شده و معرف راستای این پهنه 

است. آنالیز کانی های رسی به عنوان روشی برای بررسی تکامل حرارتی 
واحدهای رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد ]9.1۰[. یکی از پارامترهایی 
که برای تهیه اطالعات تکامل دمایی توالی های رسوبی مورد استفاده قرار 
می گیرد، تغییرات در ترکیب و الگوی روی هم قرار گیری کانی های چند 
الیه مخلوط اس��ت. به طور خاص مخلوط الیه ایلیت- اسمکتیت به طور 

 نوید دهباشی قنواتی، مدیریت اکتشاف   حسن محسنی، دانشگاه بوعلی سینا  مرتضی احمدی رحمت*، عزیز رحیمی، دانشگاه گلستان 

آنالیز کانی های رسی به عنوان روشی برای تحلیل تکامل دمایی واحدهای رسوبی به ویژه در مناطق نفت خیز 
جهان مورد استفاده قرار گرفته است. بهره برداری از تغییرات تکامل دمایی در تحلیل های ساختاری به ویژه در 
مناطق گسل های اصلی روشی نو برای دست یافتن به تحلیل های دقیق تر ساختاری می باشد. در این تحقیق با 
نمونه برداری از منطقه گسل سبزپوشان به تعداد 14 نمونه و آنالیز آنها مشخص گردید که تفاوت تکامل دمایی 
در ش��رق و غرب این گس��ل تفاوت قابل مالحظه نشان نمی دهد. این موضوع نشان می دهد که تاریخچه تدفین 
رس��وبی در فرادیواره و فرودیواره این گس��ل مشابه بوده و به عبارتی این گسل عمدتاً عملکرد امتدادی داشته و 

عملکرد شیب لغز معکوس گسل کم بوده است.

واژگان کلید   ی:
گسل سبزپوشان، کانی های رسی 

مخلوط الیه، ایلیت - اسمکتیت

تاریخ ارسال نویسند   ه: 97/10/25
تاریخ ارسال به د   اور: 97/10/29
تاریخ پذیرش د   اور: 97/12/05

تحلیل کینماتیکی ناحیه گسل سبزپوشان با استفاده از آنالیز کانی های ر سی

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)mahmadi@chmail.ir( نویسند   ه ي عهد   ه  د   ار مکاتبات *

 1  الف- موقعیت منطقه مورد مطالعه در زاگرس چین خورده – رانده. ب- نقشــه 
زمین شناسی منطقه مورد مطالعه. موقعیت مناطق نمونه برداری به صورت ستاره 

مشکی مشخص شده است.
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گسترده در اکتشافات نفتی به عنوان ژئوترمومتر استفاده می شود ]11[.

1-زمین شناسی منطقه 
منطق��ه م��ورد مطالعه در بخ��ش میانی پهنه ف��ارس داخلی زاگرس 
س��اده چین خورده حد فاصل ش��هر ش��یراز تا فاصل��ه  1۰۰ کیلومتری 
جنوب ش��رق این شهر واقع شده است )شکل1-الف(. قدیمی ترین سازند 
رخنم��ون یافت��ه در منطقه مورد مطالعه س��ازندهای ایالم – س��روک 
می باشد )شکل1-ب( و سازندهای گورپی، تاربور، پابده، ساچون، جهرم، 
آس��ماری، رازک، میش��ان، آغاجری و بختیاری در بخش هایی از منطقه 

مورد مطالعه رخنمون دارند.
چینه شناس��ی منطقه مورد مطالعه از پرمین تا کرتاسه میانی، مشابه 
دیگ��ر مناط��ق ف��ارس و بیانگر روند فرونشس��ت تدریجی و پیش��روی 
دریا همراه نوس��انات و ناپیوس��تگی های محلی می باش��د]1۲.13[. در 
فارس داخلی سیلتس��تون، ماسه س��نگ های غنی از آهن/ گلوکونیت در 
بخش های باالیی سازندهای فهلیان و داریان، بیانگر پسروی و فرسایش 
در زمان های نئوکومین - آپتین پایانی اس��ت ]14[.  شیل و کربنات های 
دریایی کم عمق گروه بنگستان و هم چنین کنگلومرا و برش های تورونین 
پایانی، بیانگر فعالیت تکتونیکی و بیانگر رس��وبات تیپیک نهش��ته شده 
در محیط حاشیه غیرفعال می باش��د. رسوب گذاری مارن سازند گورپی 
در ماس تریش��تین در بخش جنوب شرق دش��ت سروستان هم زمان با 
رس��وب گذاری کربنات پلتفرمی غنی از رودیت )سازند تاربور( در بخش 
مرکزی و ش��مالی منطقه بوده اس��ت. این تغییر رخساره جانبی به علت 
فرارانش افیولیت بوده اس��ت]13[. س��ازند گورپی در گس��تره بیشتری 
حض��ور دارد و در ای��ن زم��ان تقریباً تم��ام حوضه زاگرس را پوش��انده 
اس��ت ]15[. در طی سنوزوئیک رسوب گذاری از نوع دریای باز به محیط 
قاره ای تغییر می یابد. شیل و مارن های سازند پابده )پالئوسن – ائوسن( 
به طرف باال به س��ازند دولومیتی جهرم ی��ا آهک های آب های کم عمق 
حاوی نومولیت سازند آسماری )الیگوسن( تبدیل می شود. سازند جهرم 
به طور محلی بر روی سازند تاربور و یا پابده نهشته می شود. مرز پایینی 
این سازند با سازند پابده تدریجی است و مرز باالیی آن با سازند آسماری 
از نوع دگرش��یبی موازی بوده و تفکیک فقط از طریق دیرینه شناس��ی 
امکان پذیر اس��ت ]16[. رسوبگذاری در میوس��ن – پلیوسن به سکانس 
پس از برخورد پیشرونده و شامل گچساران، میشان آغاجری و بختیاری 
تبدیل می ش��ود. در ناحیه فارس بخش تبخیری س��ازند گچساران نادر 
بوده و به طور محلی عضو چمپه کالک آرنایتی نهش��ته شده است ]11[. 
س��ازند میش��ان )میوس��ن پایینی – میانی( از مارن خاکس��تری، شیل 
آهکی، سیلتستون و ماسه سنگ و با درون الیه دانه درشت کالک آرنایت 

و آهک تخریبی تش��کیل شده است. رس��وبگذاری در میوسن میانی در 
زاگ��رس متاثر از فازهای برخورد بوده اس��ت ]17[. در فارس کربناتهای 
قائده س��ازند میشان ش��امل عضو گوری رخنمون دارد. سازند آغاجری 
توالی ضخیم کنگلومرای آهکی، کالک آرنایت، ماسه سنگ، سیلتستون، 
مارن و آهک )با میان الیه ژیپس( می باش��د. در نهایت س��ازند بختیاری 
)پلیوس��ن – پلیستوس��ن( از نهش��ته های رودخان��ه ای ب��ه ط��رف باال 
درشت ش��ونده ضخیم الیه شامل کنگلومرای پلی میکتیک، ماسه سنگ، 
سیلتستون و شیل است ]11[. سازند بختیاری تغییر رخساره و ضخامت 
جانبی سریع شامل رشد چینه ای  و خم شدگی مرتبط با چین خوردگی 
نش��ان می دهد ]18[. س��اختارهای چین و گس��ل متع��ددی در منطقه 
مورد مطالعه برونزد دارند )ش��کل-1( که شاخص ترین آنها شامل گسل 
امتداد لغز سبزپوش��ان ، تاقدیس های بزرگ ش��امل سبزپوشان، سپیدار، 
س��یم مظفری و نیز گس��ل های معکوس و راندگ��ی مرتبط با چین ها و 
محدود کننده پهلو های چین ها نظیر گس��ل قره قره و سایر گسل های با 

سازوکار کششی و فشارشی می باشد.

2-روش مطالعه 
کانی های رس��ی موجود در ش��یل ها و ماسه س��نگ ها در پی دفن زیر 
الیه های رس��وبی و تکتونیکی واکنش دیاژنری یا دگرگونی درجه خیلی 
پایین نش��ان می دهند. واکنش کانی های رسی در دیاژنز عادی و شرایط 
آنکی زون برگش��ت ناپذیر است. لذا س��کانس های رخنمون یافته به طور 
کلی نش��انه ها و فابریک های شاخص بیشترین بلوغ و عمق دفن را حفظ 
می نماین��د ]11[. یک��ی از پارامترهایی که برای تهی��ه اطالعات تکامل 
دمایی توالی های رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد تغییرات در ترکیب 
و الگوی روی ه��م قرار گیری کانی های چند الیه مخلوط اس��ت. به طور 
خاص مخلوط الیه ایلیت- اسمکتیت به طور گسترده در اکتشافات نفتی 
به عنوان ژئوترمومتر اس��تفاده می ش��ود ]11[. از طرف دیگر فرآیندهای 
تکتونیکی می تواند بر تغییرات حوضه، عمق دفن و برداشته شدن روباره 
رس��وبی موثر واقع ش��ود. این نی��ز تأثیرات خ��ود را در محتوا و ترکیب 

کانی های رسی سازندها خواهد گذاشت. 
به منظ��ور آنالیز کانی های رس��ی منطق��ه مورد مطالع��ه، محل های 
نمونه برداری از سازندهای دارای سنگ شناسی شیل، مارن و ماسه سنگ 
ابتدا با اس��تفاده از نقشه های زمین شناس��ی و نیز اطالعات کسب شده 
در بازدیده��ای صحرایی، و ب��ا توجه به لزوم پوش��ش منطقه فرادیواره 
)غرب( و فرودیواره )ش��رق( گس��ل سبزپوش��ان انتخاب گردید )شکل-

1(. س��ازندهای گورپی، پاب��ده، رازک، بخش های مول و چمپه س��ازند 
گچساران، سازندهای میش��ان و آغاجاری در محدوده گسل سبزپوشان 
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دارای خصوصی��ات الزم به عن��وان ه��دف مطالع��ات کانی های رس��ی 
می باش��ند. بخش موک ]1[، گسل سبزپوش��ان به عنوان منطقه هدف 
تعیین گردید و نمونه برداری از س��ازندهای رخنم��ون یافته در طرفین 
این گس��ل انجام ش��د )ش��کل-1(. نمونه ب��رداری با کنار زدن س��طح 
ه��وازده انجام و س��عی گردید از بخش های غنی از ش��یل و عدم حضور 
یا حضور حداقلی تبخیری ها و کربنات ها انجام ش��ود. پس از برداش��ت، 
نمونه ها در آزمایشگاه رسوب شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی 
س��ینا بررس��ی ش��ده و تعداد 14 نمونه از س��ازندهای کرتاسه میانی تا 
میوس��ن از فرادیواره و فرودیواره گسل سبزپوشان در محدوده تاقدیس 
س��پیدار انتخاب و ب��ه میزان 5۰ گرم از هر نمونه پ��س از قراردادن در 
کیس��ه های وکیوم و ظ��روف مخصوص، به دانش��گاه رم ایتالیا ارس��ال 
 گردی��د. آنالیز پ��راش پرتو ایکس )XRD( نمونه ها به وس��یله دس��تگاه

 CuKα radiation Sciting X1 در آزمایش��گاه زمین شناس��ی کارب��ردی 

گروه زمین شناس��ی دانش��گاه رم انجام شده اس��ت. قبل از انجام آنالیز 
پراش پرتو ایکس نمونه ها به شرح زیر تیمار گردیده اند:
1- قرار دادن نمونه در آب مقطر و ایجاد سوسپانسیون

۲- ایجاد ترکیب غنی از رس با استفاده از دستگاه تاب دهنده نوسانی 
3- جدای��ش ذرات زیر ۲ میکرون که عمدتاً ش��امل کانی های رس��ی از 
س��نگ های تخریبی که به صورت ثقلی )قانون استوکس( یا سانتریفیوژ 
انجام می شود که در این تحقیق از روش سانتریفیوژ استفاده شده است. 

در سرعت های مختلف ذرات با اندازه های مختلف جدا می شود.
4- خشک نمودن نمونه ها در هوای آزاد

5- اس��تفاده از تیمار اتیلن گلیکول. انجام این مرحله موجب بارزسازی 
قله های کانی ایلیت - اسمکتیت می شود. 

جداس��ازی کربنات ه��ا و س��ولفات ها از کانی های رس��ی نی��ز که در 
واقع حذف قله های مزاحم می باش��د، پس از مرحله س��انتریفیوژ انجام 
می ش��ود. برای این منظور اس��ید رقیق مثل اسید اس��تیک رقیق برای 
حذف کربنات ها و از نمک سدیم برای حذف سولفات ها و نیز کربنات ها 

استفاده گردید.
حضور مواد آلی باعث ایجاد یک برآمدگی پهن در پیک و افزایش خط 
زمینه می شود و محلول های الزم برای حذف این عامل اکسیدکننده های 
قوی اس��ت )معموالً آب اکس��یژنه(. بنابراين باید احتم��ال تغییراتی در 
کانی های رس��ی را در نظر گرفت و با احتیاط مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
بعد از مراحل خالص سازی کانی های رسی و حذف مواد غیر رسی، نمونه 

برای آنالیز آماده شده است.
نمونه های خش��ک ش��ده در جریان هوای آزاد و حل ش��ده در اتیلن 
 ،2θ  گلیکول با اندازه کوچک تر از ۲ میکرون )قطر کره معادل( از زاویه

1 تا 48 درجه و 1 تا 3۰ درجه به ترتیب با گام )2θ°( برابر ۰.۰5 و زمان 
اندازه گی��ری 4 ثانیه برای هر گام در دس��تگاه Scintag X1 در 4۰ کیلو 
ولت و 45۰۰ میلی آمپر اس��کن اشعه ایکس انجام شد. میزان ایلیت در 
مخلوط الیه ایلیت – اسمکتیت  )I-S( بر مبنای ]9[ با استفاده از روش 
Δ2θ  بع��د از تجزیه پیک ه��ای مرکب بین 2θ، 9 تا1۰درجه و 16 تا17 

درجه تعیین گردید. ش��ایان ذکر است که زاویه θ، زاویه بین پرتو اشعه 
ایکس و سطح ماده مورد آزمایش می باشد. 

کانی ایلیت – اس��مکتیت از جمله فراوانترین کانی های رس��ی درهم 
الی��ه )ترکیب الیه یا مخل��وط الیه( و دومین کانی بعد از ایلیت اس��ت 
که در رس��وبات یافت می ش��ود. این کانی به دو صورت نامنظم و منظم 
وجود دارد و میزان ایلیت و اس��مکتیت در آن متغیر و متفاوت است. با 
افزایش میزان ایلیت میزان نظم مخلوط الیه بیشتر می شود ]19[ برخی 
محققین کانی ایلیت - اسمکتیت را حدواسط تبدیل ایلیت به اسمکتیت 

یا اسمکتیت به ایلیت عنوان کرده اند ]۲۰[.
الگوی قرار گیری الیه های ایلیت و اس��مکتیت در مخلوط الیه ایلیت 
– اس��مکتیت می تواند متغیر باشد. توالی الیه بندی مخلوط الیه ایلیت - 
اسمکتیت با نسبت های مختلف ایلیت و اسمکتیت شامل تغییر پیوسته 
 Reichweite: غنی از ایلیت است )پارامتر R3 غنی از اسمکتیت تا R0 از
R(. الگوی منظم یا نامنظم ترتیب قرارگیری الیه های ایلیت و اسمکتیت 
به وس��یله موقعیت بازتاب در زاویه 2θ بی��ن 5 و 8.5 تعیین گردید]9[ 
پیک های نس��بتاً نزدیک به موقعیت برای آنالیز مقدار کانی های رس��ی 
ذرات ب��ا اندازه کوچک تر از دو میکرون انتخاب ش��دند تا وابس��تگی به 
زاوی��ه تابش به کمترین حد ممکن برس��د. قله های مرکب با اس��تفاده 
از معادالت پیرس��ون VII و برنامه مرتبط WINXRD تفکیک ش��دند و 
مناطق با قله های درهم با استفاده از فاکتور فراوانی کانی، به عنوان ثابت 
درجه بندی به مناطق تجمع کانی جابه جا ش��د )برای جزئیات بیشتر به 

]9[مراجعه شود(.

3-نتایج و بحث
داده های حاصل از آنالیز کانی های رس��ی منطقه گسل سبزپوشان با 
روش نیمه کّمی ش��رح داده ش��ده در باال شامل تعداد 14 نمونه مربوط 
به رس��وبات ناحیه فارس که از کرتاس��ه باالیی تا میوسن از فرادیواره و 
فرودیواره گسل سبزپوشان می باشد، نشان می دهد که رسوبات جوان تر 
از پالئوس��ن حاوی پالی گورس��کیت هس��تند در حالی که این کانی در 
سنگ های قدیمی تر وجود ندارد. به طور میانگین سازند آغاجاری متشکل 
از پالی گورس��کیت )%3۰(، ایلیت )%۲1(، کلریت )%14(، مخلوط الیه 
کلری��ت - اس��مکتیت )C-S(، )%14(، مخلوط الیه ایلیت - اس��مکتیت 
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)I-S(، )%1۲( و کائولینیت )%9( می باش��د. س��ازند میشان شامل ایلیت 

)%3۰(، کلریت )%۲4(، مخلوط الیه کلریت - اس��مکتیت )%17(، پالی 
گورسکیت )%16(، مخلوط الیه ایلیت – اسمکتیت )%14(، سازند رازک 
به ط��ور عم��ده حاوی ترکیبات غن��ی از ابلیت )%36( و ب��ا مقادیر پالی 
گورس��کیت )%۲۲(، کلریت )%۲۰(، مخلوط الیه C-S   )%15(، مخلوط 
الیه I-S  )%13( و کائولینیت )%6( می باش��د. نمونه برداش��ت ش��ده از 
میان الیه های مارنی س��ازند آس��ماری - جهرم واجد مقدار قابل توجهی 
)%71( کان��ی پالی گورس��کیت و مقادیر کمتر ایلی��ت )%19(، مخلوط 
الیه I-S  )%9( و کائولینیت )%4( اس��ت. در منطقه ای که س��ازند پابده 
  I-S گورپی تفکیک نش��ده اس��ت، کانی ایلی��ت )%53(، مخلوط الیه –
)%۲5( و مخل��وط الیه C-S و کلریت هر یک )%11( می باش��د. آخرین 
سازند رخنمون دار در منطقه مورد مطالعه که واجد شرایط نمونه برداری 
مطالعات کانی های رسی می باشد، سازند گورپی است. محتوای کانی های 
رسی این سازند به سنگ شناسی محل نمونه برداری بستگی دارد. به طور 
میانگین ش��امل سه کانی مخلوط الیه I-S  )%38(، کائولینیت )%3۲( و 

ایلیت )%۲9( است.
به منظور تحلیل کانی های رس��ی با هدف رسیدن به تحلیل ساختاری 
با توجه به پیش��ینه اس��تفاده از کانی های رسی در تحلیل های رسوبی و 
س��اختاری، مخلوط الیه ایلیت - اسمکیت و تغییرات آن مبنای بررسی 

و تحلیل قرار گرفت.
بررس��ی میزان حضور کانی های رسی در سازندهای رسوبی محدوده 
گس��ل سبزپوشان نشان می دهد که با افزایش عمق، میزان درصد وزنی 
ایلیت در مخلوط الیه ایلیت - اسکمیت افزایش می یابد )شکل-۲(. این 

موضوع به این دلیل اس��ت که با افزایش عمق بلوغ دمایی افزایش و نیز 
طی تحوالت کانی های رسی، سهم کانی ایلیت افزایش می یابد. گرچه با 
توجه به سنگ شناسی متفاوت سازندها مقداری نوسان در روند افزایش 

میزان ایلیت دیده می شود، اما روند کلی به صورت افزایشی می باشد.
موضوع دیگر، مقایس��ه میزان ایلیت در س��ازندهای مش��ابه در فرادیواره 
و فرودیواره گس��ل سبزپوش��ان است. س��ازندهای آغاجاری، رازک و گورپی 
سازندهایی هستند که در فرادیواره و فرودیواره گسل سبزپوشان نمونه برداری 
آنالیز کانی های رسی از آنها انجام شده است. میزان درصد ایلیت در مخلوط 
الی��ه ایلیت- اس��مکتیت )I-S( س��ازند گورپی در فرادی��واره 6۰ درصد و در 
فرودی��واره 55 درصد اس��ت. این فاکت��ور برای س��ازند رازک 5۰ درصد در 
فرادیواره و فرودیواره می باش��د. در س��ازند آغاجاری درصد ایلیت در مخلوط 

الیه I-S در فرادیواره 4۰ درصد و در فرودیواره ۲5 درصد است )شکل-3(.
نتایج آنالیز میزان ایلیت در ترکیب مخلوط الیه I-S در سازند گورپی 
وابس��ته به سنگ شناس��ی محل نمونه برداری این س��ازند متغیر است. 
به علت ضخامت زیاد سازند آغاجاری نتایج آنالیز کانی رسی I-S متاثر از 
موقعیت نمونه برداری در ستون چینه ای این سازند متفاوت خواهد بود. 
در مجموع تفاوت فاحش��ی بین فرادیواره و فرودیواره این گس��ل از نظر 
میزان ایلیت در مخلوط الیه I-S دیده نمی ش��ود. اگرچه این فاکتور در 
فرادیواره مقداری بیش��تر از فرودیواره اس��ت. این موضوع نشان می دهد 
که تفاوت قابل مالحظه ای در عمق دفن سنگ های فرادیواره و فرودیواره 
وجود ندارد. در تحلیل س��اختاری این وضعیت می توان گفت در گس��ل 
سبزپوش��ان عمکرد گس��ل به صورت راندگی که منجر ب��ه انتقال بار بر 
روی س��نگ های فرودیواره ش��ود، اتفاق نیافتاده اس��ت. به عبارتی غلبه 

 3  مقایســه درصــد وزنــی درصد وزنی کانــی مخلوط الیه ایلیت – اســمکتیت در 
ســازندهای آغاجاری، رازک و گورپی در فرادیواره )غرب( و فرودیواره )شرق( 

گسل سبزپوشان

  
  برداري شده محدوده گسل سبزپوشاناسمكتيت در محل سازندهاي نمونه – ) درصد وزني كاني مخلوط اليه ايليت 2شكل 

  

  
سازندهاي آغاجاري، رازك و گورپي در فراديواره اسمكتيت در  – ) مقايسه درصد وزني درصد وزني كاني مخلوط اليه ايليت 3شكل 

  گسل سبزپوشان(غرب) و فروديواره (شرق) 

  

 بردارينمونه محل شناسيسنگ به وابسته گورپي سازند در I-S اليه مخلوط تركيب در ايليت ميزان آناليز نتايج
 موقعيت از متاثر I-S رسي كاني آناليز نتايج آغاجاري سازند زياد ضخامت علتبه. است متغير سازند اين

 و فراديواره بين فاحشي تفاوت مجموع در. بود خواهد متفاوت سازند اين ايچينه ستون در بردارينمونه

اسمكتيت -درصد ايليت در تركيب اليه ايليت 

سازند گورپيسازند رازكسازند آغاجاري

مكتيت  اس -درصد ايليت در تركيب اليه ايليت 
در فراديواره و فروديواره گسل سبزپوشان

فراديواره گسل سبزپوشان فروديواره گسل سبزپوشان

 2  درصــد وزنــی کانــی مخلــوط الیــه ایلیــت – اســمکتیت در محل ســازندهای 
نمونه برداری شده محدوده گسل سبزپوشان

  
  برداري شده محدوده گسل سبزپوشاناسمكتيت در محل سازندهاي نمونه – ) درصد وزني كاني مخلوط اليه ايليت 2شكل 

  

  
سازندهاي آغاجاري، رازك و گورپي در فراديواره اسمكتيت در  – ) مقايسه درصد وزني درصد وزني كاني مخلوط اليه ايليت 3شكل 

  گسل سبزپوشان(غرب) و فروديواره (شرق) 

  

 بردارينمونه محل شناسيسنگ به وابسته گورپي سازند در I-S اليه مخلوط تركيب در ايليت ميزان آناليز نتايج
 موقعيت از متاثر I-S رسي كاني آناليز نتايج آغاجاري سازند زياد ضخامت علتبه. است متغير سازند اين

 و فراديواره بين فاحشي تفاوت مجموع در. بود خواهد متفاوت سازند اين ايچينه ستون در بردارينمونه

اسمكتيت -درصد ايليت در تركيب اليه ايليت 

سازند گورپيسازند رازكسازند آغاجاري

مكتيت  اس -درصد ايليت در تركيب اليه ايليت 
در فراديواره و فروديواره گسل سبزپوشان

فراديواره گسل سبزپوشان فروديواره گسل سبزپوشان
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با حرکات امتدادلغز و فعالیت گس��لش معکوس یا مولفه راندگی خیلی 
محدود بوده است.

مقایس��ه نتای��ج این تحقی��ق با تحقیق مش��ابه در منطقه گس��ل 
سروستان توسط ]13[ نشان می دهد که درصد ایلیت در ترکیب رس 
مخلوط الیه ایلیت- اسمکیت در سازندهای محدوده گسل سروستان 
تفاوت قابل مالحظه ای بین فرادیواره و فرودیواره گسل نشان می دهد. 
ای��ن مه��م حاکی از فعالیت قابل مالحظه گس��لش معک��وس در این 
گس��ل می باش��د. به عبارتی مولفه معکوس یا راندگی در این گس��ل 

قابل مالحظه بوده است. 

نتیجه گیري
نتایج آنالیز کانی های رس��ی منطقه  گس��ل سبزپوش��ان حاکی از عدم وجود 
تف��اوت قابل مالحظه در می��زان ایلیت در مخلوط الیه ایلیت – اس��مکتیت در 
محدوده شرق )فرودیواره( و غرب )فرادیواره( این گسل می باشد. به عبارت دیگر 
تفاوت قابل مالحظه ای در عمق دفن سنگ های فرادیواره و فرودیواره وجود ندارد. 
در تحلیل س��اختاری این وضعیت می توان گفت در گس��ل سبزپوش��ان عمکرد 
گس��ل به صورت راندگی که منجر به انتقال بار قابل مالحظه بر روی س��نگ های 
فرودیواره ش��ود، اتفاق نیافتاده است. به عبارتی غلبه با حرکات امتدادلغز بوده و 

فعالیت گسلش معکوس یا مولفه راندگی خیلی محدود بوده است. 
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