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چكيده
 بخش پیشانی كمربند چین خورده- رانده زاگرس در فارس ساحلی، به صورت عرضي توسط 
مجموعه اي از گسل ها با سازوكار غالب راستالغز چپ بر قطع مي گردد. اين گسل ها كه با استفاده از 
تفسیر تصاوير ماهواره ای و پیمايش ساختاری تاقديس بزرگ كنگان شناسايی و تحلیل گرديده اند 
شامل گسل های راستالغز چپ بر، نرمال چپ بر و نرمال می باشند. اين مجموعه گسل ها بر اساس 
موقعیت ساختاری آنها، سازوكار پیدايش و هندسه  به عنوان ادامه پهنه گسلی نظام آباد در فارس 
با خاستگاه عمیق در  از گسل های عرضی  ساحلی تحلیل گرديده اند. گسل چپ بر نظام آباد يكي 
زاگرس است كه پی سنگی بودن آن بر اساس همخوانی موقعیت آن با موقعیت خطواره مغناطیسی 
نتايج مطالعه نشان می دهد كه گسل نظام آباد  پیشانی زاگرس مشخص می شود.  از بخش  عبوری 
رانده زاگرس ادامه  مختص به بخش هاي شمالي كمربند نبوده و تا پیشاني كمربند چین خورده – 
دارد به گونه ای كه پهناي قابل مالحظه ای از عملكرد آن بر بخش میانی تاقديس كنگان و تا ساحل 

خلیج فارس برداشت گرديده است.

واژه های کليدی: تاقديس كنگان، كمربند چین خورده- رانده زاگرس، گسل عرضی- برشی، 
گسل نظام آباد .

شواهد ساختاری از عملكرد گسل عرضی نظام آباد بر
 پيشاني کمربند چين خورده- رانده زاگرس

مهدی نجفی1 و  علی يساقی)2و *(

1. دانشجوی دكتری تكتونیك گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
2. دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

تاريخ دريافت: 87/9/4

تاريخ پذيرش:88/7/21

* نويسنده مرتبط

فصلنامه زمین شناسي ايران، سال سوم، شماره دهم، تابستان 1388،صفحات 45-37

مقدمه
ساختارهاي اصلي كمربند چین خورده- رانده زاگرس با روند 
توسط  عرضي  صورت  به  خاور  جنوب  باختر-  شمال  تقريبي 
مجموعه اي از گسل ها  با سازوكار غالب راستالغز قطع مي گردند. 
با  باختري  شمال  غالب  روند  دو  واجد  عرضي  گسل هاي  اين 
سبزپوشان  كازرون،  گسل های  )مانند  راست بر  غالب  سازوكار 
)مانند  غالب چپ بر  سازوكار  با  خاوري  شمال  و  سروستان(  و 
گسل های باالرود، نظام آباد و بستك( مي باشند )شكل1(. غالب 
مطالعات صورت گرفته بر روي خاستگاه اين گسل هاي عرضي 
 )Falcon, 1969; در زاگرس به ارتباط آنها با پي سنگ اشاره دارند
 McQuillan, 1974; Kent, 1979; Berberian, 1976; Ameen
 1992; Barzegar, 1994; Hessami  2001; Bahroudi and

.Talbot, 2003; Yassaghi, 2006 (

 اين مطالعات يا براساس مطالعه الگوي لرزه خیزي در زاگرس و 
جابجايي جانبي در الگوي لرزه خیزي در طول كمربند چین خورده 
–رانده زاگرس است كه نشان مي دهد گسل هاي عرضي برشي در 
زاگرس گسل هاي راستالغز عمیق فعال در پي سنگ عربي هستند 
)بطور مثال Hessami, 2001( و يا برمبناي مطالعه ژئومغناطیسي 
و بزرگ ساختاري مي باشند كه بر اساس نتايج حاصله كمربندهاي 
چین خورده – رانده جواني كه در آنها مواد شكل  پذير با ضخامت 
اجازه  پي سنگي  به گسل هاي  دارند،  قرار  پي سنگ  بر روي  زياد 
با  تنها  آنها  كنند و محل  پیدا  نمي دهند در سطح زمین رخنمون 
پهنه اي از گسل هاي پلكاني و چینهاي جوان حاصل از عملكرد 
-Ya مثا )بطور  است  تشخیص  قابل  رسوبي،  پوشش  در  لآنها 
مي توان  ژئومغناطیسي  نقشه هاي  از  استفاده  با   .)saghi., 2006
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منشا پي سنگي اين گسل ها را بررسي كرد. اگرچه برخی محققین 
پي سنگي  زاگرس  برشي  تمامي گسل هاي عرضي-  كه  معتقدند 
نیستند و مي توانند حاصل بخش بندي واتنش و پیشرفت متفاوت 
پیشاني دگرريختي در دو سوي آنها به دلیل تفاوت در ضخامت و 
ويژگي هاي مكانیكي افق جدايش قاعده اي در پهنه هاي مختلف 

.)Bahroudi and Koyi, 2003( باشند
روند  با  برشي  عرضي-  گسل هاي  از  يكي  نظام آباد  گسل 
اين  است.  زاگرس  چین خورده-رانده  كمربند  در  شمال خاوری 
زاگرس  شمالی تر  بخش هاي  از  شمال خاوري  روند  با  گسل 
قطع شدگي  موجب  طور شاخص  به  و  چین خورده شروع شده 
در  هرمز  نمك  برونزد  و  كفتر  تاقديس  اثر محوری  و جابجايي 
ادامه  فارس  مركزي  بخش هاي  تا  و  شده  جهرم  شمال  باختر 
 )Furst, 1990; Barzegar, 1992; Nogole-Sadat and )1دارد )شكل
 Almasian 1993; Barzegar, 1994; Hessami et al., 2001; Yassaghi,
)2006. ادامه اين گسل به سمت فارس ساحلي و تا پیشاني كمربند 
نگرفته  قرار  بررسی  مورد  كنون  تا  زاگرس  رانده  چین خورده- 
اين  در  می باشد.  نامشخص  كمربند  پیشانی  تا  آن  ادامه  و  است 
مطالعه با پیمايش ساختاري در پیشاني زاگرس، شواهدي از اثر 
اين گسل بر اين بخش از كمربند چین خورده- رانده زاگرس ارائه 
ادامه  معرفی  و  تحلیل سازوكار  اين شواهد جهت  از  و  گرديده 

جنوبی گسل نظام آباد استفاده شده است.

داده هاي دورسنجي و مغناطيسي هوايي
از   TM LANDSAT ماهواره اي  تصاوير  تفسیر  و  پردازش  با 
محدوده اثر گسل نظام آباد، نقشه ساختارهاي اصلي شامل گسل هاي 
راستالغز، اثر محوري تاقديس ها و گنبدهاي نمكي رخنمون يافته 
تهیه شده است. براي حفظ سادگي و وضوح تصوير، گسل هاي 
در  راستالغز كوچك  و گسل هاي  ناوديس ها  محوري  اثر  رانده، 
نقشه حذف شده اند )شكل1(. پهنه گسلی نظام آباد از شمال خاور 
به جنوب باختر به ترتیب موجب دگرريختی تاقديس های قاضی، 
زاخويه،  سفید  كالغ،  الر،  سورمه،  آغار،  نائورا،  كربسی،  كفتر، 
دريائی، هالگان، شاهینی، پازنان، كنگان، زيره و دارنگ شده است 
)شكل1(. تاقديس كنگان يكی از بزرگترين تاقديس های بخش 
پیشانی كمربند چین خورده- رانده زاگرس است كه تحت تاثیر 
گسل نظام آباد قرار گرفته است. براي تطبیق اين عناصر ساختاري  
با داده هاي مغناطیس هوايي، از نقشه گسل هاي مغناطیسي زاگرس 
)طباطبائی، 1385( استفاده شده است. انطباق خوبی بین موقعیت 
روند ساختارهاي سطحي  با  اصلی  مغناطیسی  يك خطواره های 
اساس  اين  بر  )شكل1(.  دارد  وجود  نظام آباد  گسل  راستای  در 
راستای آن  تعیین و روند عمومي  نظام آباد  دقیق گسل  موقعیت 
تا  اين گسل  كه  است  گرديده  و مشخص  برآورد شده    N060
بخش پیشاني زاگرس چین خورده- رانده و سواحل خلیج فارس 

ادامه دارد )شكل1(.

اثر محوري  باختری و طول  راستای شمال  با  تاقديس كنگان 
هندسه  با  برخاسته2  واداشته  چین  يك  كیلومتر،   120 حدود 
تاقديس  محوری  سطح  اثر   .)1387 )نجفی،  مي باشد  هم مركز 
 N135 كنگان در بخش شمال باختري و جنوب خاوري آن راستاي
دارد، ولی در بخش میاني و جايی كه پهنه گسلی نظام آباد از آن 
عبور می كند، اين راستا به N125 تغییر می نمايد )شكل2(. راستاي 
گسل هاي كششي موازي با روند تاقديس نیز در اين سه بخش از 
راستاي اثر محوری تاقديس تبعیت مي كند. چرخش راستاي اثر 
محوری چین و راستاي گسل هاي كششي موازي محور در طول 
برشي  عرضي-  گسل  چپ بر  عملكرد  از  متاثر  كنگان  تاقديس 

نظام آباد است )شكل2(.
 

شواهد ساختاري از عملكرد گسل نظام آباد
در  ساختاری  پیمايش  در  برداشت شده  داده های  اساس  بر 
راستای گسل نظام آباد با استفاده از عكس هاي هوايي در مقیاس 
1:25000 تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكیك مكاني 2 متر، نقشه 
از  عبور  محل  در  نظام آباد  گسل  دگرريختي  پهنه  از  ساختاري 

تاقديس كنگان تهیه شده است )شكل های2و3(. 

گسل ها
برداشت  مطالعه  مورد  محدوده  در  عمده  گسلي  سامانه  دو 
گرديده اند: سامانه گسل هاي كششي موازي محور تاقديس كنگان 
كه متاثر از فرآيند چین خوردگی بوجود آمده اند )مانند گسل هاي 
با  مرتبط  تا NF7 در شكل3( و سامانه گسل هاي عرضي   NF1
NF12 و  تا   NF8 )مانند گسل هاي  نظام آباد  پهنه گسل  عملكرد 

SNF1 تا SNF5 و SF1 تا SF6 در شكل3(. 
تاقديس  محور  با  موازي  راستاي  در  نرمال  گسل های  سامانه 
كنگان در سرتاسر ناحیه لواليي تاقديس ديده مي شوند )شكل3(. 
دارند،  متر  تا چند ده  متر  اين گسل ها جابجائي هاي شیبي چند 
شیب سطح گسل بین 50 تا 80 درجه متغیر است و زاويه افتادگي 
خش لغز بر روي سطح آنها بیشتر از 85 درجه است )شكل4(. 
سامانه گسل هاي كششي موازي محور تاقديس داراي چند روند 
اساسي )شكل5( شامل روند حدود N135 در شمال باختري منطقه 
 N125 در شكل3(، روند حدود NF1  مورد مطالعه )مانند گسل
 NF2,NF3,NF4 در بخش میانی منطقه مطالعه )مانند گسل هاي
در شكل3( و روند حدود N135 در جنوب باختري منطقه مورد 
در  می باشند.  شكل3(   در   NF6,NF7 گسل هاي  )مانند  مطالعه 
بخش میانی تاقديس كنگان، گسل هايی با روند N115 نیز توسعه 
يافته اند )مانند گسل  NF5 در شكل3(. روند اخیر نسبت به محور 
پادساعتگرد دارد كه  تاقديس در اين بخش، 10 درجه چرخش 
برشي  عرضي-  گسل  تاخیري  عملكرد  اثر  به  راستا  تغییر  اين 

نظام آباد نسبت داده شده است )شكل5(.
مرتبط با چین خوردگي هستند.

1- Uplifted forced fold
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در  پهنه هاي ساختاری  زير  الف(  شكل1: 
 )Sepehr,كمربند چین خورده  رانده  زاگرس

 2004(.
 TM LANDSATب( تصوير ماهواره اي
از فارس ساحلی زاگرس كه در آن محدوده 
شده  داده  نشان  پیكان  با  نظام آباد  گسل 
است. پهنه گسلی نظام آباد از شمال خاور به 
دگرريختی  موجب  ترتیب  به  باختر  جنوب 
نائورا،  كربسی،  كفتر،  قاضی،  تاقديس های 
زاخويه،  سفید  كالغ،  الر،  سورمه،  آغار، 
كنگان،  پازنان،  شاهینی،  هالگان،  دريائی، 
هم روندی  به  است.  شده  دارنگ  و  زيره 
نظام آباد  گسل  پهنه  با  مغناطیسی  خطواره 

توجه نمائید.

با  نظا م آباد  گسلي  پهنه  عملكرد  با  مرتبط  گسل هاي  سامانه 
سازوكار  سه  از  مطالعه،  مورد  منطقه  در  شمال خاوری  راستای 
ناوديس  محدوده  )در  چپ بر  راستالغز  گسل هاي  شامل:  عمده 
سرچشمه و پهلوی شمالي تاقديس كنگان(، گسل هاي نرمال و 
گسل هاي مورب لغز )در پهلوی شمالی و نواحي لواليي تاقديس 
كنگان( تشكیل شده اند. )شكل3(. گسل هاي راستالغز چپ بر با 
تاقديس  شمالي  پهلوی  در    N060 و   N045 غالب  راستاي  دو 
اين  در شكل3(.   SF6 تا   SF1 )مانند گسل هاي  يافته اند  توسعه 
گسل ها به ترتیب به عنوان شكستگي هاي R )ريدل( و Y موازی 
راستای پهنه گسل نظام آباد تفسیر شده اند. اين گسل ها شیب بیش 
از 80 درجه دارند و زاويه افتادگي خش لغز بر روي آنها كمتر از 

10 درجه مي باشد )شكل6(. 
گسل هاي مورب لغز مرتبط با عملكرد پهنه گسلي نظا م آباد در 
واقع گسل هاي نرمال با مولفه كوچكتر راستالغز چپ بر1 هستند كه 

در پهلوی شمالی و نواحي لواليي تاقديس كنگان توسعه بیشتري 
دارند )مانند گسل هاي SNF1 تا SNF5( )اشكال 3 و 7(. 

گسل هاي نرمال با راستای حدود N060 )تقريبا موازی با راستای 
عمومی پهنه گسلی نظام آباد( )مانند گسل هاي NF8 تا NF12( در 
محل تالقی تاقديس كنگان با پهنه گسلي نظام آباد توسعه زيادي 
دارند )شكل های 3 و 8(. اين گسل ها تنها در پهنه گسل نظام آباد 
توسعه دارند و در بخش های ديگر تاقديس كنگان ديده نمی شوند 
موازي  برهمكنش كشش   دلیل  به  اين گسل ها  توسعه  )شكل9(. 
با  مرتبط  شكستگیهاي  و  چین خوردگي  فرآيند  با  مرتبط  محور 
عملكرد  واقع  در  مي باشند.  نظام آباد  راستالغز  گسل  عملكرد 
سامانه  چنین  توسعه  موجب  چین خوردگی  و  گسلش  هم زمان 
عامل،  دو  اين  نتیجه  در   .)Mobasher, 2007( است  گسلی شده 
با پهنه گسل  ايجاد شده اند كه راستايي تقريبًا موازي  گسل هايي 

نظام آباد دارند، اما سازوكار آنها، به دلیل كشش موازي محور 
1- Left normal fault
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شكل2- خمیدگي تاقديس كنگان در محل برخورد با ادامه جنوب  باختری پهنه گسلی نظام آباد )ديد به سمت شمال باختر و تقريبًا در راستاي 
محور تاقديس مي باشد( الف( بر روی مدل ارتفاعی رقومی  و ب( نقشه ساده شده از تاقديس كنگان و پهنه گسلی نظام آباد. مستطیل ترسیم شده 

محدوده نقشه ارائه شده در )شكل3( را نشان می دهد.

پهنه گسلی نظام آباد

تاقديس كنگان
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شكل3- نقشه ساختاري از پهنه گسل نظام آباد در محدوده تاقديس كنگان.

شكل4- الف( گسل نرمال  NF4با روند N120  موازي با محور 
تاقديس كنگان در نواحي لواليي )با پیكان نشان داده شده است(. 

ب( شواهدی از نشانگرهاي حركتی گسلي شامل آينه گسل، 
خش لغز، ساختارهاي S-C وبرش گسلي، برداشت شده از پهنه 

NF4 گسل
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شكل5- نمودار امتدادي گسل هاي نرمال و مورب لغز در محدوده 
تاقديس كنگان. گسل ها با راستاي شمال خاوري به عنوان سامانه 
گسل هاي مرتبط با عملكرد گسل عرضي- برشي نظام آباد تفسیر 
شدند و گسل ها با راستاي شمال باختري سامانه گسل هاي كششي 

مرتبط  با چین خوردگي نرمال است.

 

Y(sinistral) 

R(sinistral) 

شكل6- الف( پله هاي گسلي ب( آينه گسلي حاوي خش لغز، گسلش راستالغز چپ بر سامانه گسل های SF1 تا SF6. ج( نمودار امتدادی 
گسل هاي راستالغز چپ بر كه دو روند عمده را نشان مي دهد.

ريزچين ها
و  سرچشمه  ناوديس  با  نظام آباد  گسل  پهنه  تالقی  محل  در 
پهلوی شمال خاوري تاقديس كنگان )شكل3(، ريزچین هايی در 
مقیاس رخنمون و با راستاي اثر سطح محوري خاوري- باختري 
و  گورپی  پابده،  )سازندهای  نامقاوم تر  سنگي  واحدهاي  در 
گچساران( تشكیل شده اند )شكل11(. از آنجا كه اين ريزچین ها 
شده اند  تشكیل   SF6 تا   SF1 گسل های  پايانه های  در  عمدتًا 
گسلش  با  مرتبط  پلكاني  چین هاي  عنوان  به  را  آنها  می توان 
راستالغز در نظر گرفت )شكل10(. تمركز اين ريزچین ها بیشتر 
در پايانه هاي فشاري گسل هاي راستالغز موجود در پهنه گسلي 

نظم آباد است )شكل3(.

 نتيجه گيري
پهنه گسلي نظام آباد با روند عمومي N060، يكي از ساختارهاي 
عرضي-  برشي در كمربند چین خورده- رانده زاگرس مي باشد. 
پهنه گسلی نظام آباد شامل مجموعه ای از قطعات گسلی با طول 
چپ بر  راستالغز  غالب  سازوكار  و  كیلومتر  حدود230  تجمعی 
برخی قطعات  راستای  دياپیريسم نمك هرمز در  دلیل  به  است. 
گسلی و بر مبناي همخواني روند پهنه با خطواره هاي مغناطیسي، 
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شكل7- الف و ب( سطوح گسلی حاوی خش لغز در راستای گسل مورب لغز SNF2  مرتبط با عملكرد پهنه گسلي   نظا م آباد 
در محدوده تاقديس كنگان. به استريوگرام موقعیت گسل توجه نمايید.

شكل8- الف(گسل نرمال NF9 با روند N060 كه همبري سازندهاي گورپي و ايالم را حدود 15 متر جابجا كرده است )ديد 
عكس به سمت جنوب می باشد(. ب( ترسیم شماتیك و نمودار استريوگرافیك گسل.

گسل نظام آباد خاستگاهي عمیق و پي سنگي دارد.
زاگرس  رانده  چین خورده-  كمربند  پیشاني  تا  نظام آباد  گسل 
عملكرد  از  دگرريخت شده حاصل  منطقه  پهناي  و  داشته  ادامه 
در  مي باشد.  كیلومتر   8 حدود  كنگان  تاقديس  محدوده  در  آن 
ازگسل ها  پهنه اي  به صورت  نظام آباد  اين بخش، سامانه گسلي 
تا   NE-SW با راستاي  آنها  با  و چین هاي كوچك جوان مرتبط 
راستای  با  زاگرس  اصلي   ساختارهاي  كه  است   ENE-WSW

NW-SE  را تحت تاثیرقرارداده اند.
گسل هاي مرتبط با عملكرد پهنه گسلي نظا م آباد در منطقه مورد 
راستالغز  گسل هاي  شامل:  كه  دارند  عمده  سازوكار  سه  مطالعه 
چپ بر در محدوده ناوديس سرچشمه و پهلوی شمالي تاقديس 
در  مورب لغز  گسل هاي  و  نرمال  گسل هاي  همچنین  كنگان، 

پهلوی شمالی و نواحي لواليي تاقديس كنگان هستند كه به دلیل 
كشش  موازي محور مرتبط با چین خوردگي، مولفه شیب لغز در 

آنها غالب شده است.

سپاسگزاری
از شركت ملی نفت مناطق مركزی ايران و شركت پارس كانی به 
خاطر ارائه امكانات جهت بازديدهای میدانی قدردانی می گردد. 
سپاسگزاری  نوگل سادات  دكتر  آقای  جناب  های  راهنمائی  از 
می گردد. همچنین از آقايان نعیمی و رجبی و خانم ها هوشمند 
و اسالم دوست به خاطر همكاريشان در انجام اين مطالعه تشكر 

می گردد.

بالف
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شكل9- نمودارهای امتدادی گسل ها براي سه بخش شمال باختري ، مركزي )پهنه گسل نظام آباد( و جنوب خاوري منطقه مورد 
مطالعه از تاقديس كنگان. به توسعه گسل هاي با روند شمال خاوري در بخش مركزي تاقديس توجه نمايید.

.)Sylvester, 1988( شكل 10- ارتباط بین چینهای پلكانی و چینهای توسعه يافته در پايانه های فشاری با گسلش امتدادلغز. برگرفته از

شكل11- چین  در مقیاس رخنمون كه از سازند گورپي واقع در پهنه گسلي نظام آباد )در پايانه گسل SF6(  برداشت گرديده است. ديد به 
سمت جنوب باختر.
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