
 (Structural Geologyشناسی ساختاری" )طرح درس "زمین

کره زمین داشته که در مقیاسهای مختلف مورد بررسی قرار  دگرشکلی سنگها در سنگاین درس توصیف و معرفی اجمالی از  هدف:

تاکید بر ارتباط بین زمین شهناسی میدهد، از مقیاسههای اتمی و زیرمیکروسهکوگ گرفته تا ومووه دسهتی، رونمووها و رشهته کوهها  وه  با 

را  درگیر در تغییر شکل سنگها  فرایندهای زمین شناسیای. این داوش سعی میکند ساوتاری با زمین ساوت و وصوصا از دیدگاه ورقه

ر  و توزیع سههاوتارهای تکتوویکی و ریر تکتوویکی برای مقایسههه را در قالل شههکل، فوواع و اقسهها  اگذاری، و تفسههیر کند. توصههیف، وا 

این درس بابی برای یکی از مهمترین  توضهی  دهد و در  بهتری از  وها برای مخاطباوش فراه  سهازد. پدیده های هندسهی در سهنگها را

 شاوه های عل  زمین شناسی است که کاربردهای فراواوی در سایر علو  دارد.  

  ه کالسی وشده و ممکن است تا چند جلسه بطول اوجامد.الز  بذکر است که هر مبحث الزاما محدود به یک جلسجلسات درس: 

تعاریف، اهمیت، کاربرد و ضههههرورتها را به اضههههافه بروامه کاری در طول تر  به همراه معرفی منابع را برای داوشههههجویا  مقدمه:  -1

 تشری  میسازد.

این دگرشههکلین والیزهای زمین شههناسههی و مقیاسهههای مشههاهدهتقسههی  بندی سههاوتارهای زمین شههناسههی،و تنش، کروش، و اصوو ا ایهیه:  -2

 راهنمای برای تفسیرهای ساوتاری.

بکارگیری الیه بندی در  والیز سههاوتارهای  :مقدمه، سههاوتارهای رسههوبی :جلسووه( 2)در حدید  سوواختارهای ایهیه ی ریر توت کیوی -3

 ،ندی به  ریخته، مرزهای همساز و واهمساز، ساوتارهای دیاژوتیکیبوشاوه های سطحی، الیه ،تکتوویکی، چینه بندی تدریجی و متقاطع

چین  ،و فرایندهای مرتبط های ومکیهالوکینیسهههز،هندسهههه پیکره و اهمیتشههها : سهههاوتارهای همزما  با رسهههوبگذارین سهههاوتارهای ومکی

ای وروجی، شهکسهتگی های واشهی از ، سهاوتارهای پلوتووی، سهاوتارهایهای ورقهوفویی ووردگی و گسهلش ققلین سهاوتارهای  یرینی:

 سردشدگین ساوتارهای برووردی.

واحدها و اصول کمی، ویرو، تنش )استرس(، تنشهای دوبعدی، تنشهای سه بعدی، تنش بر مقدمه، : جلسه( 2)در حدید  کیری ی تنش -4

یک وقطه، مولفه های تنشههی، ارتباط تنش اقتباسههی، دیاگرا  موهر، تنش متوسههط و تنش تفریقی، میادین تنش و وط سههیر   ، شههیوه های 

 محاسبه تنش، استرس جوا  و قدیمی. 

تفاوت دگرشهکلی و کروش، کروش یکنواوت و بیوهوی کروشن مسهیر کروشن تجمع  مقدمه،: ه(جلسو 2)در حدید  دگرشوولی ی ررکش-5

دایره مور برای کروش، ؛ ایکروش  ه  محور و ریر ه  محورن رویه  افتادگی کروشههین کمیت کروشن کروشهههای طولی، حجمی، زاویه

 جهت یابی و شدت و شکل کروش، کروش معین، متدهای مختلف. 

شکستگی های شناسی، مفهو ،ترکهای کششی، فرایندهای گسلش شکننده، کاتاکالسیزندگرشکلی شکنندهن واژه ننده:ساختارهای شو -6

 سیال و ابعاد.برشی،معیارهای شکستگی کششی، لغزشهای اصطحکاکی،تاقیر فاکتورهای محیطی، 

ووردهن  رایش ای پیچپرماوند، ساوتارهای شاوهها در سط ، ساوتار مقدمه، مورفولوزی درزه :جلسه( 2)در حدید هاها ی رگهدرزه -7

ها در این مطالعه درزههای درزهای و فوای بین دستههای درزه، سیستماتیک و ریر منظ ، دسته ها و ساماوه های درزه، ارتباط زاویه

های طبیعی هیدرولیکین ای و درزههای ورقهها در ارتباط با باال امدگی، تشههکیل درزههان درزههای صههحرایی درزهصههحرا، تفسههیر داده

ای،  رایه رگهها و هان رگههای قدیمین محدودشههههدگی رشههههد درزهها و مسههههیر تنشای،روود درزهها در ارتباط با دگرشههههکلی واحیهدرزه

 این وطواره. های پرشده،تفسیر رگه های رشتهای، رگهتشکیل  رایه رگه

 :جلسه( 3)در حدید  گسل ی گسلش -8

های عمومی، معرفی گسلها روی وقشه و در برش عرضی، جدایش گسلی و تعیین لغزش والص، هندسه گسلی و جابجایی: واژهمقدمه، 

لغزها و تخطط های شکننده، وشهای گسلی: سنگ گسلههای گسلی و پهنهومشهای گسلی،اوتهای گسلها و طول گسلهان ویژگی

شناسایی و تفسیر گسلها، شناسایی  گرهای جهت برشنووردگی مرتبط با گسلش، وشاوهها، چین لغزشی،گسلهای فرعی و هندسه شکستگی

گیری گسلهای قاشقی، سیاالت و گسلش، تنش ارتباط گسلش با تنش، شکلهای زیر سطحی، تغییر در ویژگی گسلها باافزایش عمقن از داده

کوس، گسلهای راستالغز، وارووگی سیست  گسلی، سیستمهای و گسلشن سیستمهای گسلس: تقسی  بندی هندسی،گسلهای ورمال، گسلهای مع

 گسلی و تنش باستاوین گسلش و جامعه: گسلش و منابع، گسلش و زلزله.

شکل، واوشکل، تاقدیس، واودیسن وورده، سطوح چین، تاقمقدمه، واتومی سطوح چین :جلسه( 3)در حدید  خ ردگیها ی چینچین -9

ووردگی،سطوح دربرگیروده، تقار  و تمایل چینهان های چینراستای سط  محوری و شکل در پروفیلن سیست ها بر مبنای بندی چینتقسی 



-اصول سوپرپوزیشن، الگوی تداولی چینها،استیل چینن مکاویک چینافتاده،های منحصربفرد چینهان چینهای رویه بروی از هندسه

ووردگی، چینهای فلکچرال و جریاوی، نهای چندالیهن مدلهای جنبشی چینفعال،چینهای ومشی، چیووردگی فعال و ریرووردگی، چین

 ووردگی برشی،مثال واقعی از چین ووردگین توالی احتمالی از وقایع چین ووردگی.چینهایی با سط  ونثی، چین

دی، اسلیتی، کلیواژ فیلیتی های فابریک، تورقهان مفاهی  رخ، روهای مشخص، مدامقدمه،واژه جلسه(: 2فابریوها: ت رق )در حدید  -10

 و شیستوزیته، رخ موجی، الیه بندی گنیسی و میگماتیتی، تورق میلوویتین رخ و کروشن تورق در چینها و پهنه های گسلین میلوویتها.  

 ای، کاویایین تفسیر تکتوویکی تخططن دیگر وواص فیزیکی تخطط. اوواع تخططها، فرمی، صفحهفابریوها: تخطط؛  -11
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ی جاکبی:ت ضیحات تومیلی ی عملوردها  

ن ایعکسههههههای ماهوارهومووه های دسهههههتی و واگذاری مباحث تحقیقی به داوشهههههجویا ،اوجا  ترجمه متو  مرتبط، مطالعه سهههههاوتارها در 

 تر .تر  و پایا برگزاری امتحاوات میا  روز. 3برگزاری بازدیدهای صحرایی حداقل به مدت 

 فعاهیتهای آزمایشگاهی:

 شنایی با وقشه های زمین شناسی و ساوتاری، تهیه پروفیلهای زمین شناسی،  کار با شیوه های تصویر سازی و شبکه استریووتن اوواع 

 ازه گیری عناصر ساوتاری روی شبکهن تهیه موالژها و مدلهای سه بعدی ساوتاری. تکنیکهای اود

 


