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 چكیده  

جهت تعیین    کند.را مشخص  روشی است که آخرين زمان نورخوردگی رسوبات  ،تعیین سن به روش لومینسانس نوری
  . وند شيافت میسطح زمین اين کانی ها به وفور در رسوبات  نیاز است.اصی مانند کوارتز و فلدسپارها های خ به کانی  سن

  131.5   ±10.4  سنی معادل   رفسنجان  ینمونهجدا شده از    کوارتز  ،به روش لومینسانس نوری  يابیسندر اين پژوهش  
برآورد نمود.  هزار سال   اضافه شود. همچنین  را  زلزله  به کاتالوگ  تواند  اين سن و میزان  اين رخداد می  از  استفاده  با 

  يكی ازنرخ لغزش  . برای گسل رفسنجان بدست آمد سال  درمیلیمتر   4/0 نرخ لغزشی برابر با  ، گسل متر 48±4جابجايی
 بنیادی برای تعیین خطر زلزله و مشخص نمودن میزان فعالیت گسل است.    هایپارامتر
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Abstract 

Optical stimulated luminescence (OSL) is a dating method to determine the last time that a 

sediment was exposed to light due to an event.  Specific minerals such as quartz and feldspars are 

needed to determine the desired time. These minerals are wide spread and at least one of them 

exist in sediments. We applied OSL dating method to extracted quartz grains from collected 

Rafsanjani sediments. This provided an age of 131.5±10.4 ka which can be added to earthquake 

catalogs. A slip rate of 0.4 mm/year was calculated by dividing the Rafsanajan fault displacement 

(48±4 m) by OSL age.  The slip rate is one of the main parameters for Earthquake Hazard Risk 

assessment and for determining fault activity.  
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 مقدمه      1

مــواد پرتــوزای موجــود در رسوبات،    و شناسـی، طـی گـذر زمـان روی هــم انباشــته  های متفاوت زمینرسوبات دوره

، 238U  يی مانند حاصـل از واپاشـی مـواد پرتـوزا γ و β و α شـوند. تـابش پرتوهـایبا گذشت زمان دچار واپاشـی مـی
232Th، 40K  سـیلیكاتی ماننـد کـوارتز و فلدسـپار )که در داخل  های معدنی  هـا را درون دانهو پرتوهای کیهـانی، اتـم

سازی و فلدســپار پتانــسیل خــوبی بــرای ذخیره  هــای کــوارتزدانــه .کننـدرسـوبات مـدفون هـستند ( يـونیزه مـی

مورد  جذبی(    به عنوان دوزی متر )عناصر تعیین دوز ـوزا دارند و از اين رو،انرژی تابشی حاصـل از واپاشـی مـواد پرت

زمانی که رسوبات طی يك حادثـه طبیعـی هماننـد زلزلـه، سیل و آتشفشان در معرض نـور  گیرند.  قرار میاستفاده  

رود و از زمانی کـه  طور کامل يا ناقص تحت تأثیر نور از بین می قـرار مـی گیرنـد، سـیگنال لومینسانس موجود در آنها به

های لومینسانس )طی  سـازی سیگنالشود و ديگر نوری به آن نمی رسـد، ذخیـرهرسـوب در داخـل زمـین دفن می

تا زمانیكهدنمونه برداشت و به آزمايشگاه منتقل   واپاشی مـواد پرتـوزا موجـود در رسوبات( در آنها مجدداً شروع می شود

انـدازهمی شود.    آزمايشگاه و تقسیم آنها بر يكديگر  گیـری لومینـسانس طبیعـی  ، بــا  زمـان آخـرين و نرخ دز  در 

  ، مدت زمان آن جابجايی  بر  گسل  میزان جابجايیبا تقسیم  ).   2003)فتاحی،    می گرددنورخوردگی ماده معدنی تعیین  

 نرخ لغزش گسل اطالعاتی از میزان فعالیت گسل بدست خواهد آمد.  گرددنرخ لغزش گسل را تعیین می

ها بر روی  وجود جابجايی  ساختی ايران مرکزی قرار دارد.کیلومتر در ايالت لرزه زمین 200گسل رفسنجان با طولی برابر 

مطالعه تعیین فعالیت    ، اهمیتایکمبود اطالعات لرزهاين گسل و    تجمع جمعیت در اطراف  افكنه ای،رسوبات مخروط

 .(2011همكاران ؛ فتاحی و2006)واکر  کند آن گسل را صد چندان می

 
با رنگ    کیلومتر. خط های اضافه شده 120باطول ( 1976ن ). گسل رفسنجان. خط مشخص شده با رنگ زرد معرفی شده توسط بربريا 1شكل 

 )گوگل ارث(  کیلومتر 200با طول  (2006)وسط واکر تمعرفی شده ادامه گسل، قرمز 

 

شود و در نهايت نرخ لغزش گسل اده از کانی کوارتز انجام میيابی به روش لومینسانس نوری با استفدر اين پژوهش سن

 شود. گیری کانی فلدسپار مقايسه میرفسنجان با نتايج اندازه
 

 روش تحقیق      2

يابی کانی فلدسپار )پتاسیم فلدسپار(  گیری از رسوبات مخروط افكنه به روش سننرخ لغزش گسل رفسنجان قبال با نمونه

   ( تعیین شده است.2011( توسط فتاحی وهمكاران )IRSLتحت نور قرمز )روش 
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نور خورده است جهت   احتماال  رسوبات دو سر لوله که  انجام شد.آماده سازی کوارتز در آزمايشگاه موسسه ژئوفیزيك   

رسوبات موجود در میانه لوله برای تعیین دُز معادل دُز طبیعی    شده وتعیین میزان رطوبت نمونه از داخل لوله استخراج  

سپس برای   ،از نمونه برداشت  نمیكرو  250-90هايی با اندازه  . پس از الك کردن رسوبات، دانهگرفت  مورد استفاده قرار

و روز برای حذف  خوابانده شد. بعد از اين مرحله نمونه به مدت د   HCLها نمونه به مدت دو روز در اسید  حذف کربنات

شامل  (  يك نمونه  72/2  >با استفاده از مايع سنگین )چگالی    .ند خوابانده شد  H2O2 35%مواد آلی در داخل اسید  

خوابانده   HF 48%دقیقه در اسید   45به مدت برای استخراج کوارتز، نمونه بدست آمد.   های سنگینکوارتز و ديگر کانی

، آلودگی  HFپس از مرحله خوردگی با   گويند.  شود، مرحله خوردگیاستفاده می  HFکه در آن از اسید  را  اين مرحله    شد.

ه  ها با آب مقطر شستشو داده شددر هر مرحله از روش جداسازی، نمونه.  رود میاز بین    HCLاسید    با استفاده ازفلورائد  

 .رفتگيابی قرار زيك مورد آزمايش جهت سندر آزمايشگاه موسسه ژئوفی ،بدست آمده از نمونه کوارتزو در ادامه، 

 10های آلومینیومی به قطر  های متوسط )به قطر پنج میلیمتر( بر روی ديسكبا استفاده از روغن سیلیكون، الیكوت 

که به   exsygsmartL (Model TL/OSL)ها توسط دستگاه لكسی،  آزمايشات بر روی الیكوت میلیمتر چسپانده شد.

نانومتر بعنوان منبع تحريك   458با طول موج    ر آبی خودکار مجهز است، انجام شد. يك ديود لیزری نو  TL/OSLسیستم  

استفاده شد. از    (OSL)  نور آبیشده توسط    كيسانس تحرینلوم کننده  استفاده  الكترون   كيبا    ر یپل  یفوتومولت  یلوله 

(PMT)  های  لومینسانس آشكارسازی شده از طريق فیلتر سازی شد.آشكارU-340  دُز نمونه  مقدار کلو    گیری شداندازه ،  

 بدست آمد. شود، که دُز معادل دُز طبیعی نمونه نامیده می

که کوارتز در مدت زمان يك    ستمحاسبه شد. مقدار محاسبه شده میزان سیگنالی  ICP  گیرینرخ دُز با استفاده از اندازه 

   بدست آمد.  50/131±4/10 سن نمونه سپسسال در خود ذخیره کرده است. 

برای    بر همین اساس  شود.نرخ لغزش يك گسل، سرعت حرکت يك ديواره گسل نسبت به ديواره ديگر گسل تعريف می

میزان جابجايی رخداده بر روی رسوبات   به دو پارامتر جابجايی و مدت زمان جابجايی نیاز است.   گیری نرخ لغزشاندازه

گیری شده به گیری شد. نرخ لغزش اندازهمتر اندازه 48±4( مقدار عددی  2011همكاران )  افكنه توسط فتاحی ومخروط

 ست. آورده شده ا (1)در جدول که در اين مطالعه انجام شد روش کانی کوارتز 

 

 
 ( 2011افكنه )فتاحی و همكاران، . میزان جابجايی رخداده بر روی رسوبات مخروط2شكل 

 

 نرخ لغزش گسل رفسنجان با تعیین سن کوارتز و فلدسپار محاسبه  . 1جدول 

Ref Slip rate 

(mm/y) 

Age(Ka) Annual dose 

rate(Gy/Ka) 

Equivalent 

dose(Gy) 

 

Fattahi et al 2011 0.443 128.37± 10.4 2.21± 0.09 283.2 ± 18.2 Feldspar 

This Research 0.445 131.50± 10.4 2.08± 0.11 277.7± 16.4 Quartz 
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 گیری نتیجه      3
 

گسل روی  بر  لغزش  نرخ  برآورد  جهت  الزم  پارامترهای  از  نمونهيكی  سن  تعیین  است.  ها،  آن  از  شده  برداشت  های 

زنند.  ها را تخمین میرود که با استفاده از آن سن نمونههايی به شمار میتحريك شده با نور، يكی از روش  لومینسانس

  ای افكنهن کوارتز رسوبات مخروطگیری سنتايج حاصل از اندازهها را بهبود می بخشد.   لرزهکاتالوگ زمینتعیین سن زلزله،  

اندازه  که در اين پژوهش بررسی شد  از  سن فلدسپار همان نمونه را که توسط فتاحی و همكاران   ،گیرینتايج حاصل 

 کند. ( بدست آمده است را تائید می2011)
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