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 چکیده

 یامانه گسله بزرگ است  هته  ر مترز لت ا     س یکجوان زاگرس  یگسله اصل

 یبررست  یت  ا یقرار گرفته اس . هدف اصل یمرهز یرانا یزاگرس و مرز جنوب

جوان زاگرس  یا امه نالناخته گسله اصل یامروز ین اتیکهندسه و ه یفتوص

 یاست . متا ستازوهار امتروز     یو جنتو  لترآ انتاتو     یتران ا ی ر ل ال باختر

 یهتتاانهتتا بتتا بر التت  یتت و تلف یامتتاهوار  هاییرتصتتو یهتتا را از بررستتگستتله

حاصتتا از  یجنتتتا یتتزو ن ستتاختیی زمتتیختت ر یهتتا ا   یتتدانی م یستتاختار

 ی. ستامانه یت  اهتر    یتی  تع ها رز  یزم یسازوهار هانون یهاسازی  ا  وارون

از  یالتاخه  راستتای لت ال و  ر   یسوبه یرانشهرجوان زاگرس از پ یگسله اصل

 و  ر لت ال  یابتد یا امته مت   ی ختاور  اناتو ی -یران ر مرز ا یس نئوتت  رزی زم

بستلا د ر جنتو  بتاختر     -یبر ختو چپ NE-SW یهاگسله یباختر با سامانه

 یتراهششت  یستامانه  یتک لد    یی. سامانه گسله لناساپذیر یم یان( پایاناتو 

محت    یهششت راستا غز و  یتنش محل هایی بر اس  هه  ر  ل خو  رژراس 

 ر  یتا  یگستل  یهتا  ر خ ش ی هشش یهااز حوضه یااس .  سته هر   یجا ا

اند. بتا ورو   لد  یجا بر اپله راس پوش راس ه  یهاتله گسله یانم یهاپهنه

بستلا  بترش    -یبتر ختو  چپ یبر گسله با سامانهبه پهنه برخور  سامانه راس 

و  لتو  یبر ستد مت  چپ یهابا گسله یهزمر یرانو ا یعرب یورقه یانبر مراس 

 یهششت  یهتا حوضته  یجتا  ستب  ا  ی نسب  به انتاتو   یرانا ESEحره  رو به 

محتدو    جنتوبی  -ینرمتال لت ا    یهتا هته بتا گستله    لتو  یمت  یجنتوب  -یل ا 

و جنتو    یتران بتاختر ا  ل ال یانهشش  مشلا فضا  ر حره  م ی . الوندیم

راستتا غز را  ر   یهاگسله ی اه  ی بررس ی اس . ا را حا هر   تو یخاور انا

 هتای یگتا   ر جا یهششت  اییته ستاخ  ناح و زمتی   یتنش محل هایی رژ یجا ا

 . هدیترافشارش نشان م ر یتنش چ ی با رژ یبرخور 

 ا  گسلههگسله یجنبش یژگیجوان زاگرس  و یگسله اصل :واژگان کلیدی

 .یهشش یهاحوضهی  باختر ایران  جنو  لرآ اناتو  ل ال غز  راستا
 

 مقدمه -1

ان   یو  ر پتت یهندستت -یستتاختار یهتتایچیتتدگیبتتروز پ

 هتا  یچیدگیپ ی بروز ا ینواح  ر ر سازوهار گسلش  یچیدگیپ

(. [2-1] ن ونته  یراستتا غز است  دبترا    یهتا سامانه یهایژگیاز و

 ی ر ا گتتو ییتترتغ ی تتتنش محلتت ییتترا تغ ییهتتایچیتتدگیپ ی چنتت

 -یستتاختی زمتت ییتترا تتتر  تغگستتتر   یاستتیو  ر مق ی گرلتتلل

 یبررستت یتتان م یتت ا  ررا بتته ه تترا  خواهتتد  التت .   ییماگ تتا

مرتبط  یهشش یهاهندسه و روند فرگش  حوضه لناسی یخ ر

و  یستتاختار هتتاییژگتتیبتتا و یونتتد ر پ 1راستتتا غز یهتتابتتا گستتله

      مهتت  یاربستت رونتتد یشپتت یپوستتته  ر گتتذر  گرلتتلل یرئو تتوژ

از  گونتته یتتا یو پهنتتا یتتابین ونتته  جهتت  یبتترا[. 5-3] استت 

 یهتا لتاخه  یتان به فاصله م ی یمستق یوابستگ یهشش یهاحوضه

 یهتا گستله  ی ر راستتا  یتز فاصتله ن  یت  پوش  ار  هه اه  یگسل

به  ییتنگاتنگ با نسب  ضخام  پوسته باال یوند ر پ ی اورقهیانم

ام انجتت   یبنتتابرا [.5] پوستتته استت  یو  ر واقتتر رئو تتوژ یتتری ز

 ینتامیلی ژئو  ینتدهای فرا یی س  بته لناستا   ی از ا ییهایبررس

فعا یت    ینلها جا   تواند منجر لو .می یساختی زمجنبا و  رز 
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های مرزی ها   ر  رجه نخس   به ا امه فعا ی  گسلهای  حوضه

سازند  انها دبا ه ان سازوهار زمان تشلیا حوضه( بستگی  ار . 

یتتا تلامتتا ستتاختاری یتتک پهنتته   گتتاهی  ر گتتذر زمتتان  بتته   

ایستتتند یتا تغییتر ستتازوهار   هتای مترزی از فعا یتت  بتاز متی    گستله 

هتای مترزی     هند.  ر ای  حا    حتی با وجو  فعا ی  گسلهمی

افتتتد و حوضتته از  یتتد ستتاختاری هشتتش  ر حوضتته از هتتار متتی

بتتتروز  یبتتترا یگتتتاهیبتتته جا پویتتتایی ختتتو  را از  ستتت   ا   

 [.7-6لتتو  ]یمتت یاتبتتد یا فشتتارتتت یترافشتتار هتتایی گرلتتلل

 هششتتی نخستتتی   زایتتش بتتا ریختتتیزمتتی  ستتی اهای  یچنتت یتتا

و  یساختار ساختی ی زم رز  ی ر هاربر ها یمتفاوت هاییاتحل

 ی حوضتته  مهندستت یتتاتحل هتتایینتتهرستتو  د ر زم -یشفرستتا

هتای هششتی فعتال    نستب  بته حوضته   ( یو هشتاورز  یز اریابخ

 هتا حوضته  ایت   از یک هر قرارگیری هب توجه رو ای  از. طلبدمی

 هتتایبررستتی  ر پیتتری و بلتتو  جتتوانی  مراحتتا از یتتک هتتر  ر

 .اس  اه ی  پر بسیار ساختیزمی ریخ 

گستتله جتتوان   پتتس یتت زاگتترس داز ا 2جتتوان یگستتله اصتتل

بتا   یتران راستتا غز ا  یهتا گستله  ی تراز مه  یلیعنوان زاگرس(  به

 یری و از مرزهتتاجنتتو  ختتاو  -بتتاختر لتت ال یراستتتای ع تتوم 

(  نقش ا ف -1دللا  یااوراس -یبرخور  عرب یپهنه ینامیلیژئو 

 یتی حاصا از ه گرا یجنبا ی گرللل 3یریگی ر جا یمه  یاربس

 ی ر  بته بتاختر   یستاخت ی زمت  ترز   یهتا یت  فعا  یزساختی و نزمی 

بتراو  و   بتار  ی گسله را نخستت  ی (. ا  -1 ار  دللا  یرانفال  ا

انهتتا  هر نتتد. یو معرفتت ییبتتزرگ لناستتا  یتتاسمق ر  [8ریلتتو ]

تتا    یتران ا باختر  ر ل ال یهرا از مرز تره یسامانه گسل ی گسترش ا

پهنته برختور  زاگترس و     یتان زنتدان دم  -ینتا  م یل ال پهنه گسل

ستتاختار بتتزرگ پتتس از  یتتکفتترورانش ملتتران(  انستتته و ان را 

 یبتر رو از طتول ختو      هاییبخشهه  ر  اندهر   معرفی یوس پل

زاگترس(   یاصتل  یزاگترس دگستله رانتدگ     رزی زمت  یاثر ستحح 

و  [9چا نلو و براو  ] مانند یرونول  لد  اس . پژوهشگران بعد

بختش ان  ر ه تان    خیزتری  رز  یبر رو[ 11طا بیان و جلسون ]

 بختتش  گستتله جتتوان زاگتترس یتت انتتد.  ر ا رستتتان مت رهتتز لتتد 

 یمختلف بتا راستتا و گتاه    یلگس یهاساخته لد  از پهنه یاسامانه

 یتی حتا   بتر ار ه گرا   ییته زاو [.9] متفتاو  است    یسازوهارها

ده تان  رستتان(    یگسله  ر زاگرس ل ا  یبا راستا یااوراس -یعرب

  [11] بختش  یت  ستنگ زاگترس  ر ا  یپ یکرئو وژ یژ و یطو لرا

    ر عتترز زاگتترس لتتد  استت   4واتتتنش یبنتتدستتب  بتتروز ستته 

صترف حرهت     یتی ه بخشتی از ه گرا هت  یطتور  ؛(  -1دللا 

گسله جتوان زاگترس و بختش  یگتر      یبر  ر راستاراستا غز راس 

       بتا ان لتد     یمتواز  یفشار یهاگسله یلدگی بر روصرف هوتا 

 ینستب  یراستا غز  فراوان ر یسازوهار چ ی  ر هنار ا [.12-11] اس 

 6ستتاختیزمتتی یختت ر 5ی اهایو ستت یا تترز ی زمتت یستتازوهارها

دبخش ل ال باختری گسله( و سپس  یرانشهرتا پ یوان  از مریشهش

 ورتتر از انچته تتاهنون     یلومترهتا تتا سترو و ستل اس ده    یهاز النو

عنوان گسترش ل ال باختری گسله جوان زاگرس  ر نظر گرفتته  به

  و ازرا  یتتوجه قابتا  یو تنتو  ستازوهار   یچیتدگی لد  اس (  پ

 اس . ید منحقه بخشبه  سححی و ژرفی های گرلللی  یدگا 

 یحتوضتت یهتته بتترا یایلیمتتدل تلتتتون ی تتتریتتتاهنون  اصتتل

ارائته لتد  است       یتران بتاختر ا  لت ال  یستاخت ی زم یهایچیدگیپ

بتر بتا   هتای راستتا غز راست    گتر  گستله  چرخش پا ساع  یشنها پ

و  یتران بتاختر ا  لت ال  هیت جنو  خاور  ر ناح -باختر راستای ل ال

 ی اهایست  یت  ا یشتتر متدل  ب  یت  ؛ ا[13] اس  یجنو  خاور اناتو 

هتتای گستتله ی ر راستتتا یستتاختار یهتتایچیتتدگیرا بتته پ یهششتت

 ییهتا متدل  یتا  احت ال ی ر  چن یا هد. اما  تأیید یراستا غز نسب  م

 یهااز ا گو و سازوهار فعال گسله یمناس  و هاف یها ا   یازمندن

 اس .  انیرباختر ا ل ال یو بره لنش انها  ر گستر  یاصل

گسلش فعتال  هندسته و ستازوهار گستله      یما از ا گو یاگاه

[ 15] و جنو  لرقی ان[ 14ی ]های مرهزجوان زاگرس  ر بخش

 یلناخ  ما  ربار  هندسه  ا گتو  ههیبه نسب  هاما اس .  رحا 

 یستو و سازوهار ا امه لت ال بتاختری ستامانه گستله بته      یساختار

 یبته بعتد  هتاف    [18-16  9ر ]یرانشته گستله پ  تلته بتاختر  از   ل ال

قتاطر  ربتار  چگتونگی     گیتری یجته هایی  نت ا   ی . نبو  چنیس ن

  یگستتله جتتوان زاگتترس و نقتتش ستتاختار   7یتتانپا یتتاگستتترش 

گرریختتی    هتی  ان را  ر جتای  ستاختی ی زمو  رز  ینامیلیژئو 

 .ر   اس ت لوار ه یاناتو  یو جنو  لرق یرانا باختر فعال  ر ل ال
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 فرازنمزای  یرتصز   یبزر رو  کزه ( ی، قرمز  و ببز  سفید ی)بردارها GPSسرعت  یهمراه بردارها به [11]اساس  بر یرانفعال ا یهاگسله نقشه)الف( : (1) لشک

 گسزله  :KBF . اختصزارا  عاارتدزد از:  اسزت  شزده  دادهنشزان   یرانفعال در ا یهاو گسله یکیتکت ن یاصل هاییربخشهمراه ز به GTOPO 30 m رق می

 یبردارهزا  )ب( و کزازرون  هگسل :KZو  بسکره هگسل :KBک هستان؛  پیشانی هگسل :MFF؛ زاگرس فروبار هگسل :ZFF؛ بلدد زاگرس هگسل :HZF؛ بدانک ه

. دهزد یان مز نشز  را یاو اوراسز  یعرب هایورقه برخ رد یمکان یتم قع [02] باال چپدر سمت  یر. تص یانسات به اوراس یشرق یترانهدر مدطقه مد GPSسرعت 

 .است ثابت یایبه اوراس نساتعربستان  ورقهی سرعت دهددههمراه نشان یهاو شماره یخاکستر هایپیکان
 

 [21  11ی ]اسامانه گسله پوسته ی ا یاحت ا  هاییوابستگ ی ه چن

للا مربوط به انهتا  ر گستتر     ییرو تغ یگر  یاصل یهابا گسله

از  یتری گتا با بهر  ی ش  ارتال ینامشخص اس .  ر نولتار هنون

موجتتو  و  ای تترز ی زمتت یستتازوهارها ی ستتاختار یهتتا ا  

 یت  از ا یبته برخت   8یختتی ری زمت  یتدانی و م یمشاهدا   ورستنج 

گسله جوان زاگرس با چه  باختری ل ال ا امه اینله نظیر ابهاما 

ان  ر   هتی یو نحتو  جتا   هنتد یمت  یداا امه پ یا گو و سازوهار

 ر  موجو هشش  ی ا یاا واس    یبیبه چه ترت یرانال ال باختر 

پاسخ  اس   ایمنحقه یا و بو   محلیصور  به یرانل ال باختر ا

 هتای ییجتا ا گتو و ستازوهار جابته    با استنا  بته  ما نخس  . ی  ه

هندسته و ستازوهار ا امته لت ال بتاختری       یفبه توصت  یهواترنر

 سی اهای رفیمعپر اخ . سپس  با  ی گسله جوان زاگرس خواه

و  گیتری لتلا  چگتونگی  یبررست  و یهششت  ساختیزمی یخ ر

 نبا ته لت ال    وگستله جتوان زاگترس     یانها  ر راستا 9فرگش 

بتا   یونتد و  ر پ 11زایتش  نظتر  ازرا  هاریخ ی زم ای   باختری ان

 ی نخستت  ینولتار  برا ی هر . ا ی خواه یبندگسله  سته ی فعا 

 گسله جوان زاگرس  ر ل ال یتارا امه ساخ یرامونبار به بحث پ

. پتر از  یلتد  بتو   مت    یفراتر از انچه تاهنون معرف یران باختر ا

فعال  ر گستتر    یتنو  سازوهار یاپژوهش به تحل ی ا هاییافته

 یو  رک چگتتونگ یجنتتو  ختاور انتتاتو   -یتران بتتاختر ا لت ال 

   گستتتر  ه تتک  یتت  ر ا یااوراستت -یعربتت یتتیه گرا  هتتییجتتا

 .خواهد هر 
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  مطالعه در رفته کاربه هایروش -0

بزاختری   دناالزه شزمال   یک اترنر یهانقشه گسله یهته -0-1

 گسله ج ان زاگرس

گسله جوان  [8براو  و ریلو ] طور هه  ر مقدمه الار  لد ه ان

 ینتا  م -تا گسله زنتدان  یه تره -یران ر مرز ا یرانشهرزاگرس را از پ

 ر  یتژ  طتور و ان بته  یبختش لت ا   اند و  ر جنو  به نقشه  راور  

است  هته تتاهنون      ی ر حتا   یت  لد  اس . ا یبررس یبعد یهاهار

 ر لت ال   یاورقته  یتان گسله بزرگ م ی ا ریبه ا امه تأث یپژوهش یچه

مرتبط  یاز گسلش هواترنر یندالته و نقشه هامل یتوجه یرانباختر ا

 ی نخستت  ی  نشد  اس . بنتابرا  یهته لناسیی ساختار بزرگ زم ی با ا

از گستلش   یت  نقشته  ق  هیت ته ی  ر پتژوهش هنتون   گام تری یو اصل

  (.2بو   اس  دللا  یخو تا منحقه یرانشهرل ال پ یه ر ناح یهواترنر
 

 
 وابسزته  هزای گسزله  و MRF یهای فعال ادامه شمال باخترگسله کهمتر  02 یبا قدر  جداساز استر یرق م یفرازنما یهابرجسته برگرفته از داده نقشه: (0) شکل

 یهزا شزده اسزت. سزتاره    تلفیز   [02-00] مدزاب   و پژوهش این اساس بر یط ر اصلبه هاگسلهداده شده است.  نمایش بنات لی شرق -ایرانباختر شمال  در بن به

 .استمعک س زاگرس  یگسله اصل MZRF. دهدیگسله ج ان زاگرس نشان م سامانه مختلف یهابخش در یکشش یهاح ضه یریقرارگ یترنگ م قع یدسف
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بتا قتدر     یامتاهوار   یرهایاز تصتو  یاهار  مج وعته  ی ا یبرا

 متتر  یسانت 61 لد  یریگن ونه یلسادانداز  پ 11باال یاربس یجداساز

 یهتتاپلنتت (   ا  ارث و ستتاسبرگرفتتته از گوگتتا یطتتور اصتتلبتته

     متتتتر  91و  31 یبتتتا قتتتدر  جداستتتاز (DEM) یرقتتتوم یفرازن تتتا

مختلتف   هاییاس ر مق ییهوا یها(  علسSRTM و Aster V3د

است  تتا نقشته      به هار گرفته لد یدانیم یهاو مشاهدا  و هنترل

و  یگستتتر  بتتا استتتنا  بتته لتتواهد ستتاختار  یهتتواترنر یهتتاگستتله

 لو . یهته ساختیزمی ریخ 

 

 ساختیزمینریخت یهاروش -0-0

فا   از محا عتا   بتا استت   ر ای  بررستی  جوان  یگسل یروندها

 هتای جتایی ه چون جابه 12هاریخ زمی  یساختی و بررسزمی ریخ 

 یتش هتا  ارا هتا و  ر عترز رو خانته   افلنته ایجا  لد   ر مخروط

  41لتلا  یمثلثت  ستحو  گسلی   یها  پرتگا 13یاهرهر  یهاپشته

 ییو غیر   لناسا 61رهالد  یرسوب یها  حوضه51سربی یهاابراهه

 یاصتل  یگستل  یرونتدها  ییلناستا  یراستا  بترا  ی  ر الد  اس . 

  هتی ی ر جا یترهدام ساختار نقش مه  ینلها یی ( و تع2دللا 

 بهتر   هواترنری هایجاییجابه یسه ار   از مقا یامروز ی گرللل

 نستبی  ست   بتا  هواترنری هایجاییجابه هرچه ههیطوربه ای ؛بر  

 ر  یتتر و نقش مه  اس  تراصلی گسله ان بالد  تربزرگ ه انند

 ازمراجعته لتو (.   [ 26] ن ونته بته   ی ار  دبرا ی گرللل  هییجا

و  هتتاپلتته هتتا ختت  ماننتتد ستتاختاری هتتایپیچیتتدگی  یگتتر  ستتوی

هتتای مربتتوط و امتتروزی گستله ستازوهار  رابحته بتتا   ر  هتتایشجتدا 

      وابستتته ماگ تتایی فراینتتدهای [ و حتتتی2ریختتتی ]ی زمتت ی اهایستت

  رک بتترای هلیتتدی عنتتوانبتتهتحلیتتا لتتد  استت  و  [27-28  6]

ی هششتی گستتر    ها ر حوضه یدا  ر حال رو یسحح یندهایفرا

 رون  یگذاررسو  یطاز لرا ییرتغ ن ونه  برای. به هار رفته اس 

هتا و رو هتا  ر   و حفر بستر ابراهته  71یبه مرحله فروهاو یاحوضه

 ییتر تغ یتای گو توانتد یهتا  مت  حوضه ی پرهنند  ا یابرفت یسازندها

 یفشارلت  -یبته ترافشارلت   یتراهششت  -هشش ساختیی زم یطلرا

 یت  لتد  است . ا   یو فروهاو یساختی زم 81فرازشبالد هه سب  

 یهتا هته حوضته    هدیبه ما اجاز  م یسحح یندهایتفاو   ر فرا

 یبنتد راستتا غز را از نظتر تلامتا  ستته     یهامرتبط با گسله یهشش

 یتان هته  ر م  یتا پو یهششت  یهتا وضته تتر  ح  ستا   ی. بته زبتان  ی هن

 هیت جتوان  ر حتال فرونشست  هستتند  تتراز پا      یهششت  یهتا گسله

ها بار و ابراهه هنندیم یفتعر یرامونپ یهاابراهه یرا برا 91یمحل

و تتا   هننتد ینشس  مت ته یهشش یهاحوضه ی خو  را  ر ا یرسوب

از  12یریرو گ یندفرا یافرونشس  ا امه  الته بالد   ی هه ا یزمان

روال ا امه خواهد  الت . بتا گتذر از      یحوضه رخ ندهد  ا یرونب

 ی ر حوضه  بتار رستوب   ساختیی زم یوارونگ یدا مرحله و رو ی ا

رستو     -یشخور ن تعا ل فرسارا پر خواهد هر  و بره  حوضه

 یرامتتونپ یشتتیفرسا یهتتاحوضتته  ستتب  رخنتته هتتر ن ستتامانه   ر

 یشانها(  ر اثتر فرستا   یزهلشوابسته و حوضه  یهادرو ها  ابراهه

از هتتار افتتتا   خواهتتد لتتد.  یهششتت بتته  رون حوضتته 21گتتراپتتس

تلامتتا  پتتی  رراستتتا غز  هتتاییتت  ر رژ ییتترتغ ایتت طورمع تتول  بتته

 یدبترا   هتد یمت  رخ 22بتر میتان  هایگسله یجا حوضه و ا یساختار

لتتتتواهد  گونتتتته یتتتتا ی هنتتتتون ی(.  ر بررستتتت[6  4] ن ونتتتته 

 بترای  یستاختار  یهاها و مشاهد  ا    را به ه ساختیزمی ریخ 

لتد   ر   یجتا  ا یهششت  یهتا حوضه یبندو  سته یفتوص ی معرف

بتاختر   یبخش ل ال باختری گسله جوان زاگترس و نتواح   یراستا

 .استفا   لد  اس  یهاروم یاچه ر

 

کان نی  از سازوکار لحاص گسله لغ ش هایداده یسازوارون -0-0-1

 هالرزهنیزم

 ی غتتتزش گستتتله حاصتتتا از ستتتازوهار هتتتانون     یهتتتا ا  

تتتنش  ی وضتتع یتتی  ر گستتتر  بتترای تع  ا  یرو هتتای تترز ی زمتت

جنبتتا  ر گستتتر    هتتاییستتازوهار  گرلتتلل یفو توصتت یامتتروز

استتفا     یهششت  یهتا مرتبط بتا حوضته   یهاسازوهار گسله ژ یوبه

 یرانباختر ا های ل ال رز ها هه مج وعه زمی  ا   ی لد  اس . ا

 47تتا   43و  یعرز لت ا   39تا  34د ر محدو    یهو خاور تره

(  1دجتدول   لو یلاما م 5/4از  یشب ی( را با بزرگایطول خاور

[ 29گیلهتتار یس و مرستتیه ]یشتتنها ی هتتاریبتتا استتتفا   از روش پ

 ستتته  یبتترا یافتتتهتتتنش هتتاهش یستتازی لتتد  و تانستتورهاوارون

  یت ا یورو  یهتا  ا  . لتد  است    یی ه گ  مختلف تع یها ا  
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بتته ه تترا    ای تترز ی گستتله زمتت یهتتاصتتفحه رنتتد یروش  ربرگ

صتفحه گستله    ینشان است . گتز   یبترش رو  ی غزش و سوخش

با استنا   یط هر جف  صفحه گر   بسته به لرا یاناز م یا رز ی زم

 اس : یرپذمختلف انجام یارهایبه مع

  رز  ی زمان با زمه  یسحح هاییختگیگس .1

و ابتتتر  یتتتزیخدخر  تتترز  ی مستتتتق یلناستتتالعتتتا  ز ز تتتهاط .2

 یا  (یختگیگس یاتحل یهادمدل مستقی  غیر یا( ای رز ی زم

 ها.سازی  ا  وارون یند ر فرا یمحاسبات یارهایمع .3
 

. همزه  هزا لرزهینزم یوکار کان نبمده از سازدستبه گسله لغ ش هایسازی دادهوارون فربیدددر  شدهاستفاده  هایلرزهینزم یپارامترها (:1)جدول 

داده شده است. سزت ن   نشان (0)است که در شکل  هالرزهینشماره زم (N). استبر اساس روز، ماه و سال  هالرزهینزم یخبر اساس درجه و تار هااویهز

 .[00]: (JM) و [01]: (ISC)، [02]: (H) است: هالرزهینزم گ ارش ا مد یانی،پا

 شماره

 لرزهزمین 

(N) 

 لرزهتاریخ زمین

 )روز/ماه/سال(

عرض 

 جغرافیایی

(N°) 

ط ل 

جغرافیایی 

(E°) 

Mw 

 0 صفحه 1 صفحه
 عم 

 )کیل متر(

 مدا  گ ارش 

 شیب بزیم   لرزهزمین
بردار 

 لغ ش
 شیب بزیم  

بردار 

 لغ ش

1 18/12/1981 83/35 71/44 1/6 247 74 12 154 79 163 33 H 

2 23/17/1981 33/37 18/45 8/5 171 28 73- 331 64 99- 3/3 H 

3 24/17/1991 41/36 77/43 5/5 335 44 121 116 53 64 15 H 

4 15/16/1999 36/35 24/45 1/5 128 29 86 312 61 92 33 H 

5 16/16/2116 74/35 16/46 8/4 313 41 168- 214 82 49- 25 H 

6 18/17/2119 91/35 19/43 1/5 132 51 128 262 53 53 12 H 

7 13/11/2119 91/34 87/46 8/4 335 49 137- 214 59 49- 21 H 

8 27/11/2111 18/37 86/43 1/5 311 75 174- 219 84 15- 21 H 

9 25/16/2115 77/38 75/43 6/4 31 77 2 311 88 167 12 H 

11 23/12/2112 31/38 85/44 1/5 184 54 24 79 71 141 28 H 

11 11/13/2113 56/36 36/43 2/5 277 41 91 97 49 91 12 H 

12 18/14/2113 38/38 39/45 9/4 114 61 155 217 68 32 21 H 

13 19/12/2112 82/36 26/45 7/4 15 33 88- 192 57 91- 27 ISC 

14 12/16/2113 83/34 11/44 7/4 251 87 1- 342 89 177- 24 ISC 

15 22/11/2113 55/34 71/45 8/5 131 73 76 351 22 128 11 ISC 

16 24/16/2114 17/38 91/44 5/4 211 86 4- 291 86 176- 12 ISC 

17 11/18/2113 82/38 92/44 5 34 62 11 299 81 151 24 ISC 

18 21/11/2113 76/38 64/44 1/5 52 79 3- 143 87 169- 21 ISC 

19 28/11/2112 27/37 14/44 5 47 82 1 317 89 172 18 ISC 

21 13/15/2112 92/36 63/43 7/4 146 88 173 237 83 2 24 ISC 

21 15/16/2115 51/37 81/43 /4 33 88 7- 123 83 178- 24 ISC 

22 25/16/2115 68/37 84/43 5/4 39 69 24- 138 67 127- 18 ISC 

23 25/16/2115 63/37 66/43 8/5 127 85 161 219 71 5 41 ISC 

24 25/16/2115 79/37 74/43 8/4 211 54 69- 349 41 116- 24 ISC 

25 17/14/2112 29/38 23/45 7/4 42 37 126 181 61 66 15 ISC 

26 14/13/2112 36/39 14/44 5/4 46 89 17 315 73 179 21 ISC 

27 25/11/1971 11/37 18/45 3/5 319 51 154- 212 71 43- 11 JM 

28 11/19/2111 71/35 38/45 4/4 287 59 78 131 33 111 15 ISC 
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 یبزا ب رگزا   یالرزهزمین کان نی سازوکار 02 یشنما)الف( . بنات لیو جد ب شرق  یرانباختر ا در شمال هالرزهزمین یسازوکار کان ن تحلیل :(0) شکل

سازوکار  هایداده سازینواروحاصل از  یجنتا  () ( وپ)، ()ب ،است شده یمترس هالرزهزمین سازوکار با مطاب  بنها T یا P یکه مح رها 2/4از  بیش

 و هزا سزط   گسزله   ی گراماستر شامل بخش هر(. کدید نگاه متن به یحت ض ی)برا هاپردازش این ازبمده دستبه تدش تانس رهایو  هالرزهزمین یکان ن

شده و محاسزاه   یریگردار لغ ش اندازهب میان یخ انناهم یهزاو ی ت ز نم دارتدش،  یاصل یمح رها یت، م قعاشمیت ییدیپا یمکرهن در بنها شلغ خش

اسزت. رومرکز  دوبزاره     یمحلز  یو کششز  یاراستالغ  مدطقه ای،مدطقه افشارشیتدش تر هایرژیم نشانگر پایین به باال از ترتیب، به تانس رها، .شده است

 .شده است داده نشان سا  هایدایره با( [00] )برگرفته از 4تر از ب رگ هایلرزهینشده زم یابیمکان
 

 ینشگتتز یهتتا بتترا ا   پتتر ازش ر بررستتی هنتتونی  پتتیش 

بتتر استتاس روش   گتتر   هتتایصتتفحهاز  اصتتلی یهتتاصتتفحه

 یخروج گرفته اس . [ انجام53-43] 32بره  ع و  های ووجهی

 یو بزرگتا  یت  تنش اس  هه موقع یافتهروش تانسور هاهش  یا

( و 3σ ≥ 2σ ≥ 1σد ینته و ه  یانته م یشتینه  ب یاصتل  یهتا تتنش  ینستب 

 ارائته . لتو  یرا لتاما مت   1σ − 3(σ / )1σ − 2(σ = R(نستب  تتنش   

  مقتدار  42نتاه خوانی  هیزاو توزیر ن و ار مانند  یگر پارامترهای

R موهر سه محور    یر ان  ر  ا ی هر صفحه گسله و موقع یبرا

 یارهتای پتر ازش را بتا استتنا  بته مج وعته مع      یجنتتا  یابیهار ارز

 ی. بترا هنتد یمت  یرپتذ املتان  یلیو ملتان  یلتناخت ی زمت  ی جنبش

و  [21ی لتبانیان و ه لتاران ]  لناختبه بخش روش یشترب یاگاه

گونتاگون  ر   یهتا . پتژوهش یتد نگتا  هن [ 7ا م و ه لتاران ] بنی

امتتد  از  ستت منتتاط  مختلتتف نشتتان  ا   استت  هتته نتتتایج بتته  

با نتتایج حاصتا    ای رز ی زم یهای  غزش گسلسازی  ا  وارون

لتد    یتری گانداز  یسحح ی غزش گسل یهاسازی  ا  اروناز و

 [.38-36  7] ه خوان اس  ییباال یستوس پل ی ر واحدها
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   ساختیزمینریخت -ها و مشاهدا  ساختاریداده -0

  گسززلش در  یو سززازوکار امززروز یسززاختار یالگزز  -0-1

 مدطقه

تنتو  هندسته  ا گتو و     یهیت (  بتر پا 2دلتلا   یگستر  بررست 

جدا لد   یو ل ا  یانیم ی ساختارها به سه بخش جنوب سازوهار

 هتای یژگتی مشتخص بتا و   یقل رو ساختار یکاس  هه هرهدام 

 رو .یبه ل ار م یگریمتفاو  از  

 

 خاور جد ب -باختر شمال یگسلش اصل ی: راستایبخش جد ب -0-1-1

 هتتایگستتله جنتتوبی هتتایبختتش لتتامابختتش از گستتتر   ایتت 

 نتد  ین ااست  و   پیرانشهر ل ا ی گسله انهیتا پا یرانشهرسر ل  و پ

 گسله جوان زاگترس است   بر راستا غز راس  سامانهبخش مت رهز 

 و جنتو  ختاور   -بتاختر  ل ال یبا راستا یرانشهر. گسله پ(2دللا 

ایت   لتد   بختش لتناخته    یتتر یل ال بتاختر  ی سازوهار تراهشش

   اورت ر خ هتگسل  تیا (.ا ف -5 وا ف  -4  2 یهادللا اس  سامانه

 
 یکزه بزر رو  کششی سردشت(  ح ضه) گستره جد بی بخش در واق  رانشهریگسله پ خاوری جد ب هایبخش ساختزمین ریخت نقشه: (: )الف(4) شکل

 یوفروکزا  -ینهشتگ الگ ی و ساختیزمینریختو  ساختاری شاهدا م .شده است داده نشان( Aster 30m یها)داده (DEM) یرق م فرازنمایمدل 

ح ضزه را بزه مرحلزه     یدزد، فرب ایزن است.  یمرز یهاگسله یاندر م بریانگسله م یجادو ا یتکامل ساختار یدر پ بن افتاده کار ازح ضه نشانگر  این در

 مسزیر  ابتزدای  در و سردشزت  شزمال  در م ج د هایترانشه در سردشت گسلی پهده روی بر گیریاندازه )پ( ، )ب(،است کرده وارد یشو فرسا بیشفر

 Qt2 تزر ج ان یواحدها باکه  Qt1 ک اترنری واحدهای روی بر سردشت گسله نرمال عملکرد از ناشی هاییهاز لغ ش ال یا. نم نهساوان به سردشت

نرمزال  با مؤلفزه   راستالغ گسلش  ) ( ،زرد رنگ نشان داده شده است ینچبا خط (Sch) ییکم وزو هاییهال در م ج د شیست زیتی. است شده یدهپ ش

 )ث( تصز یر  و یر )ب(داده شده در تص  یشترانشه نما مقابل طرف یک اترنر -پلی تراورتن  یواحدها یبر رو شاق لیبه  یکن د یبش باگسله سردشت 

 .) ( یرداده شده در تص  یشنما گسله صفحه استری گرافیک
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( یرانشزهر گسزله پ  یپله بخش شمالراست یدمان)شامل چ مرک ی( و یرانشهرسله پگ یی)تا بخش انتها جد بی هایبخش ساختزمینریخت نقشهلف( (: )2) شکل

 یجزاد باعز  ا  برپله با سازوکار راستالغ  راستص ر  راست)به رنگ قرم ( که به فعال یها( شامل گسلهAster 30 m) یرق م فرازنمایمدل  یبر رو  گستره

 یز ان م ومخروط افکدزه   سرشده در  یجادا ییجاجابه هیبر پا ی هگسله ز یشجدا ی انشده است. م یرانشهرگسله پ یشمال یهادر بخش یرانشهرپ کششی ح ضه

 ییجزا جابزه  هیبر پا پیرانشهرگسله  یشجدا ی انم ین. همچداست مشخص تص یر در یل هرس با  پدجه مخروط افکده س ییجاجابه یهبر پا یل هگسله س یشجدا

 میان بلدد خطی پرتگاه یک که یرانشهرگسله پ شاق لیاز مؤلفه  یشکل ناش یمثلث هایدامدهاز  یینما )ب( ،است شده مشخص ببادینشده در ببراهه باد یجادا

 یزا سزر  بزی  یهزا ببراهه ی،بب های. خطاستفرسایش  بهدگفربیش بیشتر از  بهدگی دهددهنشان ریختیزمین سیمای یناست. ا کرده ایجادک ه و دشت 

 محدودهدر  واق  یرانشهرپ برراست راستالغ گسله  باجا شده جابه یاکرکره یهاپشته)پ( و ) (  ،دهدمی نشان راها پشته ستیغ یاه،س هایخط و شده جاجابه

 .  ببادنیباد روستایشمال غرب 
  

هتو  و   یتان م یزاگرس قرار  ار  و مرز التلار  یاصل یراندگ

بتتر گستتله راستت  یهتتر   استت . حرهتتا  هششتت یجتتا  لتت  ا

 ر  ریختتی ی زمت  هتای ییجتا (  ر قا ت  جابته  6 دللا شهریرانپ

 یهاافلنهگسله  مخروط یع و  بر راستا یشبوه  یهاابراهه

ها ( و پشتها ف -5دللا  ابا ی با  یافلنهجوان مانند مخروط

( و پ -5بتر دلتلا   راست   یاهرهتر   یهتا اس . پشتته  یانن ا

( و ا تف  -5 دللا یکبار هاییبا خروج 25للاجام یها ر 

 ی انهتتا از بتتارزتر یتتان( م  -5لتتلا دلتتلا  یمثلثتت ستتحو 

گستله هستتند. گستله     یت  ا یجتوان  ر راستتا   هتای ریخ ی زم

(  ر بختش جنتو    ا ف -5و  ا ف -4 و 2 یهادللا یرانشهرپ

باختر  صور  مت رهز بو   و  ر ا امه به س   ل الخاوری به

نگتا    یتک  ر (. ا تف  -4 و 2 هایدللا لو یلاخه م -لاخه

 یگسله  ر جنتو  ختاور سر لت  از پهنته اصتل      ی ا ی امنحقه

.  ر رو یمت  یشل ال پ یسوگسله جوان زاگرس جدا لد   به

( و 7و  4 یهتا سر لت  دلتلا   یگستل  یهاه ان محا  لاخه

هستند  یگرل ال  ل ال باختری(  و لاخه   یلل اش دبا راستا

اآ منشتتع  بتته ستت   متترز عتتر یرانشتتهرهتته  ر بتتاختر گستتله پ

لتل اش بتا ستازوهار     ی(. لتاخه گستل  ا ف -4 للالوند دیم

 یراستا بته پهنته رانتدگ    ییربر   ر مرز عراآ با تغراستا غز راس 

 .پیوند ی( م2دللا  یتلیسب
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 جز ان  عملکزرد  کزه  ببادنیباد روستای باختر در واق  ببادنیدره رودخانه باد یالمدر بخش ش یافته رخدم ن یرانشهرگسله پ پرتگاهاز  یینما)الف( : (6) شکل

 یکن د یینما)ب( ، است شدهغرب  در ییکم وزو یج ان در شرق و واحد بهک ک اترنری هاینهشته میان یحضوا یاختالف ت پ گراف باع  پیرانشهر گسله

     و  خز ان اسزت  مقیاس زیر پیکان سیاه بزا افز  هزم    یرانشهر؛ خطپ هصفحه گسل یشده بر رو یریگاندازه شلغ از خش یانم نه)پ(  ،یرانشهرپ هاز صفحه گسل

 . استبر با مؤلفه نرمال راستالغ  راست سازوکار یکه دارا بن یشده بر رو یریگلغ ش اندازهو خش یرانشهرپ هصفحه گسل ی گرافیکاستر ) ( تص یر

 

 پلکززانی برایززش بززا راسززتالغ  گسززلش: یززانیبخززش م -0-1-0

 دستراست

ا امه ل ال بتاختری گستله جتوان     لاما گستر  از بخش ای 

( هه  ر قا ت   2یه اس  دللا به س   النو یرانشهرزاگرس از پ

و  یتو  ز هاییف ه چون گسلهر راستا و ناه ه  یگسل یهاتله

ا امته   بتاختر  لت ال  یسو س  بهراس  پللانی یدمانبا چ یلو  س

 یت   رتت  بهیو و ز یلو س یها(. گسلها ف -5 للاد هندیم یداپ

افلنته  مختروط  27و ستر  26 ر پنجته  یهواترنر یهانهشته یدنبا بر

بتر ان  راستتا غز راست    یپللتان  ییجتا   ستب  جابته  یلو س یابرفت

از گستله   یبرلت  هنتونی   پژوهش  ر .( لد  اس ا ف -5 للاد

 یابراهه عرضت  یک ر  دل ال پیرانشهر(  ر ب  یزیو   ر روستا

نرمال  یپرتگا  گسل یکبا  لد  اس .  ر ان محا  گسله یبررس

 یتری گاس . انداز  یانن ا یهواترنر ریختیی  ر سحح زم یخح

 ر برش ابراهه دصفحه گستله و   یهواترنر یپهنه گسل ی  رون ا

ان( ستازوهار   یبتر رو هتای ملتانیلی نرمتال راست      غزشخش

 (.8دللا   هدیگسله را نشان م ی بر انرمال راس 
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 بزه  سردشزت  یجاده در یافتهرخدم ن  سردشت گسلی پهده در( 0) هایهال نرمال کشیدگی با همراه هگسل هایهگیری بر روی صفحه)الف( انداز :(7) شکل

  ،اسزت  شزده  رون شزت  بزر راست راستالغ  فابریک با و است داده هددسه تغییر و شده متأثر برشی پهده در گسله با کهن ت رق(. سردشت )خروجی پیرانشهر

 شلغز  هزای جز ان بزا خزش    گیری صفحهاندازه ) ( ، )پ(،بن روی بر شده ایجاد هایلغ شخش همراه به سردشت گسله سطح از یکن د یینما)ب( 

های قزدیمی و فابریزک   ه ازدگی و کامالً تازه و سالم صفحه بدونبر راست راستالغ  مؤلفه با نرمال شلغ خش ه ازدگی؛ج ان بر روی رس حاصل از 

 هگسزل  هزای هصزفح  اسزتری گرافیک  تصز یر  )ث(و  است یکیمکان یهاشلغ خش یبا راستا یم از قرم  پیکاناست.  دهیبر را( 1یک )های م وزوئشیل

 )با رنگ قرم (. d( و ی)با رنگ بب cداده شده در  یشنما
 

 ر عترز   یعتی طب یهتا و برش یلو مه  گسله س یهابخش

هه  یند طوراگرفته یجا یلو سد س یاچه ر یران  امروز   ر ز

گسله  ی نشد و ا یدااز گسله پ یرخن ون یدانی م یدهای ر باز 

بو   است . رو بته لت ال      یقابا بررس یتنها به روش  ورسنج

 یانجلد ی س  ا امه  الته   ر نواحراس  پللانی یشارا ی ا

بتتا  یگتتر  یتتفر و نتتاه  یمتتواز یگستتل یهتتا  تلتتهیانو صتتوف

مند  ر های سامانجاییجابه یجا بر سب  اراس  یر سازوهار چ

 یجنوب یهابر مت رهز بر تلهها لد  اس  و برش راس ابراهه

تتر   هوچتک  یتف ر نتاه   یهال ال و  ر قا   تله یسورا به

 یتله گسل یک یه باختر لهر النو(.  ر 2 دللاهند یمنتقا م

 یراستا بتا پهنته اصتل   و ه  یلومتره 61از  یشب یبزرگ با  رازا

 یتو   دز یتف ر نتاه   یمج وعه گستل  ی ن زاگرس  اگسله جوا

د ر  28ی دینلیست  -یوهستیلووا گستله   بته  را( یانو صتوف  یلو س

هته از  نیتز  گستله   ی (. ا2 دللاهند ی( منتقا میجنو  اناتو 

 ی  ستازوهار اصتل  گتذر  یمت  یهتره وان یاچه ر یجنو  خاور

 هاییتد  ر باز  یهباختر النو ی. پهنه گسل ار بر راستا غز راس 

ستترگ بته    هتای  گرریختیمت رهز از  یا ر قا   پهنه یدانیم

 یتان  ر م یخحت  یگستل  یهتا  ر  یجتا  و ستب  ا  ایتد یچش  مت 

حتتال  متتا  ر  یتت هوهستتتان برافرالتتته گستتتر  لتتد  استت . بتتا ا

گسله  ر  ی ا یرانیبخش ا یریقرارگ یابه    یدانیم یدهایباز 

. ی دان نشتت ی مستتتق یحستتاس موفتت  بتته بررستت  یمتترز یتتهناح

گستله جتوان    یاصتل  یبتا راستتا   یمواز یتله گسل تری یل ا 

اغتاز لتد  و بتا     یهل ال لهر التنو  یلومتریزاگرس  از چند ه

 یاچته  ر جنتو   ر  یه نسب  به گسله باختر التنو  یانده هیزاو

 یت  (. ا2 دللا پیوند یم ی دینلیس -یوهسیلوواوان به گسله 

اس  هه  یاصل ینه گسلتله از ساما تری ییبر انتهاگسله راس 

و  یتران از مترز ا  یرونو عربستان را به ب یرانا یانبر مبرش راس 

و رو بته   پتس  ایت   از. هنتد یمنتقتا مت   یناتو ابه جنو  فال  

هته بختش    لتوی  یمت  یمتفتاوت  یل ال  وار  مج وعه ساختار

 .ساز یرا م یگستر  بررس یل ا 
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مؤلفزه نرمزال    اثزر  در متزر  2 از بیش یافتادگنییی پادهددهکه نشان یرانشهربن دره در شمال پ یدر روستا زی ه گسله پرتگاه از نمایی : )الف((2) شکل

 رخدمز ن  یزک فابر CS بزا  مزرتاط  گسلی لد های و ی هز یصفحه گسل )ب( ،ش دیم یدهپ ش B ایواری ه واحد با A یببرفت هاینهشته. است شده هگسل

خزش  یزری گانزدازه  ) ( ، )پ(،تشزده اسز   یدهپ ش یشن و ماسه دست با کهج ان  یک اترنر یببرفت یهانهشته درببراهه  کانالچپ   ارهیدر د یافته

 هزای هصزفح  اسزتری گرافیک  تصز یر )ث(  و است یکیمکان یهاشلغ خش یم از پیکان. جهت رسی واحد یشده بر رو نگاشته هگسل ج ان یهاشلغ 

 (.زرد)با رنگ  bداده شده در  یشنما یگسل

 

 یکششز  ،برراست یهامتقاط  گسله ی: الگ یبخش شمال -0-1-0

 برو چپ

 لت ال لتهر  اغاز لد  و تتا   یلواناس یجنوب یبخش از نواح ای 

 تتری  ی(. گستله سترو  اصتل   9و  2 هایللادیابد می ا امهسل اس 

لت ال  لت ال    یع توم  یبختش است  هته بتا راستتا      ی گسله  ر ا

 یتران بتاختر ا  را با بلوک ل ال یفال  اناتو  یباختری  مرز خاور

[ 13هتوپلی و جلستون ]  هته   اییته ناح ی.  ر بررست هنتد یمت  یی تع

 یاند  الار  هوتتاه  ا   امجان یرانباختر ا ل ال ساخ ی  ربار  زم

طور هامتا  به یگسله  ر پژوهش هنون ی گسله لد  اس . ا ی به ا

و  یتتتدان باز  ی ر راستتتتا یبتتته نقشتتته  رامتتتد  و نقتتتاط مختلفتتت

تلته   یتک گستله  ر تصتور مع تول     یت  لتد  است . ا   یریگنداز ا

 یجنتوب  -یبته لت ا    یکنز  یع وم ینرمال با راستا یوستهپ یگسل

متا نشتان    یتدانی و م ی فتتر  هتای ی. اما بررست لو ی ر نظر گرفته م

و  یچیتد  پ یمج وعته ستاختار   یتک سترو   یهه پهنه گستل   هدیم
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و  یجنتوب  -ی به ل ا یکنز  یهشش یهامره  اس  هه از گسله

 یگستله جتوان زاگترس درونتد ع توم      یراستا غز متواز  یهاگسله

 و  ستته   یت  ا یتان م یزاگرس( ساخته لتد  است . رابحته ستاختار    

هتته  یاستت . طتتور یتتتأملنلتتته جا تت  و قابتتا یلتتدیگرگستتله بتتا 

رونتد  راستتا غز هت    یگستل  یهتا بتا تلته   یجنوب -یل ا  یهاگسله

 یهتا س  مج وعته گستله  بللته بترعل   لتوند؛ یجا ن زاگرس جابه

 ست  قترار  ارنتد  بتا     چتپ  یپللتان  یتش هه با ارا یجنوب -یل ا 

 یت  انتد. بتا  ر نظتر گترفت  ا    بر به ه  مترتبط لتد   راس  یهاگسله

 یلتتومتریه 15ستترو از  یپهنتته گستتل ی ستتاختار یو ا گتتو یتتشارا

 ر جنو   تا ل ال لهر سرو ا امته  ار  و   یلوانهس یجنو  روستا

 ستاز  یمت  یلومتره 71از  یشب یه  را با  رازامر یپهنه گسل یک

 یت  ما  ر ا یجنبش -یساختار هاییریگانداز (. 11و  9 یهادللا

 یهششت  ر یت هته بتا وجتو  ستازوهار چ      هتد ینشان مت  یپهنه گسل

راستا غز  یسازوهار مؤ فه فرع ی جنوب -یل ا  یهامج وعه گسله

 (.11است  دلتلا    یربر متغبر تا راس گسله از چپ یان بسته به راستا

ستازوهار     رجته  161تا  145 ی و با از یهارابحه  گسله ی  ر ا

 ییجتا از جابته  یابر با مؤ فه نرمال  ارنتد هته ن ونته   راستا غز راس 

 یی ر جاهتا  .(11 للاد ید  توانیافلنه ملونه مانها را  ر مخروط

   تتا  161 ی تو  داز جنتوبی  -یبته لت ا    یتک نز  گسله یهه راستا

لتد  و   یامح  تبتد  ی  سازوهار ان به هششلو ی رجه( م 171

بتر   رجه  مؤ فه راستا غز چپ 211تا  191 ی و راستا به از ییربا تغ

 (.11 للاد لو یم یانن انرمال  یگسل یهاصفحه یبر رو

از  ییهتا ل ال لهر سرو بتا تلته   یلومتریه 21گسله سرو  ر 

 9 یهتا دلتلا  (151دراستای  یل ال خاور یگسل یسامانه یک

 یتا گستله   15ه  از  س  یسامانه گسل ی . الو یم ید ( بر11و 

 بته  یاساخته لد  اس  هته گستتر    یمواز یشوبه  یپهنه گسل

و ختاور   یتران باختر ا را  ر ل ال یلومتره 71و به عرز  71طول 

 (.9متأثر هر   اس  دللا  یاناتو 
 

 
بزر   کزه جد ب باختر  -شمال خاور برچپ هایگسله با برخ رد در برراست گسلی سامانه شمال باختری ایانهپ هایگسلهشده  ساده نقشه)الف( : (1) شکل

در  بسزکل  و سزرو  کششزی  هایح ضه م قعیتشده است.  یادهمتر پ 02 یبا قدر  جداساز استر یرق م یفرازنما یهابرگرفته از داده یبشن نقشه یرو

 گ شخره ) ( ،رگلپی )پ( ،بهله )ب(بر چپ یهاگسله پهده در برداشت شده هایلغ شخش و هاگسله کاستری گرافی تص یر .است شدهمشخص  شکل

 نشان داده شده است. یک در )ث(و  بهله ) ( هایبرای ایستگاه لغ ش یخ انناهم یهزاو ی ت زتدش و نم دار  اصلی مح رهای یک، م قعیتدر )ث(و 
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فعزال سزرو در اثزر     کششزی  ح ضزه (. Aster 30 m) یرقز م  فرازنمزای مزدل   یبزر رو  MRF پایانی هایبخش ساختینزمریخت نقشه )الف(: (12) شکل

شزده اسزت.    یجزاد ا ینو مسزک  یرگزل گز ش، بهلزه، پ  خزره  یسرو، پهده گسل یهاگسله شامل MRF یانیپا یهامتقاط  در بخش یگسل یهااندرکدش سامانه

 یفشزان بتزش  گدازدهای . شده اسزت  بریده برراست ص ر به خاورجد ب -باختر شمال روند با سرو گسله  بیجدبخش  در که مل نه افکدهمخروط ییجاجابه

از  دورنمزایی  )ب(و  شزده اسزت   مشخص روشن قرم  رنگ با تص یر باالیی هایبخش در اندکرده رخدهشده ح ضه سرو  یدهپ سته کش ونکه در ک اترنری

 زرد مشخص شده است. یتر ح ضه با مدحدج ان یها. بخشاست بریدهرا  یج ان ببرفت یکه واحدها هشتیان به سرو مسیردر  ج ان یفشانبتش گداد یک
 

و  یرگتا بهله  پ یهاسامانه به گسله ی ا یهااز مج وعه گسله

 د ر لت ال  یتک  ر یهتا گوش و گستله خر  یپهنه گسل ی  مسل

 نتتوا ی( مت یهتره یباختر گسله سل اس( و بسلا د ر جنو  لرق

از انها ماننتد گستله بهلته      ی(. برخ11 و 9 هایللاالار  هر  د

قترار  ارنتد  امتا     ی پرهتامبر  ی ر مرز واحتدها  ی و مسل یرگاپ

 هتای ییجتا بتر انهتا  ر قا ت  جابته    جتوان راستتا غز چتپ    ی فعا 

و  یدستامانه زهلشت   یهتواترنر  هتای ریخت  ی منتد  ر زمت  سامان

 یستامانه  یت  (. ا9 لتلا د لتو  یمت  یتد  (  29ریختیی سحو  زم
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جنتو  بتاختر بتر ستر را  گستله       -لت ال ختاور   یبا راستا یگسل

به  ید  طور مشخص ان را برسرو قرار گرفته و به یجنوب -یل ا 

 ی اختر  یت   ترت یت  (. بته ا 11 و 9هتای  دلتلا   هدیم یانان پا

گسله جوان زاگترس   یوابسته به سامانه ساختار یگسل یهالاخه

 .یابدیلد  و رو به ل ال ا امه ن  ید بر برسامانه چپ ی با ا

 

 در محلزی  هزای بشزفتگی  و امزروزی  تزدش  وضعیت  -0-0

  02گسلی واگذاری هایپهده

 یبتا بزرگتا  [ 33] 31لتد   بیای رز   وبار  جای زم 28تعدا  

 تتنش  ی وضتع تعیتی    بترای ( 3و لتلا   1دجدول  5/4از  بیش

 برگزیتد   زیستا ه روش وارونبت  یتران باختر ا  ر ل ال یامروز

  سته  ا   هره گ    های سته به ها ا   جداسازی از پس. لد

لتتد و  پتتر ازش ستتازیوارونبتته روش  وطتتور جداگانتته  بتته

دبرای اگاهی بیشتتر   تنش به  س  امد یافتههاهش هایتانسور

. پتس از  بازگر یتد(  محا عته   ر رفتته  هار به هایروشبه بخش 

 (P)  گیمحتور فشتر    یهتانون  هایاز ستازوهار  یکهر  ی ترس

 غز و محتور  راستتا و  یفشتار  ستازوهار بتا   یهتا  ترز  ی زم یبرا

 ی ترست  یهششت  ستازوهار بتا   های رز ی زم یبرا (T) یدگیهش

 گستتر   او یه یبندپهنه یاطالعا  برا ای (. ا ف -3دللا  لد

تتنش  ر   وضتعی  رفتته است .    هتار  بته ه گت    هایزیرپهنه به

متفتاو    رژیت   سته بته   یتا تحل یت  ا یجنتا هیپا بر بررسیگستر  

 .لو می ی تقس
 

 
هزای پزرمین   بهک و دول میتبر روی سدگ شیخانگل روستای باختردر  سرو جد ب در سرو گسله از بخشی سازوکار و هددسهگیری اندازه: (11) شکل

 گسزله  صفحه یراستا تغییر باو سازوکار مؤلفه راستالغ  بنها  مقدار که سرو نرمال یگسل هایصفحه از یکن د نمایی )ب( )الف(، .(Pr)باالیی سازند روته 

 یشده بر رو یریگاندازه یهاشلغ از خش یانم نه )ث( ، ) (،گسله سرو نرمال پرتگاهاز  یینما )پ( ،کددمی تغییر( N005به  N345مثال از عد ان)به

 ییزر تغ بزا  خ انهم بنهاسازوکار  ییربرداشت شده و تغ یاصل هایصفحه ی گرافیکراست تص یر )ج( و هاپیکان با شدهداده  نشان لغ ش س ی اسرو ب هگسل

 . شده است بوردهها در سمت چپ مدل تدش و داده یانم یخ انناهم زاویهتدش و  یاصل یمح رها ییفضا یتم قع ؛راستا
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 .هالرزهنیزم یکان ن وکارهایساز گسله لغ ش هایدادهسازی روش وارون ازبمده دستبه تدش تانس رهای (:0)جدول 

 .1σ 2σ 3σ R N Rm Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl زون
 I 174 14 86 14 311 84 688/1 14 TP زون

 II 171 11 46 88 261 12 213/1 6 SS زون

 III 196 73 359 16 191 15 568/1 7 T زون

[ 39کـاری    سـازی اسـاس روش وارون  برکه  استهر محور  (Pl) میلو  (Tr)با روند  همراه( 3σو 1σ، 2σ)محور  یتنش انحراف تانسور یسازی شامل پارامترهاوارون یجنتا

 یتنش ترافشارش هاییمی رژدهندهنشان (Rm) و تنش تانسور هر حل یاستفاده شده برا یالرزهنیزم گسله هایصفحه شمار (N) تنش، یدانم شکل ، R.شده است یینتع

(TP)، راستالغز (SS)  کششیو (T)  .913/1 مقدار که کنید توجهاستR =  هـای گسـله  ماهیـت  بـا  یمقـدار عـدد   یناما ا است؛ تراکششی رژیم یک نشانگرطور معمول به 

 ی،مـورد  ین. در چنـ تاسـ  بـا   کیفیت با تنش تانسور یک تعیین برای داده تعداد بودن کم از ناشی بیشترندارد و  چندانی یخوانهم (3)شده در شکل  پردازشمحض  راستالغز

 .است افزارنرم از خروجی اعداداستنادتر از  قابلنوع گسلش،  وتنش  یآندرسون یشآرا
 

 یامدطقه یتدش ترافشارش یمرژ -0-0-1

 هتتانونی ستتازوهار 13حاصتتا از  یهتتا ا   ستتازیوارون

از  یبخش بزرگ  ر یتنش ترافشارل ی رژ یک یبرقرار نشانگر

 ای  یافق یشینهب تنشمحور  روند(. ا ف -3 للاگستر  اس  د

  رجته(  176د یجنوب -یبه ل ا  نز یک افتهیتانسور تنش هاهش

 ملتتتتانی پراهنتتتتدگی(. 2 جتتتتدول و   -3دلتتتتلا  استتتت 

نشتانگر     ستته  ا    ی پر ازش لد   ر ا یهانون یسازوهارها

راستتا غز   هتای گستله تنش است .   ی وضع ی ا یامنحقه ی ماه

 رژیت   ایت    ر مختلتف  راستتاهای  بتا  فشتاری بر بر و راس چپ

 .فعا ند تنش
 

 یاناحیهلغ  راستاتدش  یمرژ -0-0-0

 هشت  پتر ازش لتد      ی غتزش گستل   یهتا ها  ا   یانم  ر

حتا لتد     یترافشارلت  یت  رژ با مح  راستا غز هانونی سازوهار

 ی ر بختش لت ا    یشتتر ب هتا  ترز  ی زمت  ایت  . یستتند ن یحقابا توض

توجته بته تانستور تتنش      بتا ( و فا  -3 للااند دگستر  رخ  ا  

 یهتا صتفحه  یبتر رو راستا غز چپ یهانشانگر گسلش  لد حا

 بیشتینه  فشتارش  محتور  با هه هستند یجنو  باختر -ل ال خاور

انتد  ه ختوان  ی تتنش ترافشارلت   یت  ه اننتد رژ  ی جنتوب  -ل ا ی

 بتا  یروچیهت بته  هتا  ا    ستته  ایت   اما(. 2 جدول وپ  -3دللا 

 یترافشارلتت یتت رژ  ر لتتد  حتتا شارلتتیف اندرستتونی ارایتتش

 یتک  گستتر   یلت ا   هیت هته  ر ناح  یمعن ی ا ه. بنیستندج ر قابا

 تتتنش رژیتت  بتتااستت  هتته  برقتترار غز راستتتا مستتتقاتتتنش  یتت رژ

 قابتا گسله جوان زاگرس  ی ر راستا حاه  ایمنحقه ترافشارلی

 . نیس  توضیح
 

 یمحل یتدش کشش یمرژ -0-0-0

 یستازوهار هتانون   هفت   رنتد  یگهتا  ربتر    سته  ا   سومی 

 یهتا حوضه یرامونپ ا ف( -3د للااس  هه با توجه به  یهشش

هتتا بتته روش   ا   ایتت پتتر ازش  یجتتهانتتد. نترخ  ا   یهششتت

 یتای هته گو  است   یافتته هتاهش تتنش   تانستور  یکسازی وارون

 تتنش محتور   رونتد محت  بتا    یهشش یتنش محل ی رژ یبرقرار

 جا   نلته(.   -3  دللا اس یغرب -یلرق یافق ینهه  یاصل

 ملتتانی نظتتر از پتتر ازش ایتت   ر هتتار رفتتته بتته هتتای ا   اینلتته

 ی قرار  ارند. ا ه انندی ساختاری هایجایگا   ر اما اند پراهند 

 یتوان مر یهششت  یهتا حوضته  یرامتون  ر پ یهششت  های رز ی زم

انتتد ( رخ  ا  یتتهو بستتلا د ر تره یرانشتتهر(  پیبتتارزر یاچتتهد ر

 یستتازوهار یلدستتتیو  ییفضتتا یا گتتو یتت (. اا تتف -3دلتتلا 

 یششت ه محلتی  تتنش  هتای رژیت   گر ا   نشتان رخ هتای  رز ی زم

سامانه راستا غز  یراستا  ر یمحل ییرا اثر تغ  رهه  اس  محضی

 یجتا  ( ایترافشارل یامنحقه ی گسله جوان زاگرس دفعال  ر رژ

 نیالتتپل یتتشهتتا ارامتتوار   گستتله  یتت ه تته ا  رلتتد  استت .  

انهتا   یتان  ر م فعتال  یهتای هششت   س   ارند هته حوضته  س را

 یمحلت  یتتنش هششت   هتای یت  رژ یت  لد  اس .  ر واقتر ا  یجا ا

 هتای پهنته محت  هستتند هته  ر     یهشش های گرریختی مسب 

 .هستند رویدا  حال  ر گسلی واگذاری
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 های کششی گسترهح ضه ساختیزمینیختتکامل ر -0-0

 فعال یکشش یهاح ضه -0-0-1

حوضتته  یتتک ی  از هتتار افتتتا گستتاختیزمتتی ریختت  یتتدگا  از 

 لتو  یمت  یتان ن ا 32یو نهشتتگ  یشفرسا یان ر تعا ل م یخوببه یهشش

 محا عته   ر رفته هار به هایبخش روشمقدمه و به  یشترب یحتوض یدبرا

 یی ر جاهتا   متا  یتدانی و م ی ورستنج  هایبررسی هی(. بر پایدبازگر 

و ابرفتت   ر  ستتنگ یتتانرا م زیبتتار و تتتاز هتته گستتله فعتتال متترز  

 یلاهد نهشتگ یهشش هایحوضه ای  ر   بساز  یهای هششحوضه

  یحیلترا  ی .  ر چنت یت  اهه به ان حوضه فعتال نتام  ا     ی فعال هست

 ستته   ی به ا یرامونپ یهاها و هو فعال  ر  امنه یهای زهلشحوضه

 ضته حورا به  رون  یلد  و موا  اوار یرسراز یهای هششاز حوضه

 هاینهشته با حوضه سحح ها حوضه از گرو  ای   ر .هنندیم زهلش

 یهتا حوضته از  گونته  یت . ااست   لد  پولید  امروزی و جوان بسیار

هتای  حوضه .اندگسترش حال  ر امروز و  هستندجوان و فعال  یهشش

(  11( و ستترو دلتتلا 12و  2 هتتایلتتلاد یلواناستت یتتوان مر یهششتت

 یت  بارز ا های( ن ونه13دللا  سیلوایوه( و 9بسلا دللا  حوضه

انهتا   یمترز  هتای ههته گستل   هستندهای هششی جوان و فعال حوضه

هتای هششتی  ر حتال گستترش هستتند.     حوضه امروز و  اس فعال 
 

 

 میان واگذاری هایهپهد در( یها )با گسترش محلاز ح ضه ی. برخیگسله اصل یهاهای کششی در ارتااط با سامانه: م قعیت قرارگیری ح ضه(10) شکل

از  یگرد ی)به رنگ زرد(. برخ یل اناپیرانشهر و س سردشت، سیاناو،های کششی مری ان، ح ضه ماندد ؛اندشکل گرفته اصلی برراستسامانه  در گسله هایتکه

 از ناشزی  دگرشزکلی  اخزتالف  دهیجای برای و هگسل مختلف هایسامانه یجداش – یساختار برهمکدش پیای( در های کششی )با گسترش ناحیهح ضه

دسته هستدد  ینا از)به رنگ سا (  ک ای کسیهای کششی سرو، بسکل و اند. ح ضهشکل گرفته برچپ و( MRF انهیبر )پاسامانه راست متفاو  سازوکارهای

. دهدمی نشان( MRFشمال باختری  یانیپا یهابر )در بخشچپ یهارا در برخ رد با گسله ایورقهیانبر مراست برشاز  یناش ایپ ستهفعال  کششکه 

 .است تکامل بغازین مراحل در پیرانشهر یح ضه کشش  و سردشتو  یاناوس یافتهکششی تکامل  هایح ضه یایگ  ینچزرد نقطه رنگ
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 اثر در که استبر راستالغ  راست یهای محدود شدن ح ضه با گسلهدهددهکه نشان ک ای کسیفعال  یح ضه کشش ساختزمینیخت: نقشه ر(10) شکل

 .ری ندیخ د را درون ح ضه م یبار رس ب پیرام ن زهکشی یهاح ضه سیمدیدلی، -ک ای کسیگسله  عملکرد

 

 یستو بته  یرانشهراز پ هه   هدیما نشان م ساختیزمی یخ ر مشاهدا 

هتا   ر ایت  حوضته   یشو فرستا  یفروهتاو  لتد    گستتر  باختر  ل ال

 .لو یتر مجوان انها سححی هاینهشتهاساس   ی ا برو  تره 

 

 00و از کار افتاده افتهیتکامل یکشش یرس ب یهاح ضه -0-0-0

  رگیتر هتای هششتی   حوضته  ساختی زمی ریخ  یدگا   از

از هتار   یتا تلامتا هستتند    هتای حلته مر اختری    ر یتا  ی فروهاو

ه هتار  های ببخش روشمقدمه و به  یشترب یحتوض یدبرا اندافتا  

 ترهه  یرسوبهای حوضهاز نو   ی (. ایدبازگر رفته  ر محا عه 

 رون انهتا   یفعتا   یگتذار رستو   یگتر و   هستتند  تتر و متلاما

 ر ل ال  یگازرخان -هششی  ون هایه. حوضپذیر یصور  ن 

یتوان   ر بتاختر مر  ستیاناو   (بررسید ر خارج از گستر   یارانهام

 از یرانشتهر جنوبی گستله پ ( و حوضه سر ل   ر بخش 2دللا 

 یهتا گستله  پیوستت  ه   به   یا( هه به 4دللا   سته هستند ی ا

 بته  راستا غز گسلی هایلاخه پیشرف  نیزو  برمیانگسله  با یمرز

مرحله  یان م ی .  ر انداغیرفعال لد  حوضه  هایمرزی از بیرون

را  ر حوضته   یل ا  فعالبه  یجنوب یرفعالغ یهاگذار از حوضه

 ( 12 و ا تف  -5 هایدللا یرانشهرگسله پ یل ا  یانتها  ر  یرانشهرپ

بته   یاز گسله اصل یجوان یهاحوضه  لاخه ی .  ر اید  توانیم

 ر لتت ال و  زیتتو  ی رون حوضتته رلتتد هتتر   و  و تلتته گستتل 

 ژرفتای  ا   اس . با توجته بته    یوندرا  ر جنو  به ه  پ یرانشهرپ

و  یلستان  یوضه و س  نستب جوان ح یها ر نهشته یه  فروهاو

 ید نوپد بریانگسله م ی و سو هایی نبو  اختالف فراز  ر سرزم

حتال    ر یرانشهرپ یبر ال  هر  هه حوضه هشش ی چن توانیم

بالتد   یساختار –یرسوب یورو  به مرحله تلاما و از هارافتا گ

 (.ا ف -5دللا 

 

 بح  -4

-پلیوس  یهانقشه گسله یاو تل  ازنگریب  پژوهش ی  ر ا

جتوان  ر   یهتا از گستله  ایتتاز   مج وعته  ییلناسا به هواترنری

لتد   ر   زفعتال با یهتا گسلهنیز و  یهواترنر یهاو نهشته سحو 

 یتان گستتر  م   ر یهتواترنر -پلیوست   از پتیش  ستنگی  یواحدها
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 یگستل  یاصل هنترل روندهای. لد  اس  منجر یخو و یرانشهرپ

استتنا  بته مشتتاهدا    بتا   یتدی  هل یهتا ستازوهار بختش  تعیتی    و

 انجتام  میتدانی  ستاختاری  هتای گیتری انداز و  ساختیزمی یخ ر

به ما اجاز   ا   اس  تا  ها ا  و  مشاهدا  ی ا تحلیا. لد  اس 

 محلتی  ستاختاری  هایپیچیدگیو  تغییر گستر   ساختاری ا گوی

 یفو توصت  تعیتی   راانهتا   بتا مترتبط   هایریخ زمی  و سی اها و

حاصتا از ستازوهار    یگستل   غتزش  یهتا سازی  ا  . وارونهنی 

به  یز ر گستر  ن  ا  یمتوسط تا بزرگ رو های رز ی زم یهانون

گونتتاگون گستتتر  و  یهتتاتتتنش فعتتال  ر بختتش ی وضتتع یتتی تع

 ه تک  یستاختار  هتای یچیتدگی پ از نالی محلی تنش هایی رژ

 یهتا مرتبط بتا ستامانه   یهشش یهاحوضه یبندهر   اس .  سته

 یو نهشتتگ  یشفرستا  یانتعا ل م هیلد   هه بر پا ییلناسا یگسل

 ییاملان را فراه  هر   است  تتا بتا لناستا     ی انجام لد  اس   ا

 گسترش ع ومی یفعال و از هار افتا    ا گو یهشش یهاحوضه

 یت  بخش با هنار ه  گذالتت  ا  ی .  ر اهنی  بررسی را ساختاری

مختلتف   یهتا جنبته  ونیرامبه بحث پ یج مج وعه مشاهدا  و نتا

جتوان زاگترس    هگسلش فعال  ر ا امه ل ال باختری سامانه گسل

 پر اخ . ی خواه

 

 زاگرس ج ان گسلهسامانه  با مرتاطکشش  -4-1

نظتر   از یهششت  یهتا از حوضه یمتفاوت انوا   ر ای  بررسی 

گستتر     ر انهتا  تلامتا  و تشلیا چگونگی یزو انداز   و ن للا

طتور  هتا بته  حوضته  یت   ستته از ا  یک. لد بندی سته و لناسایی

و ستازوهار   یگستل  یهتا پللتانی تلته   ارایشبا  یوند ر پ ی مستق

 و  میتان بازلتد    فضاهای ر  و ایجا  لد بر انها راستا غز راس 

 ر محتدو     یتوان مر یاند. حوضه هششلد  پدیدارگسله  بلوک

 هششتتی حوضتته  مریتتوان گستتله بتتا ارتبتتاط  ر یبتتارزر یاچتته ر

 یرانشهر پ یهاسر ل   ر ارتباط با گسله لهر خاور  ر سر ل 

 ی  حوضته هششت  یا رون حوضته  یتانبر م یهتا سر ل  و گستله 

 یو حوضه هششو زیو   پیرانشهر هایگسله با ارتباط  ر یرانشهرپ

 بخش با ارتباط  ر یهاروم یاچه ر باخترو  یه ر ل ال النو یلواناس

 هتای حوضته نتو    یت  از ا یبتارز  هتای ن ونته  سرو  گسله جنوبی

 هایاز حوضه  یگری(.  سته 5 و 4  2 هایللاد هستندهششی 

 لتوند  متی   یتد   گستتر   لت ا ی  هایبخش ر  بیشترهه  یهشش

نسب  به  سته نخس   ارنتد.   یترو ابعا  بزرگ ترپیچید هندسه 

 یهاگسله میان یو جنبش ساختاری 43هنشبره  پی  رگرو   ی ا

راستتا و ستازوهار متفتاو      بتا  متقتاطر  گستلی  پهنه سهمربوط به 

هتا بتا   حوضته  یت  ا یانتد.  ر ه ته متوار   مترز جنتوب     لتد   ایجا 

 یتا  یمترز بتاختر   زاگرس  جوان گسله موازی برراس  یهاگسله

 یدمواز یجنوب -یل ا  یهاانها با گسله یموار  خاور ی ر برخ

انهتا بتا    یلت ا   مترز  ونرمتال(   ر یت گستله سترو و بتا ستازوهار چ    

 یجنو  باختر -ل ال خاور راستایبا  برچپ راستا غز هایهگسل

 پهنته   ریتک   گستلی  پهنه مسلی   پیرگا  بهله  هایگسله نظیر

 9  2 هایللاد لو یمحدو  م بسلا گسله و گوشخر  گسلی

 -یلتت ا  هتتایه(.  ر واقتتر  هشتتش محتت  ع تتو  بتتر گستتل12 و

 یرو بتر بتر  بتر و چتپ   ر قا   حرها  راستتا غز راست    یجنوب

ج لتته  از. لتتو ی ا   متت یهتتا جتتاحوضتته یهنتتار یهتتاگستتله

 محتدو    ر  سرو هششی حوضه بهگرو   ای هششی  هایحوضه

بستتتلا  و  یهششتتت یهتتتا( و حوضتتته11دلتتتلا  ستتترو گستتتله

 یتک دهته ختو     ترهیته وان  اچهی ر جنو  باختر  روا یوهسیلو

 ستی دنلی  -هوایوهسی گسله محدو  حوضه راستا غز اس (  ر 

از ستوی  یگتر     (.13 و 12  9  2 هتای دللا هر  الار  نتوایم

 بررستی   ر هته  هتواترنری  یفشتان اتتش  یو گنبتدها  هتا مخروط

 لت ا ی  هایبخش  ر میدانی باز یدهای و ایماهوار  تصویرهای

 هششتی  هتای حوضه باید  ر اصلی طور به لوند می  ید  گستر 

   یا لد  انجام هایبررسی. لد  بالند ایجا  ایناحیه گسترش با

 مقیتاس   ر ایناحیته  هشتش  را ا لتا    ها تک  یفشتان اتش ای 

از  گونتتته یتتت(. ا[41-41] ن ونتتته یدبتترا   اننتتتدمتتتی  یتوستتفری 

پوسته  ر  یلدگنازک ی ر پ یهشش یها ر حوضه یفشاناتش

 یتوستفر از   یبتر ار هیت لتد  دپتس از ال  نازک یتوسفر  یک یباال

  هتد  یفرورونتد ( رخ مت   وستی یانللس   بته ورقته اق   یا یاقار 

 گستتر   لت ا ی  هتای حوضه  ر پدید  ای  بروز(. [6] ن ونه یدبرا

گتوش و لترآ   ختر   یها ک ا لا    ر پهنته گستل   یفشانداتش

 تواندمی جنوبی -یگسلش نرمال با روند ل ا  یگسله سرو(  ر پ
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 هتای حوضته  بته  نستب   را هتا حوضته  ای  ایناحیه هشش مقیاس

 (.  -11دللا  هند امانه اصلی تأییدموازی با س جنوبی

 

در  یختزی دگرر دهزی یو جا گستره درفعال  گسلش -4-0

 یامدطقه یاسمق

بته سته    گستتر   ی گستل  یتنو  هندسته و ستازوهارها   هیپا بر

 یتک است  هته هرهتدام    جدا لد   یو ل ا  یانیم ی بخش جنوب

 بتروز  یگتری متفاو  از   هاییژگیمشخص با و یقل رو ساختار

جوان زاگترس  هته تتاهنون     گسله.  نبا ه ل ال باختری د هنمی

 رجته  ر   37 یتایی بتاالتر از عترز جغراف   ینالناخته بو   از ه ت 

 -یبتر ختو  چتپ  یل ال تا ستامانه گستل   یسوبه یرانشهر ل ال پ

 لت ال   ع تومی  راستای با وپله راس  یهندس یشبا ارا و لابس

 ی ته ستاختار   نبا یت  اس . ا یریگیپ( قاباNNWد ل ال باختری

هته   است  فعتال   یا یگسله هواترنر هایپهنهاز  یالاما مج وعه

 یاتتنش منحقته   یت  رژ یتک   ر  یلتومتر ه 211از  یشبت   رازایبا 

 ستامانه   ایت   ی. ستازوهار بدنته اصتل   هننتد یم فعا ی  یترافشارل

 رونتدهای  میان واگذاری هایپهنه  ربر اس  هه راس  راستا غز

 یمحلت  یتنش هشش هایی   بروز رژسب یمواز شیوبه  گسله

 هتتایریختت ی دگستتلش نرمتتال فعتتال( و زمتت  هتتایختتتیو  گرر

. لتد  است    ان بتا  مترتبط ( هایو فروافتا گ یهشش یهادحوضه

هتای راستتا غز و نرمتال    رابحه ساختاری توصیف لد  برای گسله

بتته رابحتته  یاریبستت یه اننتتدمتقتتاطر  ر بختتش لتت ا ی گستتتر   

 یانوستی و مراهتز گستترش اق   53یلیتبتد  یاهگسله یانم یساختار

هتنش  بره  ی هند نشان یدی مشاهد  هل یکعنوان  ار  هه  به

 یراستا غز و نرمال برا یمج وعه ساختار ی و تنگاتنگ ا ی مستق

بختش از   یت  زاگترس  ر ا  یبتر متواز  راس  یهابرش  هییجا

با ه  ن ار  هه  دیتأهای  ا گو بر ای  نلته (. 9 للاگستر  اس  د

بتا   یتران بتاختر ا  لت ال   ر زاگترس  جتوان  گسلهسامانه  یساختار

( یلت ال ختاور   راستتای بسلا دبا  -خویبر چپ  یسامانه گسل

 یت  بتر ا  افتزون (. 12 و 9  2 یهتا دللا یابدیم پایان لد   برید 

گستله جتوان    اصتلی بدنته   از هتایی لتاخه  یچیتد   پ یسامانه گسل

 نبا ه ل ال باختری ان  سر ل  و لل اش( و یهادپهنه زاگرس

           بتته  رون  یتت  بتته ترت و لتتو یمتت جتتدا( یهدپهنتته لتت ال التتنو 

گستتله  پهنتته یستتودبتته یو فتتال  انتتاتو  یتلتتیسپهنتته برختتور  ب

( یته وان تره اچته ی ر ی ر جنو  ختاور  سی دینلی -یوهسیلووا

هه مسئول انتقال بخشی از  (13و  12  2 هایدللا هندمی رخنه

بتزرگ   مج وعهای   .به بیرون از ای  سامانه هستند بربرش راس 

 یانبر مبرش راس   هییجاساختاری و اندرهنش جنبشی انها  

گستتر     ای   ررا  یرانا باختر ل ال -یمرهز یرانو ا یورقه عرب

عهتد    بتر  ایو  ر قا   فرایندهای گونتاگون  ر مقیتاس پوستته   

ای اس  هته   پوستهای  فرایندها  هشش   یترمه یلی از   ار .

هتای جنتوبی و لت ا ی گستتر  ستب  انتقتال       به ترتی    ر بخش

 هی اختالف  گرریختی  ر  گرریختی  ر مقیاس محلی و جای

 ای لد  اس .مقیاس منحقه

 

 یریگیجهنت -2

 رز زاگترس   ای مت رهتز  ر زمتی   بر میان ورقته برش راس 

های گسلی هنهای از پپس از گسله پیرانشهر   ر راستای مج وعه

  -ی ل ال باختر و تا مترز ایتران  سوبهبا ارایش پللانی تا متقاطر  

لتو . ایت  مج وعته بتا  رازای     خوی منتقا می هیناحاناتو ی  ر 

بزرگ گسله اصتلی جتوان    سامانههیلومتر بخشی از  211بیش از 

 رو .زاگرس به ل ار می

 یگستلش ستحح   یستازوهارها  یتان ختو  م  یاربس ه خوانی

 گونتاگون  هتای بختش  ای(  ر ترز  دزمی  یو ژرفلناسی( دزمی 

 مقیتاس  یختوب ( بته یاو منحقته  یمحلت  یتاس د ر هتر  و مق  گستر 

و راستتا غز را نشتان    یهششت  هتای یختتی مج وعه  گرر یاپوسته

انتقتال    بتر( دستامانه راستتا غز راست      هتی جتای  هار  هد ههیم

 رمتتالن یهتتادگستتله استتتهالک و( یگستتل یواگتتذار یهتتادپهنتته

 بترش ( یبتر لت ال ختاور   چتپ  یهتا و راستتا غز  یجنوب -یل ا 

 ان لت ال  وزاگترس   یرا  ر مرز برخور  ایورقه میان برراس 

 از نالتی  نیتز  تتنش  وضعی   ر د ل ید   ییرا . تغ ار  عهد  بر

 .بالد تواندمی فعال  گرریختی ایپوسته مقیاس ای 

 گستر  یهشش هایحوضه یساختار یگا جا وهندسه  مقایسه

      : استت  یا انهتتاتشتتل بتترایی  و ستتازوهار متفتتاو   هنتتد نشتتان



                                                                                   باختر ایران ادامه گسله اصلی جوان زاگرس در شمال با مرتبط یکشش یهاحوضه فرگشتو  شیزا یالگو
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 یهتا  ر پهنته  ی ستاور  هشش محلت های هششی هه ( حوضه1د

 پللتتانی ارایتتش بتتا بتترراستت  هتتایگستتله تلتته یتتانم یواگتتذار

 یانرا  ر فاصله م یختیتنها هار انتقال  گررهستند و   س راس 

 بتر  زاگترس  جتوان  گسله صلیاسامانه  راستای  ر ی گسلههاتله

و  یرانشتهر   سر لت   پ های هششتی زریبتار  حوضهد عهد   ارند

هشتتش ع تتو  بتتر  نالتتی از یهششتت یهتتاحوضتته (2د  (یلواناستت

سترو  بستلا و    هتای هششتی  حوضهد یجنوب -یل ا  یهاگسله

میتان   ستاختاری  ارتبتاط  هته گستتر (   ی ر بخش ل ا  یوهسیلوا

د نبا ته   بتر راست   ینه گستل ستاما را با  برچپ یهامج وعه گسله

بتر  برش راس  برقرار هر   ل ال باختری گسله جوان زاگرس( 

 و یتران بتاختر ا  لت ال  یتان را  ر مترز م  یتران و ا یورقته عربت   یانم

 .هنندمی مستهلک اناتو ی

 هتد  متی  نشتان  نیزها حوضه ای  یفروهاو -ینهشتگ ا گوی

هستتند   یگنهشت وها  ر مرحله هشش فعال از حوضه ایسته  هه

 امتتا( یوهستتیلوا  ستترو  بستتلا و یلواناستت هتتای هششتتیحوضتتهد

انتد  وار  لتد   فرستایش و  یبته مرحلته فروهتاو    یا یگر  یا سته

تلامتا پهنته گستله     یتا بته     یتا ( پیرانشتهر  هششی دمانند حوضه

اند دماننتد  از هار افتا   و هستند یشو فرسا یشفرا یر رگ بر یانم

ی دختارج از گستتر  متور     نگازرختا  - تون  هتای هششتی  حوضه

تر هستند ها هه گرو  از حوضه ای (. سر ل  و سیاناو محا عه( 

 هتای حوضته  فراوانیقرار  ارند.  ترییشرفتهپ یو  ر مرحله تلامل

گسله جوان  یپهنه اصل ی ر راستا جنوبی  بخش  ر افتا   هار از

 تتوان متی  را لت ا ی  و میتانی  هتای بختش   ر ان نبتو   وزاگرس  

 یساختارها  ر بخش ل ا  ی بو ن فعا  جواناز  یانوان نشانهعبه

 .برل ر  گسلیسامانه 

 

 یگ ارسپاس

 با هه اس اول  نویسند  یاز رسا ه  هتر یپژوهش  بخش ی ا

 انجتام  بته متدرس   یت   انشگا  ترب  جستیکو  یما  هایپشتیبانی

 انشلد  علوم  یسرئ   هتر عبدا رضا قدس یاقا ازاس .  د یرس

 یبتترا  زنجتتان یتتهپا علتتوم یلتتیتل  یال  انشتتگا  تحصتت ی زمتت

. لتو  یمت  گزاریسپاس ایشان  ریغیب هاییو ه لار های ح ا

ونقتا  ح تا  یربناهایو توسعه ز ساخ  تخصصی ما ر لره  از

گترو   ر سته  ور  بر الت      اقتامتی  املانتا    یتأم برایهشور 

مح تد  لتا روان  هتتر    رو  به نولتار ای . گزاری سپاس یدانیم

 .لو می تقدی پژوهش ه را  ما بو    ای  اغازمحجا هه  ر 
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The continental suturing in Zagros was mainly occurred between the Arabian Plate in the southeast and Central Iran 

in the northeast along the Main Zagros Thrust. During the Pliocene time, the suture zone was reorganized and the     

belt-parallel component of the Arabia – Central Iran convergence has been localized along the Main Recent Fault 

(MRF). The Main Recent Fault is a major active strike-slip fault system on the border between the northern Zagros belt 

and Central Iran. Both geometry and kinematics of the fault system is rather well known along its central part and at its 

SE termination, while its possible continuation to the northwest is ambiguous. Moreover, less regard has been paid to 

possible relationships between this major intracontinental fault system and other strike-slip faults in NW Iran – SE 

Anatolia. The aim of this study is to describe both the genesis and evolution of Quaternary extensional basins in 

relation with the present-day geometry and kinematics of the NW continuation of the Main Recent Fault between SE 

Anatolia and NW Iran. We have used a combined approach including fault-slip data analysis and tectonic 

geomorphology to investigate active faulting of the MRF in NW Iran. Our results indicate that, to the north of latitude 

37°N (NW from Piranshahr town), the main zone of the Main Recent Fault continues northwards along a less known 

branch of the Neotethyan suture up to the sinistral Khoy – Baskale fault zone in SE Anatolia. The recognized fault 

network in addition to the well-known NW part of the Main Recent Fault is divided into three distinct southern, central 

and northern structural zones. The almost 200 km long active fault system affecting the central and northern structural 

zones is transtensional dextral in character and is constituted by several strike-slip and normal faults and fault zones. 

The structural linkages of different zones occur through direct structural connections or soft linking releasing fault relay 

zones between overlapping fault strands. Our results also reveal that the NW continuation of the MRF clearly 

terminates to a NE-striking sinistral fault zone. At that place, the intracontinental dextral shear dies out and active 

deformation is transferred to N-S normal fault zones at the intersection zone of the NNW-SSE dextral and NE-SW 

sinistral faults. The crustal-scale ESE extension induced to these N-S fault zones has produced elongated extensional 

basins which, in the west of Lake Urmia and SE of Lake Van, resolve the space problem at the termination of the 

intracontinental dextral shear. These large elongated extensional basins show significant differences in both geometry 

and structural pattern with respect to the usual pull-apart basins formed in releasing fault relay zones of the dextral 

Main Recent Fault. According to our observation, the Marivan, Piranshahr, and Sardasht tectonic depressions are 

among the pull-apart basins formed in this kind of fault relay zones, while the Silvana – Serow and Başkale depressions 

are the result of crustal extension at the end of the dextral system. Considering the evolution stage of all the 

investigated extensional basins, those are classified into three distinct groups of active, transitional and inactive basins. 

Active basins are undergoing active extension and deposition, while inactive basins are transected by shortcut strike-

slip faults and have entered the erosional stage. Basins in the transitional stage are filled by recent deposits affected by 

retrogressive erosion and incision. Active extension ended in the mature basins due to a direct structural connection of 

the overlapping main fault segments through a shortcut fault zone.  
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This erosion – deposition balance in the extensional basins (whatever their genesis) suggests that the extensional 

basins are more evolved southwards along the Main Recent Fault implying a probable northwards propagation for 

the dextral fault system. The distribution pattern of extensional basins described in this study reveals the importance 

of strike-slip faulting in producing special tectonic geomorphology features that are usually seen in extensional 

tectonic settings, while a dextral transpression is prevailing over the region. 

 

Keywords: Main Recent Fault, Fault-Slip Data Analysis, Strike-Slip Fault, NW Iran, SE Anatolia, Extensional 

Basin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




