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  ...ها در شمال غرب نقش گسل كرند در تحول شكل چين

  

  
 1392بهار   30جغرافيا و توسعه شماره 

  22/4/1390:  وصول مقاله  
  5/2/1391:  أييد نهايي ت

 179 - 190:  صفحات      

  

  ها در شمال غرب  زاگرسنقش گسل كرند در تحول شكل چين
  ناوديس ريجاب: مورد

 
 2زاده،  دكتر زهرا رحيم 1طالقانيدكتر محمود عالئي

  
  چكيده

ريخت زمين ساختي بخش شمال غرب زاگرس چين  رانده از مهمترين ساختارهاي  كيلومتر و با ساز و كار رو 45گسل كرند به طول 
ي فعال بودن آن دهندههاي سده بيستم در امتداد اين گسل نشانلرزهقرار گرفتن شماري از زمين. خورده در اطراف سر پل ذهاب است

  . در حال حاضر است
ي ناوديس ريجاب از شمال شرق به جنوب غرب، دولوميتي زاگرس در محدوده - هاي آهكيجابجايي اليه مهمترين كاركرد گسل كرند

وقوع . كج كردن ساختمان ناوديس ريجاب به طرف جنوب غرب و وقوع گسيختگي در كمر يال جنوب غربي ناوديس ريجاب بوده است
ن قطعات حاصل از شكستگي دچار جابجايي چرخشي نيز      گسيختگي طي فرايند تنش خمشي صورت گرفته و در نتيجه متعاقب آ

دولوميتي ناوديس ريجاب را در  - هاي طولي و عرضي شده است كه ساختمان آهكيسري گسلگيري يكاين رويداد باعث شكل. اندشده
 . اندجهات مختلف بريده

هاي توپوگرافي با هيدروگرافي و طبيق و تفسير نقشهنتايج حاصل از بررسي اين تحقيق كه به دو روش تطبيقي و ميداني يعني با ت
اي و همچنين مشاهدات محلي صورت گرفته است، هاي هوايي و ماهوارهشناسي، تفسير عكسها، ترسيم و تفسير مقاطع زمينوارهخط

يك قلعه طبيعي شده است يافتگي آن به شكل ي گسلي نه تنها موجب ارتفاعنشان داده است كه تحول ناوديس ريجاب در اين سامانه
ناوديس . هاي عميق نيز بوده استها و درهها، آبشارها، تنگگيري تقريباً تمام عوارض ديدني آن مانند تندآبساز شكلبلكه زمينه

  . صورت يك كانون مهم گردشگري در استان كرمانشاه درآمده استريجاب به خاطر داشتن اين مناظر به

   .يافته، زاگرس، گسل كرنديس ارتفاعريجاب، ناود :هاكليدواژه

                                                     
    m.tlghn@razi.ac.ir                                                                                                             ) نويسنده مسؤول( كرمانشاه  شگاه رازياستاديار ژئومورفولوژي، دان -1
                                                                                                                 zahrah.rahimzadeh@gmail.com  استاديار جغرافيا طبيعي -2
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 



  مقدمه
  طرح موضوع -

ها از جمله عوامل دروني هستند كه قلمرو گسل
. مشخصي براي ايجاد عوارض در سطح زمين ندارند

زيرا  وقتي تنش وارده بر توده سنگ از حد تحمل آن 
شكند و در صورت جابجايي تجاوز كند، سنگ مي

از اين رو نقش . دآيي گسل پديد ميقطعات گسيخته
توان ديد گسل در تحول شكل زمين را در همه جا مي

حتي  . )1961، 3؛ بيتي1979، 2؛ سيبسون 1966، 1پرايس(
بسياري از عوارض فرسايشي نيز در مراحل تحول شكل 

ها در حقيقت گسل. پذيرندها تأثير ميخود از گسل
گيري ساختارهاي عالوه بر نقش مستقلي كه در شكل

ي زمين دارند، در تحول شكل بسياري از عوارض اوليه
  . فرسايشي نيز مشاركت گسترده دارند

؛ )137- 156: 1385( تحقيقات روستايي و همكاران
؛ كرمي و )37- 55: 1387(دلير مقصودي و كامراني

؛ )38- 47: 1376(نژاد ؛ عباس)68- 77: 1383(رجايي 
: 1999(و همكاران  5؛ لي)136- 158: 1989( 4هاروي

ها هايي از نقش گسلي نمونهدهنده؛ نشان)299- 308
بر اين اساس  . در تحول شكل عوارض سطح زمين است

هاي زاگرس را هم بايد در چارچوب تحول شكل چين
هر چند نقـش . ها  تفسير و تبيين نموددخالت گسـل

ها در قوس بيروني هاي ناشي از كشش اليهشكستگي
زاگرس موضوع هاي ها در تحول شكل چينچين

؛ 236- 246: 1974، 6كيولينمك(اي است شناخته شده
ي دخالت حال نحوهبا اين.)984- 1003: 7،1975سدكلمن
ها در تغييرشكل اين سيستم كوهستاني همچنان گسل

هدف از اين پژوهش نيز . نياز به بررسي بيشتر دارد
                                                     
1-Price 
2-Sibson 
3-Beaty 
4-Harvey 
5-Li 
6-Mcquillan 
7-Colman Sadd 

بررسـي نقـش گسـل كرنـد در تحـول شكـل يكـي از   
. ي سرپل ذهاب استگرس واقع در منطقههاي زاچين

عارضه مورد بررسي ناوديس ريجاب نام دارد كه به نظر 
ناو (رسد عملكرد گسل كرند موجب ارتفاع يافتگي مي

در عين حال . و شكل قلعه مانند آن شده است) معلق
ي ناوديس ريجاب ديده عوارض متنوعي در محدوده

ها به وضوح گيري آنها در شكلشوند كه نقش گسلمي
ها و مناظر شكل رسد اين گسلنظر ميبه.شودديده مي

گرفته در امتداد آنها نيز تحت تأثير گسل كرند بوده 
به هر حال اين موضوع پس از معرفي منطقه، . است

  .مورد تحليل قرار خواهد گرفت
     
  پيشينه تحقيق -

هاي هرچند نقش دخالت گسل در تحول شكل چين   
اي نيست، ولي تغيير شكل زياد ازهزاگرس موضوع ت

ها در زاگرس باعث شده است تا موضوع دخالت چين
ها همچنان مورد توجه گسل در اين تغيير شكل

ها كه در اين پژوهش. پژوهشگران قرار داشته باشد
هاي جديد هاي اخير به دليل به كارگيري تكنيكسال

مانند سنجـش از دور شتاب بيشتري نيز يافته است 
ها در دگر شكلي ي دخالت گسلمدتاً پيرامون نحوهع

مهشادنيا : به عنوان نمونه. ها در زاگـرس استتاقديس
، طي مطالعاتي با استفاده از رهيافت )56- 69: 1383(

هاي دورسنجـي در جنوب خـاور زاگـرس، دگرشكلـي
هاي اين بخش از زاگرس را در ارتباط موجود در چين

ها سته و اظهار داشته است گسلهاي پنهان دانبا گسل
ها تغيير كند باعث شده است تا در اينجا راستاي چين

آرين و همكاران . و محور آنها با هم تداخل پيدا كنند
اند گسل كره بس با راستاي نيزنشان داده) 126: 1385(

هاي زيادي جنوبي و مؤلفه راستگرد، تاقديس -شمالي
نتايج . رده استرا در باختـر استان فارس جابجا ك
 )91-96: 1388( حاصل از مطالعات گنجويان و همكاران
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خوردگي درساختارهاي جنبشي چينعنوان تحليلتحت
ي فارس داخلي نشان داده است، بخش تاقديسي ناحيه
خـوردگـي،    ها در زاگـرس پس از چيـناعظـم چيـن

افالطونيان و همكاران . اندخوردگي نيز پيدا كردهگسل
نيز طي مطالعات خود تحت همين  )14- 27: 1387(

عنوان به اين نتيجه دست يافتند كه طاقديس سلطان 
هاي زاگرس در فارس داخلي همچون بيشتر طاقديس

  . باشداز انواع مرتبط با گسلش راندگي مي
نيز  )519- 535: 2004(  1كوئريموضوعي كه مك

ون به عقيده اين محقق چ. پيش از اين عنوان كرده بود
خوردگي نوع جدايشي هاي زاگرس عمدتاً با چينچين
خوردگي اعظم چينهماهنگي دارد،بنابراين بخشگسلي

. خوردگي اتفاق افتاده استدر زاگرس پيش از گسل
اين تحقيق نيز سعي دارد تا تغييرشكل ناوديس ريجاب 
به صورت يك ناو ارتفاع يافته را بر اثر  دخالت گسل 

  .ندكرند به اثبات برسا
     
  هدف تحقيق -

ها ناوديس ها و گسلاي از شكستگيشبكه گسترده
كه اند بطوريهاي پيرامون آن را بريدهريجاب و چين

ي شمال سرپل ذهاب اين بخش از زاگرس در محدوده
  . به صورت يك زون برشي درآمده است

ها هاي روان در امتداد اين شكستگيفرسايش آب
وارضي شده است كه سري ع گيري يكباعث شكل

شوند هرچند از عوارض متداول در زاگرس محسوب مي
ولي هم از نظر ) 1379ابرلندر : ك. براي آگاهي بيشتر ر(

شود و هم از هاي بارزي در آنها ديده ميشكل تفاوت
آبشار پيران يك . نظر عظمت بسيار ديدني هستند

آبشار مطبق با چند ستون آب در مجموع به ارتفاع 
ي تنگ و عميق ي اژدها يك درهمتر، دره 400حدود 

هاي متوالي متر، بستر پلكاني با تندآب 400به عمق تا 
متر  5تا  3در مسير رود الوند در ريجاب به ارتفاع بين 

                                                     
1-Macquarie 

ي ريجاب را اين عوارض منطقه. هاي آن هستندنمونه
مهم گردشگري در مغرب كشور درآورده صورت كانونبه

كه تحول خود ناوديس ريجاب  اين درحالي است. است
گيري آن به صورت در چنين زون برشي موجب شكل

ي يك ناو هوايي و در واقع بيشتر شبيه يك قلعه
از اين قلعه در طول تاريخ به عنوان . طبيعي شده است

شده است و به همين يك پايگاه نظامي استفاده مي
ه ب. دليل آثار تاريخي فراواني در آن به جاي مانده است
ها هر حال شكل اين عوارض هر چه باشد، تحول چين

. در چنين زون برشي منجر به خلق آنها شده است
هاي منطقه و بنابراين هدف اين تحقيق شناسايي گسل

گيري عوارض در امتداد آنها نيست يا چگونگي شكل
ها به دليل وضوح، حتي در چه اينكه اين شكستگي

بلكه علت وقوع . سطح زمين هم قابل شناسايي است
ي ي عملكرد آنها در منطقهها و نحوهاين شكستگي

شود كه به نظر ريجاب، هدف اين پژوهش محسوب مي
  .       رسد حركت گسل كرند عامل اصلي آن باشدمي
     
  ساختار ناوديس ريجاب -

ناوديس ريجاب با پالن بيضي و با محور شمال 
اگـرس شرقـي، در بخش شمـال غـرب زجنوب -غربـي
خورده در اطراف شهر سرپـل ذهاب واقع شده چيـن
كيلومتر و حداكثر  17طول آن حدود ). 1شكل (است 

در جنوب . كيلومتر است 5) در وسط آن(پهنايش 
ي پاطاق قرار دارد كه از ديدگاه دره غرب آن

، در )27: 1380بهرامي، (ژئومورفولوژي يك كمب است 
ع شده است كه شمال غرب آن دشت وسيع ذهاب واق
ها فروافتادگي نيز با ساختمان ناوديسي در امتداد گسل

ي شرق هم با واسطهاز سمت شمال. پيدا كرده است
واحد زاگرس شكسته متصل شيب بهچند ساختمان تك

كوهها ي رشتهاين دره از هر طرف به وسيله. شودمي
، گلبان )متر 1600(كوههاي باريكه . محصور شده است

آن را از سمت شمال ) متر 1600(و داالهو ) متر1600(
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، )متر1600(اند و كوههاي زنگاليان  شرق احاطه كرده

نيز ) متر 1500(نشين و شاه) متر 11350(پيران 
كف آن با . اندغرب آن را در برگرفتهسمت جنوب

هاي متر باالتر از دشت 600اختالف سطح حداقل 
ارتفاع كف  در واقع حداقل. اطراف قرار گرفته است

متر  500متر و دشت ذهاب  1100ناوديس ريجاب 
اين ساختار باعث شده است تا نفوذ به داخل آن . است

اسكلت ناوديس . پذير باشدتنها از معابر مشخصي امكان
ميوسن  -اليگودولوميتي  ريجاب از آهك و آهك

) صورت تفكيك نشدهآسماري و شهبازان به سازندهاي(
اساس اطالعات موجود و مطابق  بر. ساخته شده است

 - هاي آهكي، در زير اليه4 شكل ايبا توالي چينه
زنگ، فليش اميران، شيل دولوميتي به ترتيب آهك تله

و مارن گورپي و آهك مارني ايالم قرار گرفته است 
: 1383سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي كرمانشاه، (

    ران هاي گچسادر كف ناوديس نيز اليه .)171- 175
 هاي كوتاه ديده تپهرشته  و آغاجاري به صورت يك

 يوسيلهريجاب به ساختمان آهكي ناوديس. شودمي
هاي طولي و عرضي بريده شده شبكه متقاطعي از گسل

 جنوب -شمال غربي است كه گسل كرند با راستاي
گسل كرند كه . از مهمترين آنها است )N40W( شرقي

 با مؤلفه راندگي است از نوع معكوس بزرگ زاويه
يال  ،)27- 44: 1377 دور، مهندسين مشاور سنجش از(

سه گسل . شرقي ناوديس ريجاب را بريده استشمال
غربي ناوديس ريجاب، پيران و پاطاق نيز يال جنوب

سه گسل از نوع  هر. اندريجاب را در امتداد طولي بريده
ا هاي آهكي دولوميتي در امتديعني اليه. مركب هستند

اند و هم در آنها هم در امتداد شيب گسل جابجا شده
با اين تفاوت كه نوع جابجايي در امتداد . امتداد افق

گسل ريجاب راستگرد است ولي در امتداد گسل پيران 
 .  گردچپ
     

  هاروش كار و يافته
  روش كار

تحليلي و همچنين  -اين تحقيق به دو روش تطبيقي   
اساس كار نيز تفسير و  .ميداني انجام گرفته است

ها، وارهوخطهيدروگرافي هاي توپوگرافي باتطبيق نقشه
هاي هوايي، ترسيم و تحليل مقاطع عكس تفسير
هاي زميني بوده گيريشناسي و همچنين اندازهزمين
به اين منظور عالوه بر ترسيم نقشه توپوگرافي  .است

ها وارهو خط) 2شكل(هاي هيدروگرافي ، نقشه)1شكل(
مقطع موردمطالعه تهيه و سه ينيز از محدوده) 3شكل(
هاي شمالي، مياني و جنوبي ناوديس ريجاب بخش از

شناسي زمينيچون نقشه).4شكل(گرديده است ترسيم
ها از وارهبزرگ مقياس در دسترس نبوده است، خط

و  1:55000هاي هوايي طريق ديد استريسكوپي عكس
شناسي مقاطع زمين. اندكنترل زميني ترسيم گرديده

-ها و توالي چينهاليه نيز با آنكه سطوح ارتفايي، شيب

اند بيشتر جنبه ها رعايت شدهدر ترسيم آن شناسي
 عالوه بر تكنيك در ترسيم اين مقاطع. شماتيك دارند

هاي زميني نقش مهمي داشته برداشت گارتوگرافي،
فزارهاي انياز از نرم هاي موردنقشه يدر تهيه. است

Arcviwe3.3  وNVI4 استفاده شده است.  
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  نقشه هيدروگرافي دره ريجاب: 2شكل 
 نگارندگان: مأخذ

  ه ريجابهاي دروارهنقشه خط:  3شكل 
 نگارندگان: مأخذ

  نقشه توپوگرافي دره ريجاب و نواحي مجاور: 1شكل 
 نگارندگان: مأخذ
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شناسي ناوديس ريجابمقاطع زمين: 4شكل   
 نگارندگان: مأخذ
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  ...ها در شمال غرب نقش گسل كرند در تحول شكل چين

  ) هاي دخالت گسل كرندنشانه( ها يافته -
هايي به شرح زير به با بررسي ابزار پژوهش، يافته    

دست آمده است كه در تفسير چگونگي تحول ناوديس 
  :شوندارزشي محسوب مي ريجاب شواهد با

ناوديس ريجاب خميده و قوس تحدب آن به  محور -1
  ).  1شكل (سمت جنوب غرب است 

هر دو يال شمال شرقي و جنوب غربي ناوديس  -2
ريجاب وسيله دو تنگ عميق بريده شده و به سه قطعه 

در اين ميان تنها محور قطعات مياني . اندتقسيم شده
به سمت جنوب غرب خميدگي ) وپيرانهاي گلبانكوه(

  ).1شكل (اند دهپيدا كر
ساختمان ناوديس ريجاب بطور محسوسي به سمت  -3

شدگي در مقدار اين كج. جنوب غرب كج شده است
بخش مياني بيشتر از دو بخش شمالي و جنوبي آن 

  ).   ، ب4شكل(است 
ي هاي پيران و گلبان وسيلهقوس بيروني كوه -4

اند شكل بريده شده Vهاي موازي اي از شكافشبكه
ها در امتداد برخي از اين شكاف. )هدات ميدانيمشا(

- ها نشانشكل اين شكاف. آبراهه نيز شكل گرفته است

ي پس شكستكي اين كوهها در اثر تنش خمشي دهنده
  . است

ناوديس ريجاب به ويژه بخش مياني آن به  كف -5
هاي عرضي بريده شده اي از شكافي شبكهوسيله
ريجاب در امتداد  هاي سطحي ناوديسشبكه آب. است

هاي به مقطع اين شكاف. اندها ابقاء يافتهاين شكاف
دهنده وقوع آنها در اثر فرآيند است و نشان Vشكل 

  . باشدخميدگي مي
شيب سطح گسل كرند در بيشتر طول مسير به  -6

رسد كوه داالهو ميشرق است ولي وقتي بهسمت شمال
  ).، ج4شكل (شود متوجه جنوب غرب مي

گسل كرند وقتي به بخش مياني  ناوديس ريجاب  -7
رسد به صورت دو خط شكستگي خميده با قوس مي

در كوه گلبان يك خط شكستگي .آيدغربي درميجنوب
  .شودخميده ديگر نيز به آن اضافه مي

راستاي رشته كوه زنگاليان ازراستاي محور ناوديس  -8
ش در واقع محور اين كوه چرخ. كندريجاب پيروي نمي

اي اي درخالف جهت حركت عقربهدرجه 30حدود 
  .دهدساعت را نشان مي

  
  هاتحليل يافته

غربي ناوديس ريجاب از ناحيه كمر دچار يال جنوب     
شده و قطعات حاصل ازاين گسيختگي گسيختگي كامل
اي اين پديده روي تصوير ماهواره. اندنيز جابجا شده

امتداد . است نيز به خوبي انعكاس يافته) 5شكل (
ها غيرمتعارف محور كوه زنگاليان نسبت به محور چين

در اين منطقه به دليل جابجايي ) 8موضوع يافته بند (
چرخشي آن پس از شكستگي و جدا شدن از يال 

به هر حال . باشدغربي ناوديس ريجاب مي جنوب
دهند وقوع اين نشان مي 4و  2و 1هاي بندهاي يافته

جابجايي . ايند خمش بوده استشكستگي در اثر فر
. چرخشي كوه زنگاليان نيز به همين دليل بوده است

اي از سنگ  تحت تأثير نيروي خمش چون وقتي توده
انرژي ذخيره . شودميگيرد، انرژي در آن ذخيرهقرار مي

شده در سنگ كه همان خاصيت رزيلنس يا االستيك 
و ريباند نام دارد پس از گسيختگي سنگ آزاد شده 

پناه، ايران(شود جابجايي قطعات شكسته مي باعث
لرزه نيز در اثر آزاد شدن همين زمين. )21: 1347

. )163: 1387طالقاني، عاليي(پيوندد انرژي به وقوع مي
چنانكه معلوم است وقتي جسمي تحت تأثير خمش 

هاي كششي در سري شكافگيرد ابتدا يكقرار مي
و آنگاه با تداوم فشار در  شودقوس بيروني آن ايجاد مي

. شودها گسيخته ميامتداد يك يا چند تا از شكاف
 4بندهاي (و همچنين شواهد  6نمودار گلسرخي شكل 

ي تطبيق شكستگي يال دهندهنشان) هااز يافته 5و 
غربي ناوديس ريجاب با اين مدل شكستگي جنوب 

 7و  3هاي بندهاي همين شواهد و نيز يافته. است
دهند علت شكستگي تنشي بوده است كه در مينشان 

شرق به ساختمان كرند از سمت شمالاثر جنبش گسل
  . ناوديس ريجاب وارد شده است
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  اي از ناوديس ريجابتصوير ماهواره: 5شكل 
  نگارندگان:  مأخذ

  

  بحث
كيلومتر از مهمترين  45گسل كرند با طول حدود    

ساختي در بخش شمال غرب ساختارهاي لرزه زمين
ي مورد مطالعه به شمار خورده در محدودهزاگرس چين

هاي لرزهشماري از زمين قرار گرفتن كانون. رودمي
ي فعال دهندهي بيستم در امتداد اين گسل، نشانسده

گسل كرند يك خط . تبودن آن در حال حاضر اس
از . كيلومتر است 45طول حدود دار به شكستگي انحناء

كيلومتري جنوب شرق شهر كرند شروع شده و در  4
  . يابدراستاي شمال غرب تا دشت ذهاب امتداد مي

ي مورد مطالعه، گسل كرند سرتاسر يال در محدوده    
با اين . شمال شرقي ناوديس ريجاب را برش داده است

ح كه در ابتدا يعني در كوه باريكه به صورت يك توضي
خط شكستگي مستقيم است ولي در كوه گلبان در 

صورت دو خط شكسته  واقع در بخش مياني ناوديس به

آنگاه در كوه . آيدغربي درمي خميده با قوس جنوب
داالهو مجدداً به صورت يك خط شكستگي واحد 

كار گسل  ساز و. شودآيد و وارد دشت ذهاب ميدرمي
كرند از نوع معكوس بزرگ زاويه با مؤلفه راندگي است 

شيب . )27- 44: 1377مهندسين مشاور سنجش از دور (
سطح آن نيز در بيشتر طول مسير متوجه شمال شرق 

رسد متوجه جنوب ولي وقتي به كوه داالهو مي. است
ها معموالً با انرژي جنبش اين نوع گسل. گرددغرب مي

به ). 191- 231: 1974، 1سيبسون(ت زياد همراه اس
همين دليل حركت آن از سمت شمال شرق باعث شده 
است تا ساختمان ناوديس ريجاب از يكسو به طرف 

و از سوي ) هااز يافته 3بند (جنوب غرب كج شود 
ديگر كمر آن تحت تأثير لنگر خمشي قرار گيرد 

چون ساختمان ناوديس ). 2و  1هاي بندهاي يافته(

                                                     
1-Sibson 
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هاي سخت و شكننده آهك و دولوميت ز اليهريجاب ا
ساخته شده است، پيامد اين جنبش ايجاد يك سري 

هايي بوده است كه مطابق نمودار گلسرخي شكاف
دولوميتي ناوديس ريجاب را  - هاي آهكياليه 6شكل 

غربي كمريال جنوب . اندمختلف بريده در جهات
ين ناوديس ريجاب سرانجام در امتداد يك سري از هم

هاي عرضي در دو محل گسيخته و به سه قطعه شكاف
هاي پيران و بان زرده محل تنگ. تقسيم شده است
نشين، پيران و زنگاليان كوههاي شاهگسيختگي و رشته

. شوندنيز قطعات حاصل از اين شكستگي محسوب مي
 V(هاي تكتونيكي كه به شكل گوه اي از شكافشبكه
يروني كوههاي گلبان صورت موازي قوس به و ب) شكل

عرضي كه با هايهمراه با شكاف اندو پيران را بريده
 موضوع( اندناوديس را شكافته كف شكلV مقطع طولي

طور خميدگي محور  و همين) 5و  4هاي بند يافته
شواهد مستند مبني بر ايجاد ) 1بند (ناوديس ريجاب 

شكستگي در اثر فرايند خمشي در ساختمان ناوديس 
هاي طولي عمدتاً اما شكاف. شوندب محسوب ميريجا

دولوميتي  -هاي آهكيبندي اليهدر امتداد سطح اليه
اند و همانند گسل كرند كاركرد رورانده شكل گرفته
ها، در نتيجه در اثر حركت اين شكاف. اندپيدا كرده

دولوميتي ناوديس ريجاب به صورت  -هاي آهكياليه
مت جنوب غرب رانده هايي از شمال شرق به سفلس
شيب هاي تكاند كه حاصل آن پيدايش ساختشده

و پرتگاههاي جبهه رورانده در دامنه رو به  )بكهاگ(
كف . جنوب غرب هر دو يال ناوديس ريجاب بوده است

ناوديس ريجاب نيز در امتداد يك سري از همين 
هاي طولي از قبيل گسل ريجاب، گسل پيران و گسل

متر نسبت به دشت ذهاب  600گسل پاطاق حدود 
آمدگي پيدا كرده است كه حاصل آن پيدايش ناو باال

به همين دليل نيز در محل . ي كنوني استيافته ارتفاع
هاي سطحي از ناوديس ريجاب آبشار خروج شبكه آب
 هايامتداد شكاف ها درشبكهچون اين.پديد آمده است

بقاء دولوميتي ا - هاي آهكيعرضي و در ميان اليه
هاي عميق از نوع كانيون پيامد آن بوده اند، درهشده
حساب ي مشخص اين فرايند بهي اژدها نمونهدره.است
  .آيدمي
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ها در ناوديس ريجاب بر اساس رزدياگرام درزه: 6شكل 
   درزه با كمپاس 210گيري اندازه

 نگارندگان: مأخذ
  

  مباني نظري تحقيق
آيد كه در قطعات حاصل از مي گسل هنگامي پديد   

. ي سنگي جابجايي صورت گيردگسيختگي يك توده
تواند با ايجاد ناهمواري در سطح پيامد اين پديده مي

زمين همراه باشد و يا اينكه عوارض سطح زمين مانند 
  مسير رودها و امتداد كوهها را جابجا كند

  ). 1972، 1و پاتينسون234 - 240: 1961بيتي، (
ده قلمرو مشخصي ندارد زيرا وقتي تنش وارده اين پدي

بر توده سنگ از حد تحمل آن تجاوز كند، وقوع آن 
خورده نيز   هاي چيناز اين رو در سيستم. حتمي است

شود عملكرد گسل در تحول آنها  به وضوح ديده مي
: 1379؛ آرين و همكاران،  86: 1988 2آتكين و جونسون(

خورده تم چينعملكرد گسل در سيس )126 - 133
زاگرس نه تنها باعث شده است تا در موارد زيادي در 

                                                     
1-Pattinson 
2-Atkin & Johnson 
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هاي از نوع ها انحرافاتي صورت گيرد و چينمحور چين

گسلي پديد آيد بلكه دخالت فرسايش در امتداد اين 
گيري عوارضي همچون ناو ارتفاع شكلها نيز باعثگسل

عوارض  شيب گردد كه ازهاي تكيافته و يا ساخت
 1اشلي،(شوند سيستم آپاالشي محسوب مي درمتداول 

ي سرپل ذهاب ها در محدودهاين پديده. )1411: 1935
خورند و سعي اين تحقيق نيز آن بوده چشم ميزياد به

گيري آنها را در ارتباط با گسل كرند است تا عمل شكل
  .به اثبات برساند

  
  نتيجه

ي گسلي متشكل از چندين گسل طولي يك سامانه   
 - ساختمان آهكي مختلف عرضي با كاركردهايو 

دولوميتي ناوديس ريجاب واقع در شمال سرپل ذهاب 
  . اندهاي مجاور آن را بريدهو چين

هاي طولي مانند گسل كرند از نوع معكوس با گسل    
ها كه به موازات گسل اين گسل. شيب زياد هستند
ريجاب  هاي ناوديساند عمدتاً كنارهكرند امتداد يافته

هاي ريجاب، پيران و پاطاق سه گسل گسل. اندرا بريده
ي جنوب روند كه كنارهمهم از اين نوع به شمار مي

كيلومتر  غربي ناوديس ريجاب را در طول بيش از ده
ي ميان گسل ريجاب داراي مؤلفهدر اين . اندبرش داده

گرد نيز     ي چپراستگرد و گسل پيران داراي مؤلفه
هايي از نوع هاي عرضي شكستگياما گسل. اشندبمي

كششي بوده و بيشتر كف ناوديس ريجاب را بخصوص 
  ). 3شكل (اند مياني آن بريدهدر بخش

ها ها، نقشهنتايج اين بررسي كه از طريق تفسير عكس  
 هاي زميني صورت گرفته است نشان دادهو برداشت

پديد  كرند ها در اثر جنبش گسلاست اين شكستگي
حركت گسل كرند كه در سرتاسر يال شمال . اندآمده

شرقي ناوديس ريجاب امتداد يافته است، باعث شده 
سو متمايل به است تا ساختمان ناوديس ريجاب از يك

                                                     
1-Ashley 

غرب گردد و ازسوي ديگر كمر يال جنوب غربي جنوب
  .آن تحت تأثير لنگر خمشي قرار گيرد

ود تا سرانجام شكرند موجب مي تداوم جنبش گسل    
) زردههاي پيران و بانتنگ(كمر اين يال در دو محل 

چون وقوع . شكافته و به سه قطعه تقسيم شود
است، قطعات حاصل فرايند خمشي بوده شكستگي طي

با اين تفاوت كه . شونددچار جابجايي چرخشي نيز مي
همراه با بخش شمالي ) نشينكوه شاه(قطعه شمالي 

هاي جهت موافق با حركت عقربه ناوديس ريجاب در
كوه (شود ولي جابجايي قطعه جنوبي ساعت جابجا مي

تغيير . گيرددر جهت مخالف آن صورت مي) زنگاليان
  شيب سطح گسل كرند 

و نيز ) به طرف شمال شرق(در امتداد كوه داالهو 
جابجايي امتداد لغز با مؤلفه راستگرد در امتداد گسل 

ي شمالي در جهت عهريجاب شواهد جابجايي قط
 30هاي ساعت و همچنين چرخش حركت عقربه

اي كوه زنگاليان همراه با جابجايي امتداد لغز با درجه
گرد در امتداد گسل پيران نيز شواهد مؤلفه چپ

حركت  ي جنوبي در خالف جهتجابجايي قطعه
تحول ناوديس . شوندساعت محسوب مي هايعقربه

يافتگي آن سلي موجب ارتفاعريجاب در چنين سامانه گ
قلعه طبيعي و ايجاد مناظر تماشايي مانند  شكل يكبه

. ها درآن بوده استها و كانيونها، تنگآبشارها، تندآب
نشين، كف ناوديس هاي زنگاليان و شاهبا جابجايي كوه

زرده به شكل هاي پيران و بانريجاب در محل تنگ
ر مسلط به دشت مت 600فالتي با ارتفاع نسبي حدود 

هاي سطحي به همين دليل خروج آب. آيدذهاب درمي
هاي پيران و بان زرده به ناوديس ريجاب در محل تنگ

آبشار پيران با ارتفاع . گيردشكل آبشار صورت مي
عالوه به. ترين آنهاستمتر بلندترين و پرآب 400حدود 

هاي سطحي ناوديس ريجاب در امتداد چون شبكه آب
ي عملكرد فرسايش اند، نتيجهبقا شدهها اگسل

هاي عميق از نوع موجب پيدايش دره اي،رودخانه
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دولوميتي كف اين  -هاي آهكيكانيون در ميان اليه
 3ي اژدها با طول حدود دره. ناوديس بوده است
ترين دره از اين نوع متر عميق 400كيلومتر و عمق تا 

ايجاد  ي ريجابرود كه توسط رودخانهبه شمار مي
اين درحالي است كه چرخش كوه زنگاليان . شده است
شود تا ارتباط ناوديس ريجاب با ناوديس موجب مي

شرق قطع گردد از سمت جنوب ) ناوديس كرند(مجاور 
اي محصور و در واقع ناوديس ريجاب به صورت دره

اند تا نفوذ به به هر حال اين مناظر باعث شده. درآيد
همين دليل نيز شكل باشد و بهي ريجاب مداخل دره

ي طبيعي عنوان يك قلعه در طول تاريخ از آن به
  . آمده استاستفاده نظامي به عمل مي

جاي ي ريجاب آثار تاريخي فراوان بهاز اين رو در دره   
ي اين آثار همراه با مناظر طبيعي، دره. مانده است
ان كانون مهم گردشگري در استصورت يكريجاب را به

  .كرمانشاه در آورده است
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