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كوه هاى طالش در شــمال غرب فالت ايران با هندســه ساختارى منحنى شكل در حاشيه صفحه ســاختارى خزر خميده شده اند. توالى كاملى از رسوبات 
و واحدهاى ســنگى پركامبرين تا پليوسن در اين كوه ها قابل مشــاهده است. ولى بخش شمالى اين كوه ها به طور عمده از واحدهاى ولكانيكى و ولكانى 
كالستيك پالئوسن آغازى تا اليگوسن آغازى تشكيل شده است. داده هاى رسوبى و تكتونواستراتيگرافى زمان ائوسن پايانى تا اليگوسن آغازى را براى 
شــروع تغيير شــكل سنوزوئيك كوه هاى طالش پيشنهاد مى نمايد. به غير از داده هاى رسوبى ذكر شــده هيچ داده دما-زمان سنجى درجه حرارت كم و يا 
 1(AFT) داده زمان سنجى از زمان بندى تغييرشكل ساختارى سنوزوييك كوه ها وجود ندارد. در اين مطالعه داده هاى دما-زمان سنجى درجه حرارت كم
از رسوبات تخريبى كواترنرى كه بيش از 65 درصد كوه هاى طالش را شامل مى شوند زمان شروع برخاستگى و فازهاى متفاوت تغييرشكل سنوزوييك 
كوه هاى طالش را مشخص كرده است. داده هاى AFT از رسوبات تخريبى پس از كنار گذاشتن اجزاء سنّى مربوط به بلورهاى فاقد بازسازى مجدد و يا 
مربوط به بلورهاى مشتق شده از واحدهاى ولكانيك سه مؤلفه سنّى (30Ma, 12-18Ma and 5Ma-23) در سنوزوئيك پايانى كه مربوط به شكل گيرى 
در كوه هاى طالش هســتند مشخص شده است. مؤلفه سنّى سردشدگى اليگوسن انتهايى (27Ma-23) مهم ترين مؤلفه اى است كه به صورت سراسرى در 
كل كوه هاى طالش ثبت شــده اســت؛ در حالى  كه مؤلفه هاى ميوسن ميانى (18Ma-12) و پليوســن آغازى (5Ma~) تنها در بخش هاى شمالى و جنوبى 
كوه هاى طالش ثبت شــده اســت. جهت گيرى نسبتاً مايل بخش ميانى كوه هاى طالش نسبت به راستاى تنش هاى فشارشى منتقل شده از منطقه برخوردى 
عربى–اوراســيا مانع از ثبت مؤلفه سردشــدگى در اين بخش از كوه هاى طالش بوده است. در مجموع داده هاى دما-زمان سنجى ارائه شده در اين مطالعه 
حاكى از برخاستگى اوليه كوه هاى طالش در اليگوسن ميانى–پايانى است. برخورد نهايى عربى–اوراسيا در ميوسن ميانى و بازسازى مجدد آن در حدود 

پليوسن آغازى فازهاى سردشدگى بعدى و شكل گيرى مورفولوژى كنونى آن را در پى داشته است.

آغازى اليگوسن  در  طالش  كوه هاى  زمين ساختى  برخاستگى  شروع 
بر پايه دما-زمان سنجى درجه حرارت كم

(U-Th/He)Zircon ،Apatite (U-Th/He) ،كوه هاى طالش، برخاستگى، واپاشى خطى آپاتيت

مقدمه
كوه  هاي طالش با روند نسبي شمال  غرب–جنوب  شرق در بخش  هاى 
جنوبى، شــمالي-جنوبي در بخش مركزى و شرقى–غربى در بخش 
شــمالى حول حوضه خزرجنوبى خميده شده است (شكل-1). تغيير 
شــكل در كوه  هاى طالش همانند البرز تاريخچه اي از زمين  ســاخت 
كششــي و تجديد فعاليت فشارشي ســاختارهاي از قبل موجود را از 
زمــان پالئوزوئيك آغازي و هم  زمان با بازشــدن اقيانوس پالئوتتيس 
در خود ثبت كرده اســت. تكامل زمين ساختي كوهزاد البرز پيش از 
سنوزوئيك بسيار متأثر از رخداد برخوردي سيمرين مي باشد [2]. روند 
عمومى ساختارهاى تشــكيل شده طى تغييرشكل سيمرين به  صورت 
شــمالى–جنوبى و در تقاطــع بــا ســاختارهاى بعــدى هســتند كه 
دربخش  هايى از كوه  هاى طالش حفظ شده  اند ولى در بخش عمده  اى 

از كوه  هاى طالش اثرى از اين ســاختارها قابل  مشــاهده نبوده و تغيير 
شــكل  هاى بعدى غالب شده اســت [9]. تكامل زمين ساختي البرز و 
طالش پس از ســنوزوئيك با فشــردگي اواخر كرتاسه اوايل پالئوژن 
شــروع شــده اســت. در كوه  هاى طالش نيز اثر اين فاز تغيير شكلى 
با گســترش ضخامتــى از كنگلومرا در بخش  هاى راســى واحدهاى 
كرتاســه مشــخص اســت [4]. در بازه زمانــى ائوســن فعاليت  هاي 
آتشفشــاني قابل  توجهي در ايران مركزي، بخش  هاي جنوبي البرز و 
بخش عمده  اى از كوه  هاى طالش گســترش يافته اســت [3]. حالت 
كنونى زمين  شناســى و ســاختارى كوهــزاد البــرز و نواحى مجاور 
آن در طالش و كپه  داغ در نتيجه فازهاى تغيير شــكلى ســنوزوئيك 
پايانى و متأثر از برخورد قاره  اى نهايى عربى–اوراســيا شــكل گرفته 
اســت. در منطقه كوه  هاى طالش اطالعاتــى در خصوص اين فازها 
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و سردشــدگى  هاى همراه آنها وجود ندارد. لذا در اين مطالعه ســعي 
شــده آثار فازهاى تغيير شــكلى و تاريخچه سرد شــدگي و فرسايش 
زمين ســاختي همراه با آن در اين كوه  ها بررســي شــود. در اين راستا 
از آنجايــي كــه دما-زمان  ســنجى درجه حرارت كــم (AFT) زمان 
عبور نمونه  هاى ســنگى را از پنجره هاي حرارتــي 110 تا 120 درجه 
ســانتي گراد (معادل ژرفــاى تقريبي 5 تــا 6 كيلومتــر) ارائه مي كند 
[6]، لذا اطالعات وســيعي از توزيع زماني و فضايي سردشــدگى در 
كوه  هاي طالش ارائه خواهد كرد. در اين مطالعه از دما-زمان  ســنجى 
تخريبى2 كــه در آن با نمونه  بردارى مناســب از يك حوضه آب  ريز 
مى  توان تخمينى از توزيع بازه  هاى زمانى سردشــدگى در آن حوضه 

ارائه كرد استفاده شده است.

1- روش  شناسى
1-1- كليات

قبــل از پرداختن بــه بحث اصلــي، تعريف اصطالحــات فني اين 
مبحــث ناگزير به نظر مي رســد. اين اصطالحات شــامل ســتردگي3، 
فرســايش4، فرسايش زمين ســاختي5 و برپايي6 (كه خود شامل برپايي 
ســطح7، برپايي پوسته8 و برپايي سنگ9 مي باشد) هستند. برپايي سطح 
و ســنگ عبارتنــد از حركت قائم و خالف جهت گرانش ســنگ يا 
بخشي از سطح زمين نســبت به سطح پايه اي مشخص مثل سطح آب 
دريــا كه به عنوان ســطح مرجع در نظر گرفته مي شــود. فرســايش10 
عبــارت از ســتردن ماده از نقطه اي مشــخص از روي يك ســطح به 
روش مكانيكي و شــيميايي (عوامل ژئومورفولوژيك) است. در واقع 

ميزان فرســايش در مقياس زمان زمين شناســي از تفاضــل بين برپايي 
ســطح و برپايي ســنگ به  دســت مي آيد. به اين ترتيب برپايي سطح 
كه شكل  دهنده توپوگرافي كوهستان هاست، زماني اتفاق مي افتد كه 
آهنگ فرســايش كمتر از آهنگ برپايي سنگ باشــد [8]. ستردگي 
اشــاره به مفهومي مشابه فرســايش ولي با تأكيد بر سازوكار آن دارد 
و عبارت اســت از ربايش ســنگ يا خاك روي نقطه معيني از سطح 
زميــن تحت تأثير فرآيندهاي ســطحي يا زمين ســاختي (شــكل-2). 
واژه ديگــري كه معمــوالً در مطالعه تكامل كوه  زادها مورد اســتفاده 
قرار مي گيرد فرســايش زمين ساختي اســت. در حالت كلي فرسايش 
زمين ســاختي تحت عنوان جابجايي سنگ نســبت به جابجايي سطح 
تعريف شده است (شكل-2). به طور كلي فرسايش زمين ساختي مبين 
تاريخچه زمين شناســي روباره برداري11 بخش  هايي از پوسته است كه 
در نتيجه فرآيندهاي زمين ساختي يا سطحي رخنمون مي يابند. بنابراين 
فرســايش زمين ساختي تاريخچه يا مســير و آهنگ حركتي است كه 
يك سنگ در نتيجه ستردگي به سمت سطح طي مي كند (شكل-2).

 به  طوركلي مي توان گفت كه ســتردگي و فرســايش زمين ساختي 
هــر دو در نتيجه ربايش مواد از يك منطقه يا نقطه  اى از ســطح زمين 
هستند؛ با اين تفاوت كه فرسايش زمين ساختي باربرداري از يك نقطه 
يا يك مقطع سنگي قائم را نشان مي دهد ولى ستردگي در يك ناحيه 

گسترده اعمال مي شود.

1-2- دما-زمان  سنجى درجه حرارت كم
دما - زمان سنجي، مطالعه سنّي سردشدگي يك سنگ طي فرسايش 
زمين ساختي است. به عبارت ساده تر دما-زمان سنجي تعيين سّن زماني 
اســت كه يك كاني ويژه از پنجره دمايي12 مشــخصي عبور مي كند 
[5]. كاني  هــاي مختلــف داراي پنجره هــاي دمايي متفاوتي هســتند. 
لذا با اســتفاده از يك سلســله دما-زمان ســنج  ها بــر روي يك نمونه 
منفرد مي توان مســير سردشدگي آنرا در پوســته بازسازي كرد. دما-

زمان  ســنجى با باالترين درجه حرارت داراى درجه حرارت بســتگى 
بيش از 750 درجه ســانتى  گراد اســت (U-PbZircon). اين سيســتم 
مى  تواند جهت سنّ  ســنجى به عنوان نمونه حوضه  هاى گنيسى آركئن 
مورد اســتفاده واقع شود زيرا اين سيســتم نيازمند حدود 30 كيلومتر 
(با فــرض گراديان زمين  گرمايــى 25 درجه ســانتى  گراد به ازاى هر 
كيلومتر) عمق تدفين اســت تا دچار بازســازى13 مجدد گردد. در اين 
ميان دما-زمان سنجي آپاتيت به  ويژه AFT به  صورت گسترده استفاده  تصويــر SRTM بــا قــدرت تفكيك 90 متــر كه بيانگر نقشــه  1    

ساختاري ساده شده فالت ايران-تركيه و صفحات مجاور است
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مي شود زيرا نســبت به درجات حرارت كم (معموالً بين 110 تا 120 
درجه ســانتي  گراد و در بازه زماني ســرد و گرم شدگي بيشتر از يك 
ميليون ســال) حســاس بوده و براي بررســي برهم كنش  هاي سطحي 
زمين ســاخت و فرآيندهاى كنترل  كننده فرسايش در چند كيلومتري 

سطح زمين بسيار مناسب و ايده آل است [7].
بــراى مطالعــه تاريخچــه حرارتــى كوه  زادها بيشــتر تمركز روى 
نمونه  هاى ســنگ بستر اســت كه در ســطح زمين رخنمون يافته  اند. 
اگرچه اين  گونه اندازه  گيرى  هاى دما-زمان  سنجى از سنگ  بستر براى 
بازســازى تاريخچه فرسايش زمين  ســاختى و تكتونيكى كوه  زادهاى 
بزرگــى چون آلپ و هيماليا مفيد بوده ولى دما-زمانســنجى تخريبى 
امــكان مطالعه تكامل زمين  ســاختى طوالنى مــدت كوه  زادها را در 
مقياس محلى و ناحيه  اى فراهم مى  كند. ســنگ  هاى رســوبى تخريبى 
هم  زمان با شــكل  گيرى كوه  زادها، باقيمانده سنگ  هايى هستند كه در 
گذشــته زمين  شناسى در ســطح رخنمون و سپس فرســايش يافته  اند. 
اطالعات حرارتى اين سنگ  بســترهاى قديمى فرســايش يافته اكنون 
در حوضه  هاى رســوبى احاطه كننده آنها باقى مانده اســت. بنابراين 
سنّ ســنجى دانه  هــاى موجود در ايــن حوضه  ها مى  توانــد اطالعات 
ارزشمندى از فرسايش زمين  ساختى مناطق مرتفع منشاء اين رسوبات 
ارائــه كنــد. در روش دما-زمان  ســنجى تخريبــى از رســوبات فعال 
جوانــى كه از محدوده يك حوضه آب  ريز در كوه  زادى كه در حال 
فرسايش است نمونه  بردارى مى  شود. در اين حالت با توجه به بازه  هاى 
زمانى سردشــدگى حوضه آب  ريز، توزيع ســن  هاى سردشدگى در 
نمونه  ها متفاوت خواهد بود. در صورتى كه برخاســتگى و فرســايش 

زمين  ســاختى با نرخى ثابت طى تكامل كــوه  زاد اتفاق بيافتد، به  طور 
كلــى تحليل  هاى آمارى بازه  هاى ســنى متفاوت ارائه شــده و ممكن 

است سنّى با توزيع بيشينه در نمونه قابل  مشاهده نباشد (شكل-3).
در حالــت ديگر اگر نرخ فرســايش حوضه آب  ريــز در بازه  هاى 
زمانــى متفاوت يكســان نبــوده و در زمان  هايى به  دليــل افزايش نرخ 
برخاســتگى، نرخ فرســايش زمين  ســاختى نيز زياد باشــد با توجه به 
گســتردگى واحدهاى سنگى با سّن سردشــدگى يكسان در حوضه 
آب  ريز بالتبع توزيع اين سنّ ها در نمونه  هاى برداشت  شده از خروجى 
حوضه فراوان  تر شــده و در نتيجه تحليل  هاى آمــارى، فراوانى  هايى 
را در ســنّ  هاى سردشدگى خاص نشــان خواهند داد (شكل-4). اين 
فراوانى  هاى ســنّى در صورتى كــه در حوضه  هاى آب  ريز متفاوت و 
در مقياس كوه  زاد اندازه  گيرى شــوند مى  توانند نماينده  اى از بازه  هاى 
زمانى سردشــدگى و يا فازهاى زمين  ساختى تشــكيل  دهنده كوه  زاد 

باشند.
 به  منظور دســت  يابى به بهترين توزيع زمانى و مكانى در ســنّ هاى 

نمايش تصويري اصطالحات فني مربوط به حركات قائم پوسته زمين  2    
(ترسيم  شــده بر پايه تكامل زمين ريخت شناســي ســطح زمين كه 
هم  زمان با رشــد و توســعه كوه  زاد در فاصله بين زمان 1و2 توسط 
برپايي سطح، برپايي سنگ و فرسايش زمين ساختي تفسير مي شود)

(Exhumation = Rock Uplift - Surface Uplift)

فرآيندهــاى حرارتى در كمربندهاى چين  خورده رانده با فرســايش  3    
زمين  ســاختى ثابــت در طول زمــان و ارتباط آن با دما-زمان  ســنجى 
تخريبى در سيستم AFT. با فرض شيب زمين  گرمايي  25ºC/kmاين 
سيستم در عمق معادل 6 كيلومتر بازسازى مى  شود. پس از يك دوره 
برخاستگى و فرسايش و توقف آن در زمان نمونه  بردارى تغييرات سّن 
AFT به عمق افزايشى و در عمق معدل بستگى حرارتى سيستم (6 
كيلومتر) سنّ  ها صفر مى  شود. حال اگر از حوضه آب  ريز كه كوه  زاد را 
زهكش كرده نمونه  بردارى شود، تحليل آمارى نمونه به  صورت درصد 
فراوانى توزيع متعادلى از سنّ  ها را ارائه خواهد كرد. افزايش درصد 
فراوانى به  صورت ماليم به ســمت سنّ  هاى كمتر به  دليل قرارگيرى 
واحدهاى سنگى واجد اين سنّ  ها در نزديكى محل نمونه  بردارى و در 

نتيجه تمركز بيشتر بلورهاى حاصل از آنها در نمونه است
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سردشــدگى، سيســتمى براى نمونه بردارى انتخاب شــده كه تا حد 
امكان بخش بزرگى از كوه  هاى طالش را پوشش بدهد. عالوه بر آن 
حوضه  هاى آب  ريزى انتخاب شدند كه تا حد امكان پتانسيل بلورهاى 
آپاتيــت در آنها وجود داشــته باشــد. به عنوان نمونــه اگر از حوضه 
آب  ريزى كه به  طور كامل از كربنات  ها تشــكيل شــده نمونه  بردارى 
شــود در اين صورت نمونه  بردارى بيهوده بــوده و هيچ بلورى جهت 
بررسى سنّ  هاى سردشدگى آن حوضه آب  ريز وجود نخواهد داشت. 
تعداد 13 حوضــه آب  ريز از كوه  هاى طالش نمونه  بردارى شــده كه 
65 درصد از اين كوه  ها را شــامل مى  شود. از هر نمونه تعداد بيش از 
100 بلور آپاتيت به  صورت منفرد تعيين  سّن شده تا بررسى  هاى آمارى 
آنهــا با درجه اعتماد بااليى انجام شــود. تحليل  هاى آمارى مربوط به 

سن  هاى سردشــگى نمونه  ها نيز در نرم افزار BINOMFIT انجام شده 
اســت. جزئيات اين تحليل  ها و روش  هاى آماده  ســازى و تعيين ســن 

نمونه در منبع [1] اين نوشتار ارائه شده است.

(TFA) 2- نتايج دما-زمان سنجى درجه حرارت كم
ســنّ  هاى سردشدگى حاصل از بخش شــمالى كوه  هاى طالش كه 
حوضه  هاى آب  ريز آنها به  طور عمده از واحدهاى ولكانى-كالستيك 
پالئوسن و ائوسن و تخريبى  هاى ميوسن آغازى تشكيل شده محدوده 
سنّى بين 6-4 ميليون سال را نشان مى دهند (شكل  هاى-5 و6). در اين 
بخش از كوه  هاى طالش تعداد 4 فراوانى سنّى شاخص در 5، 12، 23 
و 34 ميليون ســال پيش در نمونه  هــاى حوضه  هاى آب  ريز 51TAL و 
46TAL ثبت شده اســت. فراوانى سنّى 23 ميليون ساله از نظر آمارى 

مهم  تريــن فراوانى ثبت شــده در اين بخش از كوه  هاى طالش اســت 
(شكل  هاى-5و6). اين فراوانى ســنّى، سنّى جوان  تر از ولكانيك  هاى 
ثبت شــده در كوه  هاى طالش را نشــان مى  دهد. لذا نشــان  دهنده فاز 
سردشــدگى ناشــى از فرسايش زمين  ساختى اســت؛ نه سّن مربوط به 

فعاليت  هاى آتشفشانى.
و   49TAL ،50TAL ،52TAL ،54TAL آب  ريــز  حوضه  هــاى   
55TAL كــه در بخش مركزى كوه  هاى طالش واقع شــده  اند به  طور 

عمــده از ســنگ  هاى رســوبى، ولكانيكى و ولكانيكى-كالســتيك 
كرتاســه و پالئوسن-ائوســن تشــكيل شده  اند. ســنّ  هاى سردشدگى 
ثبت  شــده در اين بخــش از كوه  هاى طالش از 13 تا 59 ميليون ســال 
در تغيير اســت. در اين ميان مهم  ترين تجمع ســنّى ثبت  شــده در اين 
بخش از كوه  هاى طالش فاز 30-25 ميليون ســاله بوده و ساير فازهاى 
سردشــدگى جوان  تــر كه در بخش  هاى شــمالى و جنوبــى كوه  هاى 

طالش ثبت شده  اند در اين بخش قابل  مشاهده نيستند.
ســنّ  هاى سردشــدگى حاصل از بخــش جنوبى كوه  هــاى طالش 
محــدوده ســنّى بين 4 تــا 184 ميليون ســال پيش را نشــان مى  دهند. 
تحليل  هــاى آمارى صورت گرفته روى اين ســنّ  ها 5 فراوانى ســنّى 
اصلى را در بخش جنوبى كوه  هاى طالش نشــان مى  دهد (شكل  هاى-

5و6). قديمى  تريــن فراوانى ســنّى محدوده 74 تا 88 ميليون ســاله را 
نشان مى  دهد. اين فراوانى ســّن بلورهايى را نشان مى  دهد كه متحمل 
بازسازى مجدد نشده و از واحدهاى سنگى با سّن مشابه از حوضه  هاى 
آب  ريز (56TAL و 60TAL) منشــاء گرفته  اند. همانند بخش شمالى 
كوه  هاى طالش فراوانى سنّى 23 تا 30 ميليون سال پيش از نظر آمارى 

 فرآيندهاى حرارتى در كمربندهاى چين  خورده رانده با فرســايش  4    
زمين  ساختى غيرپيوسته در طول زمان و ارتباط آن با دما-زمان  سنجى 
تخريبى در سيستم AFT. با فرض شيب زمين  گرمايي  25ºC/km اين 
سيستم در عمق معادل 6 كيلومتر بازسازى مى  شود. پس از يك دوره 
برخاســتگى و فرسايش و توقف آن در زمان نمونه  بردارى تغييرات 
ســّن AFT بــه عمــق افزايشــى و در عمق معدل بســتگى حرارتى 
سيستم (6 كيلومتر) سنّ  ها صفر مى  شود. در اين حالت بازه مربوطه 
به بعضى سنّ  هاى سردشدگى كه در طى آن برخاستگى و فرسايش 
زمين  ساختى شديد بوده بزرگ  تر مى  باشد. حال اگر از حوضه آب  ريز 
كه كوه  زاد را زهكش كرده نمونه  بردارى شــود، تحليل آمارى نمونه 
به  صــورت درصد فراوانــى توزيع متعادلى از ســنّ  ها نخواهد بود. 
افزايش درصد فراوانى به  صورت ماليم به ســمت ســنّ  هاى كمتر 
به  دليل قرارگيرى واحدهاى ســنگى واجد اين ســنّ  ها در نزديكى 
محل نمونه  بردارى و در نتيجه تمركز بيشتر بلورهاى حاصل از آنها در 
نمونه به  طور نسبى رعايت مى  شود ولى بازه  هاى زمانى كه در طى آن 
برخاستگى و فرسايش زمين  ساختى شديدترى صورت گرفته با توجه 
به رخنمون ســطحى بيشتر نسبت به ساير بخش  ها پتانسيل تأمين 
بلور بيشترى در نمونه داشته و بالتبع فراوانى بيشترى را در نمودار 

درصد فراوانى سنّ  هاى سردشدگى ارائه خواهند كرد
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قوى  ترين محدوده سنّى (بيش از 56 درصد بلورهاى سنّ  سنجى شده) 
ثبت  شده در اين بخش است.

به منظــور ارائه تخمينــى از توزيع سراســرى فراوانى  هاى ســنّى، 
سنّ  هاى سردشدگى حاصل از كل كوه  هاى طالش (شامل 1233 سّن) 
و هم  چنين نمونه  هاى حاصل از بخش  هاى جنوبى، مركزى و شمالى با 
هم تركيب و مورد تجزيه و تحليل آمارى قرار گرفته  اند. نتايج حاصل 
نشــان  دهنده آنست كه سه فاز اصلى سردشدگى در اليگوسن آغازى 
(30-23 ميليون سال پيش)، ميوسن ميانى (18-12 ميليون سال پيش) 
و پليوسن آغازى (5 ميليون ســال پيش) در كوه  هاى طالش رخ داده 

.(d,c,b,a :7-شكل) است

3- بحث
اگرچه هركدام از بازه  هاى زمانى سردشدگى ثبت  شده در بخش  هاى 
مختلف كوه  هاى طالش مى  توانند معرف يك فاز تغيير شــكلى باشند 
ولــى از آنجايــى كه اين سردشــدگى  ها تنها مى  توانند بــا فرآيندهاى 
فرسايشــى–آب و هوايى در ارتباط بوده و ارتباطى با تغيير شكل  هاى 
ســاختارى ندارند، به  تنهايى قابل  استناد نيستد. تركيب داده  هاى مربوط 

به زمان  هاى سردشــدگى و فرسايش زمين  ساختى با داده  هاى ساختارى 
و رســوبى-چينه  اى مى  توانند در شناســايى فازهاى تغيير شكلى بسيار 
كارآمــد باشــند. اگرچه با توجه به اســتراتژى نمونه  بــردارى موقعيت 
ســاختارى نمونه  ها، داده  هاى دما-زمان  ســنجى تخريبى چندان در نظر 
گرفته نمى  شود ولى نمونه  بردارى  هاى سنگ  بستر انجام  شده در كوه  هاى 

نقشه زمين  شناسى ساختارى ساده شده از كوه هاى طالش. عاليم  5    
شش  ضلعى نشــان  دهنده موقعيت نمونه  هاى برداشت شده از 
رســوبات رودخانه  اى عهد حاضر است. محدوده سايه  خورده نيز 
نشان  دهنده گسترش حوضه آب  ريز مورد نظر است. نمودارهاى 
دايره  اى نشان  دهنده تمركزهاى سّنى و درصد حجمى آنها در هر 

نمونه است

نمودار درصد فراوانى ســنّ  هاى AFT اندازه  گيرى شده (خطوط  6    
تيره رنگ) و بيشــينه  هاى ســّنى حاصل با اســتفاده از روش دو 
جمله  اى (خطوط خاكسترى  رنگ). نمونه  ها از جنوب به شمال مرتب 
شده  اند. "N" نشــان  دهنده تعداد بلورهاى سنّ  سنجى شده در 
هر نمونه است. خطوط ضخيم سبزرنگ نشان  دهنده جوان  ترين 
بيشينه سّنى (5Ma~) و محدوده خطاى مربوط به آنست. خطوط 
ضخيم آبى  رنگ بيشــينه ســّنى ميوســن ميانى (18Ma-12) و 
محــدوده خطاى مربوط به آن، و خطوط ضخيم قرمزرنگ بيشــينه 
سّنى اليگوســن آغازى (30Ma-23) و خطوط زرد و نارنجى  رنگ 
نيز بــه ترتيب ســن بلورهاى بازسازى  نشــده منشــاء گرفته از 

ولكانيك  هاى كرتاسه و پالئوسن-ائوسن است
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نمودار تمركز فراوانى  هاى سنّ  هاى سردشدگى اندازه  گيرى  شده  7    
(خطوط مشكى  رنگ) و بيشينه  هاى حاصل (خطوط خاكسترى  رنگ) از 
سنّ  هاى سردشدگى AFT كه در آن نمونه  هاى بخش  هاى مختلف با 
هم تركيب شده  اند؛ (a) كل نمونه  ها، (b) بخش جنوبى، (c) بخش 
مركــزى، (d) بخش شــمالى كوه  هاى طالش. نمودارهــاى دايره  اى 
تمركزهاى ســّنى و درصد وزنى آنها را نشــان مى  دهد. N تعدات 
بلورهاى اندازه  گيرى در نمونه  هاى تركيب شده را نشان مى  دهد. 
(e) تطابــق بيــن بازه  هاى زمانى سردشــدگى و ناپيوســتگى  هاى 

ثبت  شده در ستون تكتونواستراتيگرافى كوه  هاى طالش

طالش دقيقاً در ارتباط با ساختارهاى اصلى كنترل  كننده بوده و فازهاى 
سردشدگى ثبت  شده با تغيير شكل  هاى ســاختارى اصلى در ارتباطند. 
فرســايش زمين  ســاختى يك كوه  زاد، رســوب  گذارى و نهشته  شــدن 
واحدهاى فرسوده شــده در حوضه  هاى اطراف را در پى دارد؛ لذا اگر 
اين رســوبات نهشته  شــده با اثرات مربوط به فازهاى تغيير شكلى مانند 
چينه  هاى رشــدى همراه باشند مى  توانند در شناسايى فرسايشى–آب و 

هوايى يا تغيير شكلى بودن فازهاى سردشدگى تعيين  كننده باشند.
در راســتاى شناســايى اين اثــرات، داده  هاى دما-زمان  ســنجى با 
داده  هــاى مربوط به تكتونواســتراتيگرافى تلفيق و مقايســه شــده  اند 
(شكل-7). ستون تكتونواســتراتيگرافى بخش  هاى مختلف كوه  هاى 
طالش حاكى از آنســت كه پــس از فعاليت  هاى ولكانيكى ائوســن، 
ســه فاز تغيير شــكلى بر كوه  هاى طالش تأثير گذارده است. آثار اين 
فازهاى تغيير شــكلى به  صورت توالى  هــاى پيش  رونده و كنگلومراى 
قاعده  اى در ســتون تكتونواستراتيگرافى ثبت شــده است. در بعضى 
بخش  هــاى كوه  هــاى طالش به  ويژه بخش شــمالى، رســوبات باالى 
اين مرزهاى ناپيوســته به  صورت چينه  هاى رشــدى نهشته شده  اند كه 
نشان  دهنده فازهاى تغيير شــكلى فشارشى همراه آنهاست. هريك از 
اين مرزهاى ناپيوســته نشان  دهنده يك فاز تغييرشكلى فشارشى است. 
با توجه به داده  هاى دما-زمان  سنجى و اطالعات ثبت  شده روى ستون 
تكتونولســتراتيگرافى، تغيير شــكل ســنوزوئيك كوه  هاى طالش از 
اليگوسن آغازى (27Ma~) شــروع شده است (شكل-7). با توجه به 
داده  هاى دما-زمان  سنجى سنگ  بستر اين تغيير شكل به  صورت ماليم، 
شــكل  گيرى كوه  هاى طالش را در پى داشــته اســت. نرخ فرسايش 

زمين  ساختى مربوط به اين فاز تغيير شكلى نيز آهسته بوده است [1].
 اين شرايط تا ميوسن ميانى و حدود 12 ميليون سال پيش ادامه يافته 
است. در اين زمان مهم  ترين فاز تغيير شكلى در كوه  هاى طالش اتفاق 
افتاده و حالت كنونى ساختارى اين كوه  ها بعد از اين زمان شكل گرفته 
است. اثر اين تغيير شكل كه با نرخ شديد فرسايش زمين  ساختى همراه 
بــوده حالت كنونى كوه  هاى طالش را در پى داشــته اســت. فاز تغيير 
شكلى پليوســن آغازى تنها در تعداد معدودى از حوضه  هاى آب  ريز 
كوه  هاى طالش تأثير داشــته و آثار آن روى فرســايش زمين  ســاختى 

كوه  هاى طالش در مراحل اوليه است.
شروع تغييرشــكل اليگوســن آغازى با ترتيب زمانى مشخصى در 
بخش  هاى مختلف كوه  هاى طالش بوده اســت. سنّ هاى سردشدگى 
قديمى  تر (27 ميليون ســال) در بخش  هاى جنوبى و مركزى كوه  هاى 

طالش نســبت به بخش شمالى (23 ميليون سال) (شكل  هاى-5و6و7) 
نشــان  دهنده آنســت كه اثرات مربوط به فاز تغيير شــكلى اليگوسن 
آغازى ابتدا بخش  هاى جنوبى و مركزى كو  هاى طالش را تحت  تأثير 
قرار داده و به  تدريج به  ســمت بخش  هاى شــمالى منتقل شــده است. 
فازهاى تغيير شــكلى ثبت  شده در بخش  هاى مختلف كوه  هاى طالش 
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انطبــاق قابل  مالحظه  اى با مقادير كوتاه  شــدگى اندازه  گيرى  شــده در 
بخش  هاى مختلف اين كوه  ها دارد. كوتاه  شــدگى و تغيير شكل كمتر 
در بخش مركزى كوه  هاى طالش نسبت به بخش  هاى شمالى و جنوبى 
سبب شده تا آثار فازهاى تغيير شكلى ميوسن ميانى و پليوسن آغازى 
در داده  هاى دما-زمان  ســنجى اين بخش ثبت نشــود كه اين به  معناى 
عدم تأثير اين فازهاى تغيير شكلى جوان  تر در بخش مركزى كوه  هاى 
طالش نيست؛ بلكه شدت فازهاى تغيير شكلى به حدى نبوده تا بتواند 

پنجره بستگى حرارتى سيستم AFT را به سطح برساند.

نتيجه گيرى
دما-زمان  ســنجى درجــه حرارت كــم تخريبــى AFT در مقياس 
سراســرى نشــان  دهنده ســه فاز اصلــى تغيير شــكل، برخاســتگى و 
فرســايش زمين  ســاختى مرتبط با آنها در كوه  هاى طالش اســت. اين 
فازهاى تغيير شــكلى در تطابق با ناپيوســتگى  هاى ثبت  شده در ستون 
تكتونواســتراتيگرافى كوه  هاى طالش هســتند. فاز اليگوســن آغازى 
(30-23 ميليــون ســال پيش) به  صورت سراســرى و در كل كوه  هاى 

طالش ثبت شــده  اند. فازهاى تغيير شــكلى ميوســن ميانــى (12-18 
ميليون ســال پيش) و پليوســن آغازى (حدود 5 ميليون ســال پيش)، 
تنهــا در بخش  هاى جنوبــى و مركزى كوه  هاى طالش ثبت شــده  اند. 
جوان  شدگى نسبى سنّ  هاى سردشــدگى مربوط به فازهاى اليگوسن 
آغازى و ميوســن ميانــى از بخش مركزى كوه  هاى طالش به ســمت 
بخش هاى شــمالى و جنوبى نشــان  دهنده آنســت كه اثر اين فازهاى 
تغييرشــكلى از بخش مركزى كوه  هاى طالش آغاز شده و با گذشت 
زمان به  تدريج به بخش  هاى شــمالى و جنوبى منتقل شــده است. عدم 
ثبت فازهاى تغيير شــكلى ميوســن ميانى و پليوسن آغازى در بخش 
ميانــى كوه  هاى طالش به معناى عدم تأثيــر اين فازها در اين بخش از 
كوه  ها نبوده بلكه نشــان  دهنده آنست كه اين بخش از كوه  هاى طالش 
طى اين فازهاى تغيير شــكلى، نســبت به راســتاى تنش هاى فشارشى 
ناحيه  اى جهت  گيرى مايل داشــته و اين فازهاى تغيير شــكلى ســبب 
برخاســتگى بهينه اين بخش نشده تا طى فرسايش زمين  ساختى پنجره 
بســتگى حرارتى سيســتم  هاى دما-زمان  ســنجى به  كار گرفته شده در 

سطح رخنمون يابند.

       پا نويس ها
1. Apatite Fission Track
2. etrital thermochronometry
3. denudation
4. erosion
5. exhumation

6. uplift
7. surface uplift
8. crustal uplift
9. rock uplift
10. erosion

11. unroofing
12. closure temperature
13. reset
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