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  126                               ي علوم زمين آشورپايگاه ملي داده ها 

  

چين  مربندهاي گسلي تراگذر آره بس در آ تأثير ساختاري سامانه
  خورده و رانده زاگرس

و   عبدالحسين  *** ،  دآتر محسن پورآرماني** ،   دآتر منوچهر قرشي*دآتر مهران آرين: نوشته
 ****احمدنيا

The Structural Significance of Kareh Bas Transcurrent Fault 
System in  Zagros Fold and Thrust Belt 

By: Dr. M. Arian*, Dr. M. Qorashi**,  Dr. M. Pourkermani*** & A. Ahmadnia**** 
  

  چكيده
متر   آيلو200پيوسته بيش از  بس، يك سامانه گسلي عرضي با راستاي شمالي ـ جنوبي و درازاي نا         سامانه گسلي آره

يره اين سامانه گسلي، سازوآار چ. جاي دارد) متري باختر شيراز  آيلو40(خورده و رانده زاگرس بند چين است آه در آمر

 structural( قطعه ساختاري 6راستالغز راستگرد است و با توجه به هندسه آن نسبت به ديگر ساختارهاي منطقه، به 

segment (تقسيم شده است.  

 در گستره مورد Mountain Front Fault ( (MFF)(در اين مقاله، براي نخستين بار ماهيت و موقعيت گسل جبهه آوهستان 

 strike(متر جدايش راستايي  آيلو109بس آه باعث حدود  هاي مختلف تعيين شده و سامانه گسلي آره رسي با تلفيق دادهبر

separation ( آن شده است، به صورت يك سامانه گسلي تراگذر)transcurrent fault system (افزون، بر . مطرح گرديده است

آنترل ستبرا و رخساره رسوبات، از آرتاسه مياني مورد بحث قرار گرفته اين، نقش اين سامانه گسلي در تقسيم حوضه و 

  . تعيين شده استSPOTاي    بر پاية تصاوير ماهواره1:50000انجام بعد فراآتالي آن در مقياس  است و سر

  بس، زاگرس ، گسل جبهه آوهستان  بندي، فراآتال، گسل آره قطعه: ها آليد واژه

 

Abstract 
      Kareh Bas fault system with a total length of more than 200 km is a nearly N-S trending transverse fault 

system  in Zagros fold and thrust belt. This system is situated about 40 km in the west of Shiraz.  

Having a right-lateral strike slip fault system and based on its geometry, it consists of six structural segments. 

In this paper for the first time, the type and attitude of Mountain Front Fault (MFF) have been determined by data 

integration and Kareh Bas fault system, that caused approximately 109 km strike separation of MFF, has also been 

introduced as a transcurrent fault system. In addition, the role of this fault system in the basin partitioning, 

thickness and facies controlling of sediments since Middle Cretaceous is discussed. Finally, fractal dimensions have 

been analyzed on spot space image maps. 

Key Words: Segmentation, Fractal, Kareh Bas, Zagros, Mountain front fault (MFF) 

  

  مقدمه
 يا سامانه گسلي منقارك (Berberian,1976)بس گسل آره

(Ambraseys et al.,1972, Kent, 1979) يك سامانة گسلي ، 

 با درازاي ناپيوسته بيش (linked fault system)متصل به هم 

 80 آيلومتري باختر شــــيراز و 40 آيلومتر، در 200از 

) بخشي از گسل آازرون(آيلومتري خاور قطعة برازجــــــان 

اين سامانة گسلي متصل به هم، تقريبًا ). 1شكل (است 

  شمالي ـ جنوبي و راستالغز راستگرد است و تاقديسـهاي 

  

بس،  سامانة گسلي آره. آرده استزيادي را جابه جا 

 (relay array) قطعة ساختاري با آراية همپوشان6متشكل از 

است و تداوم دگرشكلي پيشرونده، باعث توســعة آرايش 

 shortcuts) و گسلهاي ميانبر (anstomosing)بريده بريده 

faults) 2شكل ( بسياري در آن شده است.(  

اند و  نه گسلي نفوذ آردههفت تودة نمكي در درازاي اين ساما

   ديدگاههاي گوناگوني براي شيوه به سطح رسيدن آنها ارائه 
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  127                               ي علوم زمين آشورپايگاه ملي داده ها 

 نفوذ نمك را Talbot & Alavi(1996)گروهي مانند. شده است

هاي  نتيجة گسيختگي پوشش رسوبي در اثر ايجاد دندانه

 به واسطة فعاليت دوباره (extensional jogs)آششي 

  .دانند بي ميسنگي شمالي ـ جنو گسلهاي پي

Hessami et al.(2001) نفوذ نمك را به ايجاد فضاهاي خالي در 

سنگي پيرامون محور قائم  اثر چرخش قطعات گسلي پي

دهند، اما مطالعات انجام پذيرفتة حاضر، بر روي  نسبت مي

 و بررسي 1:50000هندسة اين سامانه گسلي در مقياس 

ت ارائه شده دهد آه بر خالف نظرا سنگ نشان مي ژرفاي پي

در باال، به سطح رسيدن نمك در درازاي اين سامانه گسلي، 

از يك سازوآار واحد برخوردار نبوده و از جايي به جاي ديگر 

  .متفاوت است 

  

  قطعه بندي ساختاري سامانه گسلي آره بس
، سامانه گسلي Arian et al. (2002)بر پايه تحليل ساختاري 

اختاري براساس  تعريف  قطعه س6توان به  بس را مي آره

keller & pinter (1996)بس  سامانه گسلي آره.  تقسيم آرد

 60ترين بخش خود با درازاي بيش از  در شمالي) 3شكل(

متر به صورت يك قطعة مستقيم جدا آنندة سازند رازك از  آيلو

پس از آن و به . شود   ديده مي325 °گچساران با راستاي 

جنوب باختري شيراز، به صورت متري   آيلو40سوي جنوب در 

 (drawing-out faults)اي از گسلهاي درازآننده  مجموعه

 ظهور 0 20°دماغه شمال باختري تاقديس دالو، با امتداد  

به گمان، اين تغيير راستا، ناشي از تشكيل و . يافته است

گسترش گسلهاي فرعي در جنوب قطعه اول جهت اتصال به 

نقش و آارآرد بخش شمالي قطعه زيرا . قطعه دوم بوده است

اول آه همراستا به ساير قطعات گسلي است، دست آم از 

 شدن سازندهاي گچساران و رازك در طرفين آن  زمان نهشته

اين قطعه گسلي در تاقديس ). 4شكل (مشخص است 

سالمتي، به صـــــــــورت بادزنهاي فلســــــي پيشرو 

 با (leading extensional imbricate fans) آشــــشي

  عمل آرده و باعث پايين افتادن نيمه 35  °راستاي چيره

اين جايگاه، محل نفوذ . جنوب خاوري تاقديس شده است

گنبد (بس ترين گنبد نمكي در ســـامانه گسلي آره شمالي

 5در يال باختري تاقديس سالمتي، حدود .است) رآسانا

 اين قطعة متر جدايش راستايي چپگرد در اثر آارآرد آيلو

دليل تغيير جهت برش . گيري شده است گسلي اندازه

گيري بخش جنوبي  راستالغز در اين بخش، متفاوت بودن جهت

ساختي آنوني  اين قعطه نسبت به ساير قطعات در رژيم زمين

  .است

  و 342°بس با امتداد چيره   قطعة دوم سامانه گسلي آره

 آغاز و تا يال متر از محل گنبد نمكي رآسانا  آيلو22طول 

  يابد و باعث بيش از  شمال خاوري ناوديس آوه سرخ ادامه مي

متر جدايش راستايي راستگرد در يال جنوب باختري  يك آيلو

اين قطعة گسلي، محور .  شده است(Bakak)تاقديس بكاك

تاقديس بكاك را بريده و باعث شده است تا نمكهاي 

ي يال جنوب آن به سطح برسد و بررو دهندة هستة  تشكيل

  . باختري جريان يابند

  و 340 °بس با راستاي    قطعة سوم سامانة گسلي آره

متر از يال شمال خاوري تاقديس دادنجان آغاز و   آيلو28درازاي 

به گمان به راندگي واقع در هسته تاقديس سياخ منتهي 

متر جدايش راستايي راستگرد در   آيلو5/2شود و بيش از  مي

اين . ي تاقديس دادنجان ايجاد آرده استيال شمال خاور

قطعة گسلي، محور تاقديس دادنجان را بريده و باعث به 

  .سطح رسيدن يك گنبد نمكي شده است

 15متراز   آيلو30 و درازاي 348 ˚قطعة چهارم با امتداد چيره

آباد آغاز و تا نزديكي يال شمال خاوري  متري باخترفيروز آيلو

متر جدايش   آيلو6يابد وسبب بيش از  تاقديس خارتو ادامه مي

اين قطعة . راستايي راستگرد در تاقديس سياخ شده است

گسلي محور تاقديس سياخ را بريده و باعث شده تا نمك 

. به سطح برسد) نمك آوه(موجود در هستة اين تاقديس

سپس حرآت بلوك باختري اين قطعة گسلي به سمت شمال 

ي باال آمده، به تدريج از سبب گرديده تا بخشي از تودة نمك

اين عمل باعث جدايي ريشة . محل اصلي خود منتقل شود

تغذيه آننده تودة نمكي جدا شده گرديده و عدم گسترش 

نمكشار آن نسبت به حجم اصلي تودة نمكي، مؤيد اين 

  .مطلب است

بيش به موازات  و متر، آم  آيلو25قطعة پنجم با درازاي بيش از 

متري خاور قطعة چهارم، از جنوب   آيلو4 و در فاصلة ميانگين

تودة نمكي واقع در يال جنوبي تاقديس سياخ آغاز و به راندگي 

 Evers et)پذيرد موجود در هسته تاقديس سرمه پايان مي

al.,1977) . اين قطعه داراي يك پله فشاري(restraining step) 

الزدگي خاوري تاقديس خارتو بوده و در نتيجه با در انتهاي جنوب

پذير اوليه ايجاد آرده است  شكلي شكل جهاني را در اثر دگر

ايجاد اين باالزدگي در پوشش رسوبي، ). 1381آرين و ديگران،(

سبب تجمع نمك قابل توجهي در هسته آن شده است و 

 يا پيكره (bridge)سپس، توسعة گسيختگي در پل رابط

م سنگي واقع در حدفاصل بخش شمالي و جنوبي قطعه پنج

باعث شده تا نمك تحت ) شكلي شكننده بعدي دگر(

همراه شدن فشار . به سطح زمين برسد) آوه جهاني(فشار

سنگ در اين  حاصل از هندسه فشارنده پله و ژرفاي آم پي

سنگ  متر باالتر از ژرفاي پي متر آه دو آيلو  آيلو8حدود (منطقه

اي در سطح شده  باعث نمكشار گسترده) در آوه نمك است

  ).4شكل (تاس

 و 354°بس با امتداد چيره  قطعة ششم سامانه گسلي آره

 متر از يال جنوب باختري تاقديس خارتو آغاز و به   آيلو34درازاي 
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هسته تاقديس دريايي منتهي  گمان به راندگي واقع در

 متر جدايش راستايي راستگرد 1250شود و باعث بيش از  مي

اين قطعة . رديده استدر يال شمال خاوري تاقديس بهار گ

گسلي، محور تاقديس بهار را بريده و باعث شده تا نمكهاي 

پايانه جنوبي اين . تشكيل دهنده هسته آن به سطح برسد

سامانه گسلي فعال است و يك بادزن فلسي 

 در آن توســعه يافته (contractional imbricate fan)انقباضي

 fault)گسترش گسلي بدين ترتيــــــب، چينهـــــــــاي . است

propagation folds) آالغ و دريايي بر روي راندگيهاي متصل 

بس در حال توسعه  به قطعه ششم سامانه گسلي آره

افزون بر اين، قطعه ششــــــم اين سامانه گســلي، . هستند

 ,trap- door  block (Harding & lowell  در واقــع مرز باختـري

سنگ دهرم را تشكيل داده   با پي يا بلوك گسلي درگير(1979

  .است

  
  بحث

جا آردن گسل  به ترين آارآرد اين سامانه گسلي، جا مهم

در مورد ماهيت و موقعيت . است)  (MFFجبهة آوهستان 

. گسل جبهة آوهستان، نظرات متفاوتي ارائه شده است

براي مثال، گسل جبهه آوهستان مطرح شده 

خورده  بند چين آمر محدود آننده Berberian (1995)توسط

ساده زاگرس و رخنمونهاي ائوسن ـ اليگوسن آهك آسماري 

  .است

Berberian (1995) گسل جبهه آوهستان را متشكل از 

پيوسته از  داند و اثر آن را به طور نا راندگيهاي پنهان بزرگ مي

ادامه . دهد افتادگي آرآوك تا باختر گسل آازرون ادامه مي فرو

 140ل آازرون، پس از دست آم گسل در سمت خاور گس

 (Mand)مند  جايي راستگرد از شمال تاقديس  به متر جا آيلو

عباس  آغاز و آم و بيش به موازات خط ساحلي تا منطقة بندر

 گسل جبهه آوهستان را به Sepehr (2000)اما. يابد ادامه مي

 Major hangingwall)اي اصلي  يواره آمدگي فراد صورت يك باال

uplift) داند آه در ترشيري، جبهه اصلي دگرشكلي  مي

هاي پيش  زاگرس بوده و در ميوسن سبب ايجاد حوضه

هاي   زاگرس در جنوب باختري و حوضه(foreland)خشكي 

.  در شمال خاوري خود شده است(piggyback)سوار برپشت

متر   آيلو50براين اساس، قطعة آمارج از گسل آازرون، باعث 

ه است و ادامه آن در سمت خاور  شدMFFجدايش راستايي

بالش،  گسل آازرون، از جنوب يال جنوب باختري تاقديس سر

بيش به موازات خط ساحلي تا شمال منطقه  و آغاز و آم

  .عباس قابل پيگيري است بندر

بند زاگرس آه  سر آمر توان براي سرا اما آيا واقعًا مي

 ساخت پي سنگ و پوشش آن هنوز به درستي شناخته زمين

  .  در نظر گرفتMFFپيوسته را به عنوان  نشده، يك گسل نا

توان ماهيت آن را از  حتي در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مي

  عباس يكسان دانست؟ عراق تا بندر

شناسي سطح  به هر حال با توجه به تغييرات موجود در ريخت

هاي رسوبي در درازاي  ها و ستبراي واحد پي سنگ، رخساره

 در هر MFFرس، ابتدا تعيين موقعيت و ماهيت بند زاگ آمر

منطقه و آنگاه متصل آردن آنها به يكديگر، روش مناسبي به 

لذا در اين پژوهش، براي نخستين بار با تلفيق . رسد نظر مي

نگاري، زمين ساخت و  شناسي، چينه هاي رسوب داده

 در منطقه مورد مطالعه MFFفيزيك، ماهيت و موقعيت زمين

اي از   مجموعهMFFبر اين اساس، . ستمشخص شده ا

 جدا آننده درياي ژرف (growth faults)گسلهاي رشدي 

 (shelf)نهشت سازند پابده در شمال خاوري از سكوي

به . آربناتي ايجاد آننده سازند جهرم در جنوب باختري است

خوردگي زاگرس، سازوآار اين گسلها از عادي به  دنبال چين

در اثر اين پديده آه هم . (Sepehr,2000) فشــاري تغيير يافت

گشتن به  سنگ در حال باز اآنون نيز در جريان است، پي

فاصل پي  ستبراي اوليه خود است و مواد تبخيري آه حد

دهند،  سنگ و پوشش رسوبي فانروزييك را تشكيل مي

  .آنند هسته چينها را پر مي

Sepehr (2000)بس را به صورت يك رمپ جانبي  گســل آره 

(Lateral ramp) بين گسل جبهه آوهستان و گسل زاگرس 

، درازايي در )1380(يزجردي.  در نظر گرفته است(HZF)مرتفع 

متر را براي اين پهنه گسلي پيشنهاد آرده   آيلو250حدود 

 تا باختر گسل قير (HZF)است و آن را از گسل زاگرس مرتفع 

دهد  امه مـــياد) ادامة راندگي واقع در هستة تاقديس سرمه(

سازد آه اين پهنه گسلـــي، يك  و اين احتمال را مطرح مي

است آه لغزش را از گسل پنهان قير در جنوب،  رمپ جانبــي

به هر حال، بر پاية . دهد  در شمال انتقال ميHZFبه 

شناسي و  هاي زمين بررسيهاي انجام گرفته برروي نقشه

اي  ر  ماهوارهفيزيكي شرآت ملي نفت ايران و تصاوي زمين

SPOTو نيز Berberian (1995)بس  توان زون گسلي آره  ، نمي

 ادامه داد و بايد آن را به صورت يك گسل راستالغز HZFرا تا 

از . خورده ساده به شمار آورد بند چين عرضي فعال در آمر

سوي ديگر، با توجه به پيروي قطعات جنوبي سامانه گسلي 

ير آن و يا به بيان ديگر، از آنجا  پي سنگي ز بس از خطواره آره

جايي زياد، پي سنگ  به آه اين سامانه گسلي راستالغز با جا

اي را نيز همانند پوشش رسوبي بريده است، بايد آن را به  قاره

ضمن اينكه در . عنوان يك سامانه گسلي تراگذر در نظر گرفت

يك رمپ جانبي را ) 6 تا 3بين قطعه(بخشي از طول خود

متر   آيلو109ده است و در مجموع باعث حدود تشكيل دا

  . شده استMFFجدايش راستايي 

 ، مطيعي(هاي اين منطقه  هاي هم ستبرا و رخساره نقشه

   (paleohigh) آشكارا وجــــود بلنــــــــدي قديمي )1372
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) هنگام رسوبگذاري سازند سروك(بس را در آرتاسه مياني آره

  . )6 و 5شكلهاي (دهد  نشان مي

چين حاصل از پوشيده  (Forced foldاين بلندي، در واقع يك 

با راستاي ) سنگي در زير توالي رسوبي شدن يك گسل پي

 بيش شمالي ـ جنوبي و شيب بسيار ماليم به سمت   و آم

پس از آرتاسه پسين نهشته شدن سازند . باختر است

گورپي در پالئوسن ـ ائوسن آه شرايط سكوي آربناتي  مارني

اي از درياي  جاد آننده سازند جهـــرم برقرار بوده است، زبانهاي

ژرف شمال باختري ـ جنوب خاوري واقع در باختر گسل آازرون 

وارد اين منطقه شده و سازند ) افتادگي دزفول امروزي فرو(

بخشي از مرز جنوبي . را ايجاد آرده است) پالژيك مارن(پابده 

بس  سامانه گسلي آرهاين حوضه فرعي ژرف، بربخشهايي از 

)  با شيب به سمت خاور در آن زمان(Forced foldآنوني 

از اليگوسن به بعد، به تدريج بخش ژرف . منطبق بوده است

ياد شده، در اثر فراخاست اين منطقه به سمت جنوب باختري 

جا گرديد تا اينكه در ميوسن، به طور آامل به سمت باختر  به جا

نهشته شدن . ي منتقل شدبس آنون سامانه گسلي آره

سازند آواري رازك در خاور و سازند تبخيري گچساران در باختر 

به دنبال . گاه است گسل ياد شده، نشانگر اين ديد

خوردگي زاگرس در اواخر ترشيري، مرحله شكننده باعث  چين

 (inversed faults)نفوذ هر چه بيشتر گسلهاي معكوس شده

  در منطقه به MFFسنگي در پوشش رسوبي شد و  پي

  .بس شكل گرفت  آرهForced fold موازات 

سنگ در آواترنري، سبب  تداوم همگرايي و فراخاستهاي پي

گسترش گسلش سطحي در منطقه شده و سامانه گسلي 

گيري آن نسبت به ميدان  بس در نتيجه جهت راستگرد آره

به بيان ديگر، قطعات اين سامانه .اي تكوين يافت تنش ناحيه

خوردگي به سطح رسيده و تاقديسها را   پس از چينگسلي

زيرا در غير اين صورت، چينها در نزديكي آن داراي ميل . بريدند

   .(Letouzey et al.,1995)شدند  مي

  

  

  

  بس    تحليل فراآتالي هندسه سامانه گسلي آره
به منظـــــور تحليـــــــــل فراآتــــــالي هندسه ســــــامانه 

، از روش شمارش )Arian et al.,2003(س ب گسلي آره

 استفاده شد و با توجه به (box-counting)مربعها

  منطقه مورد (SPOT)اي   تصاوير ماهواره1:50000مقياس

. متر انتخاب شد  آيلو5/0و2،1مطالعه، مربعهايي با اضالع 

سپس بعد فراآتالي هر قطعه ساختاري به همراه تمام 

  مرتبط با آن، با رسم (master joints)هاي اصلي  درزه

نمودارهاي لگاريتمي تعداد مربعهاي داراي گسل نسبت به 

  گيري شيب خطوط حاصل از  عكس طول ضلع مربعها و اندازه

همان گونه آه در ). 1جدول(رگرسيون خطي محاسبه شد

بس داراي  شود، قطعات سامانه گسلي آره   ديده مي1جدول 

تند آه اين مطلب، گوياي بعد فراآتالي نزديك به صفحه هس

بدين ترتيب فراواني . گسترش سطحي غير خطي است

از . هاي ضعيف تا متوسط در منطقه قابل توجيه است لرزه زمين

سوي ديگر، بعد فراآتالي بزرگ قطعة ششم اين سامانه 

گسلي، نشانگر فعال بودن پايانه جنوبي آن است و توسعه 

لي بر اين چينهاي گسترش گسلي آالغ و دريايي دلي

  .ست   مدعا

 به سمت شمال و 1و2افزايش بعد فراآتالي قطعات ساختاري 

 به سمت جنوب، به دليل نزديك شدن به محل تمرآز 6و5و4

هاي شـــــــمالي و جنوبي ســـــامانه گســلي  تنش در پايانه

 ، بعد Main et al. (1990) در باور  زيرا. بس است آره

انرژي مورد نياز (ري شكسته شدن فراآتــــــــالي به دشوا

و تمرآز ) براي ايجاد يك سطح آزاد در هنگام رشد شكستگي

شدگي  تنش مرتبط است و لذا مقادير زياد آن، نشانگر پر

بعد . اي از شكستگيها است بيشتر فضا توسط سامانه پراآنده

فراآتالي زياد قطعه سوم نيز به گمان، به دليل قدمت عملكرد 

  . استMFF و اتصال آن به2و1عات آن نسبت به قط

  

  گيري نتيجه
بررسيهاي انجام شده در اين پژوهش، نشانگر آارآرد سامانه 

سنگي  بس امروزي، به صورت يك شكستگي پي گسلي آره

به هنگام (آم و بيش شمالي ـ جنوبي از آرتاسه مياني 

حرآات نسبي قطعات . است) رسوبگذاري سازند سروك

 در  Forced folds بعد، باعث ايجادسنگي ازاين زمان به پي

سنگي شد تا  پوشش رسوبي واقع بر روي اين شكستگي پي

 در اين MFFاينكه به دنبال آغاز آوتاه شدگي در زاگرس، 

شدگي سازوآار گسلهاي رشدي  گستره، در اثر معكوس

تداوم فشردگي . آنندة حوضه در ترشيري شكل گرفت تقسيم

 در آمربند زاگرس MFFبي و چين خوردگي، باعث توسعة جان

سنگي عرضي مانند  شد اما به سطح رسيدن گسلهاي پي

. بس، سبب جدايش راستايي آن شد سامانه گسلي آره

بس بر پايه مطالعات ساختاري به شش  سامانه گسلي آره

 آن به صورت يك  رمپ 6 تا 3قطعه تقسيم شده آه قطعات 

ش راستايي  آيلومتر جداي109جانبي عمل آرده و باعث حدود 

MFFافزون بر اين، به داليل زير به عنوان يك سامانه . اند  شده

  :شود گسلي تراگذر در نظر گرفته مي

   ـ سازوآار چيره راستالغز راستگرد1

   ـ  جا به جايي زياد 2

  سنگ  ـ  بريدن پوشش رسوبي و پي3

   ـ  غير تبديلي بودن سامانه گسلي مورد نظر4

  ل فراآتالي هندسه اين سامانه از سوي ديگر، بر اساس تحلي
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هاي شمالي و جنوبي آن را فعال به شمار  گسلي، بايد پايانه

  آورد و پايانه جنوبي را به دليل پيشروي جبهه دگرشكلي 

  .تر در نظر گرفت  ، فعالMFFزاگرس يا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بس اي سامانه گسلي آره   تصوير ماهواره-2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در  بس قشة نشانگر موقعيت سامانه گسلي آره ن-1شكل 

باختر و جنوب شيراز؛ موقعيت و وضعيت برخي از گنبدهاي 

نمكي واقع در درازاي اين سامانه و نواحي اطراف در سمت 

 & Talbotاقتباس از (راست شكل قابل مشاهده هستند 

Alavi,1996.(  

شهرها . بس  ساختاري سامانه گسلي آره   نقشه-3شكل

، ت ،  گسلهاي راستالغز با عالمت، راندگيها با عالمت  باعالم

، ناوديسها با گسلهاي عادي با عالمت، تاقديسها با عالمت

اين . اند نشان داده شده عالمت،  و گنبدهاي نمكي با عالمت

 جنوب و 1: 000/000/1شناسي نقشة بر پايه نقشة زمين

 با وتلفيق آن ) 1969شرآت ملي نفت ايران (باختر ايران 

شرآت نفت بريتانيا،  (1:25 000/0شناسي  نقشه زمين

موج   خور000/1:250شناسي  و نقشه زمين) 1963

  .رسم شده است) 1994فخاري،(
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سنگ و    نقشه نشانگر مرز سازندها، ژرفاي پي-4شكل 
در منطقه مورد              )    (      MFFجدايش راستايي 

سازند رازك : RZ سازند جهرم، :  Ja، سازنـد پابده: Pa.مطالعه 
                 مرز سازند پابده و جهرم با عالمت. سازند گچساران : Gsو

               ، مرز سازند رازك و گچساران با عالمت         
بس با شماره، گنبدهاي  ، قطعات مختلف سامانه گسلي آره

 Morrisسنگ بر اساس فاي پي            ، ژر نمكي با عالمت 
 سنگ بر اساس  با منحنيهاي پيوسته، و ژرفاي پي(1977)

Tabatabai (1999)چين نشان داده شده است  به صورت خط .
هاي نشانگر  گردد منحني ميزان همان طور آه مالحظه مي

جايي  به  دچار جاTabatabai (1999) سنگ بر اساس ژرفاي پي
بس در  رآرد سامانه گسلي آرهاند آه مؤيد آا راستگرد شده

اين نقشه بر مبناي . است) با عالمت نقطه چين(سنگ  پي
،  Morris (1977)نقشه هوا مغناطيس جنوب و باختر ايران 

سنگ زاگرس در محل آمان قطر  نقشه منحني ميزانهاي پي
Tabatabai (1999) رسم شده است3 و تلفيق آن با شكل  .  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

). 1372اقتباس از مطيعي،  (  نقشه خطوط هم ستبراي آرتاسه مياني در جنوب باختري ايران و مناطق اطراف -5شكل 

  .بس با خط چين در آادر لوزي شكل قابل مشاهده است سامانه گسلي آره
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سامانه ).1372اقتباس از مطيعي، (اطراف اي آرتاسه مياني در جنوب باختري ايران و مناطق   نقشه سنگ رخساره- 6شكل 

  .بس با خط چين در آادر لوزي شكل قابل مشاهده است گسلي آره

  

  

  

  

  )Arian et al. ,2003اقتباس از ( بس   بعد فراآتالي قطعات ساختاري سامانه گسلي آره-1جدول

  

  بعد فراآتالي  (Km)طول  قطعه

1  

2  

3  

4  

5  

6  

60>  

22  

28  

30  

25>  

34  

69/1  

62/1  

74/1  

71/1  

75/1  

76/1  
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