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   هچکید

قاسمی و (ترانشه ایرا واقع در زون ارتباطی گسل مشا و گسل شمال تهران رخنمون هاي لرزه اي زیادي را  آشکار کرد 

که به ترتیب از  28، 26، 23با نام واحد هاي که از میان آنها می توان به وجود سه گوه واریزه اي ) 2014همکاران،

از روش  29سن این گوه ها به همراه سن واحد باالیی شان یعنی واحد . کردپایین به باال روي هم قرار گرفته اند، اشاره 

با چینه نگاري نرمال تطابق نداشت به عالوه سن محاسبه شده براي واحد  29اما سن واحد . سن مرکزي محاسبه شد

آمدن سن  در این تحقیق دالیل احتمالی بدست. اختالف فاحشی داشت 28و  26با سن دو واحد ي باالیی یعنی  23

پرداخته و سن این دو واحد از طریق مدل کمترین سن محاسبه  29، 23با مقدار باالتر از انتظار براي واحد هاي 

  .شود که منطبق با سن مورد انتظار است می

  

  اسن یابی لومینسانس نوري، مدل کمترین سن،ترانشه ایر: کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Ira trench which is located in linkage zone between Mosha Fault and North Tehran Fault carries 
special  seismic  features  (Ghasemi  et  al,  2014). Among  them  there  are  three  coluviall wedges  
named by Ghasemi et al, (2014) as units 23,26 and 28. The date of all of the units was measured 
by  Central  Age  Model.  The  OSL  ages  of  unit  23  and  29  was  overstimated  as  compared  to 
stratigraphy.  This study investigates the possible sources of OSL CAM age overestimation for 
these 2 units and attempts to determine ages close to the true ages for them using the minimum 
age model (MAM) which correspond to stratigraphy. 
 

  مقدمه 1

؛قاسمی و 2011سلیمانی آزاد و همکاران،(ي فعال تکتونیکی البرز قرار گرفته است شهر تهران در منطقه

گسل هاي فعال متعددي در این منطقه قرار گرفته اند که از آن جمله ،گسل مشا در شمال شرق .)2014همکاران،

ر منطقه ي ایرا به هم می رسند و هر دو این این دو گسل د. تهران قرار دارند تهران و گسل شمال تهران در شمال

سلیمانی آزاد و (گسل ها بر اساس شواهد زمین ریخت شناسی در زون ارتباطی خود فعال تشخیص داده شده اند

از آنجایی که محل به هم پیوستن یا رسیدن گسل هاي فعال همواره مکانی . )2014؛قاسمی و همکاران،2011همکاران،

قاسمی و (ین لرزه هاي منحصر به فرد است از لحاظ لرزه اي از اهمیت باالیی برخوردار هستندمناسب براي رخداد زم

  ).2014همکاران،
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با توجه به اینکه شناخت زمین لرزه هاي گذشته ایجاد شده توسط یک گسل و خاصه زمان وقوع آنها در آشنایی با 

اي احتمالی آینده نقشی حیاتی دارد استفاده از عملکرد گسل و هم چنین آگاهی از ویژگی ها و زمان زمین لرزه ه

روش سن یابی لومینسانس نوري در تعیین سن آثار رسوبی به جا مانده از زلزله هاي پیشین از اهمیت بسزایی 

به استخراج نمونه هاي مختلف جهت سن یابی از ترانشه ایرا ) 2014(به همین علت قاسمی و همکاران. برخوردار است

به عالوه این . نتایج سن یابی بطور کلی چینه نگاري نرمال را تاییدکرد.   ارتباطی دو گسل پرداختندواقع در  زون 

ترانشه حاوي رخنمون هاي مختلف لرزه اي بود که از آن میان می توان به وجود سه گوه واریزه اي اشاره کرد که 

سه گوه به ترتیب با نام واحد ).   1شکل(دندنسبت داF13 ایجاد آنها را به فعالیت گسل ) 2014(قاسمی و همکاران 

نمونه هاي استخراج ) 2014(قاسمی و همکاران. به ترتیب از پایین به باال روي هم قرار گرفته اند 28، 26، 23هاي 

آنها براي تعیین سن به روش . نام نهادند 4و ایرا 1، ایرا5، ایرا8را به ترتیب ایرا 29و  28، 26، 23شده از واحد 

که به روش کمترین سن محاسبه  8سانس تمامی نمونه ها، از روش آماري سن مرکزي استفاده کردند بجز ایرا لومین

از آنجایی که سن این گوه . مطرح نشد) 2014قاسمی و همکاران،(شد، اما دالیل استفاده از روش کمترین سن در مقاله 

  . حائز اهمیت هستند ها به دوره هولوسن مربوط می شود از لحاظ زلزله شناسی بسیار

 4و ایرا 1،ایرا5،ایرا 8لذا با استفاده از داده هاي اندازه گیري شده در آزمایشگاه لومینسانس شفیلد براي نمونه هاي ایرا

در ابتدا به توضیح روش تحقیق پرداخته سپس بحث .  آنالیز مجدد توسط برنامه آنالیست و مدل هاي آماري انجام شد

  .  خواهد شدو نتیجه گیري انجام 

 
  )2104قاسمی و همکاران،(چینه نگاري دیواره غربی ترانشه ایرا:1شکل

 

  روش تحقیق2

و نرخ دز محیطی احتیاج ) (براي تعیین سن به روش لومینسانس نوري به دو کمیت میزان دز جذب در واحد زمان

          ) . 2015حی و همکاران، فتا(که با تقسیم این دو سن نمونه را می توان بدست آورد.  است

به کمک روش سار ) 2015فتاحی و همکاران، (دانه هاي کواتز نمونه در شفیلد جدا شده و توسط روش هاي مرسوم 

دست آمده ، هاي ب  از مجموعه .   در آزمایشگاه اندازه گیري شده بود) (براي هر الیکوت دز معادل دز طبیعی 

به منظور تحلیل ).  2014قاسمی و همکاران( توسط روش هاي آماري بدست آمده و سن نمونه تعیین شده بود  

ذرات . خطاها ضروري است توضیخ داده شود که سن یابی نوري آخرین زمان نورخوردگی رسوب را نشان می دهد

گیرند سیگنال لومینسانس ذخیره شده در آنها  تابش نور قرار می کوارتز تشکیل دهنده ي رسوب وقتی در معرض کافی

اما اگر این ذرات به مدت کافی در . آزاد می شودو پس از دفن و تشکیل رسوب، سن زمان دفن را نشان خواهند داد
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اراي معرض نور قرار نگیرند همه ي سیگنال لومینسانس ذخیره شده در آنها خارج نمی شودو بنابراین پس از دفن د

میزان اضافی سیگنال لومینسانس خواهند بود در نتیجه سن این نمونه ها از مقدار واقعی خود بیشتر بدست خواهد 

  .)2015فتاحی و همکاران، ((. این شرایط صفر شدگی ناقص نام دارد. آمد

هاي بدست آمده براي  اگر نمونه ها به میزان کافی قبل از دفن تحت تابش نورخورشید واقع شده باشند آنگاه 

اما اگر به هر طریقی دانه هاي کوارتز یک واحد قدیمی تر وارد واحد جدیدتر شود . الیکوت ها به هم نزدیک خواهد بود

حاصل از آن کوارتز   علیرغم آنکه کوارتز سیگنال لومینسانس خود را در زمان رسوبگذاري از دست داده است، 

لذا به .  مورد نظر که ضبط کننده حادثه مورد نظر می باشد خواهد بود واحدکوارتزهاي متعلق به  ز طبیعتا بیش ا

اما اگر نمونه هایی که از  . طور ساده دو عامل بیرونی می تواند باعث شود تا سن محاسبه شده بیش از سن واقعی باشد

باشد که متعلق به واحد مورد نظر بوده و تماما در دوران حادثه واحد برداشت می شود تماما متشکل از کوارتزهایی 

واحدي را نشان  سیگنال لومینسانس خود را از دست داده باشند، در آنصورت در حالت ایده آل باید تماما ) زلزله(

یکی را نشان می دهد بیش که این نزد تیاکمییکی از .  اما در واقعیت به دالیل زیادي این اتفاق نمی افتد.  دهند

درصد بدست بیاید می توان با تقریب خوبی نمونه ها را با صفر شدگی  20اگر این کمیت حدود . نام دارد) σ(پراکنش 

از مدل سن مرکزي استفاده  ها  از میان  در این صورت براي تعیین ). 2004اولی و همکاران،(کامل در نظر گرفت

درصد بدست بیاید می تواند بیانگر صفر شدگی ناقص باشد و در  20اما اگر کمیت بیش پراکنش بزرگتر از . شودمی 

لذا وقتیکه به لحاظ )  2015فتاحی و همکاران، (از مدل کمترین سن استفاده شود صورت تایید آن باید براي تععین 

تر است از مدلهاي آماري استقاده می شود که کمترین سن را نشان دهد استراتیگرافی سن نمونه از سن قابل انتظار کم

   .  که به سن واقعی واحد  نزدیکتر باشد

بنابراین می توان براي تعیین . هستند% 57.28و % σ 91.71به ترتیب داراي بیش پراکنش   8و ایرا 4نمونه هاي ایرا

هاي بدست آمده از الیکوت هاي مختلف  نمودار شعاعی در زیر نمایش . سن آنها از روش کمترین سن استفاده کرد

براي بدست آوردن سن . هاست نشان داده شده اند، که پراکندگی نقاط روي شکل گواه تفاوت مقدار  8و ایرا 4ایرا 

ن مقادیر را دارد استفاده شده است ها که کمتری درصد ابتدایی بازه ي  5این دو نمونه به روش کمترین سن از 

  .محاسبه شده است 1نمونه در جدول سن  بدست آمده و بر اساس ) 1999اولی و همکاران،(

 

  
   .  8ایرا و سمت چپ نمونه 4ایراها سمت راست نمونه  شعاعی نشان دهنده ي پراکندگینمودار . 2 شکل

  

  ).متر سانتی( ها اندازه حاشیه. 1 جدول

)σ(بیش پراکنش  MAMبه روش   مقدار   MAMسن بدست آمده از طریق   

 

 نمونه

4/0 ±5/3    6/0 ±5/7  91.71 % 4ایرا   

    3/4 ±1/13      3/6 ±0/20  57.28% 8ایرا   

  گیري نتیجه3

بدست آمد که 5/3 ±0.4و  13.1±4.3به ترتیب 4و ایرا 8ایرا به این ترتیب بر اساس مدل کمترین سن ،سن نمونه هاي

البته با توجه به اینکه با صرف استخراج از یک محل نمی توان به اطالعات کامل و .با چینه نگاري نرمال سازگاري دارد
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ك بهتري از دقیقی از رسوب مورد نظر دست یافت الزم است تا با نمونه برداري مجدد بر این نواقص غلبه کرد و به در

  .رخنمون لرزه اي ترانشه ایرا و به طبع فعالیت هاي گسل هاي شمال تهران و مشا در زون ارتباطی شان رسید
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