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 در استان فارس پهنه گسلی سروستانی نئوتکتونيک يت فعال  

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  M_dehbozorgy@yahoo.com مریم ده بزرگی، دکترای تکتونيک، عضو هيئت علمی دانشگاه خوارزمی،
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  : هچكيد

  
از  قسمتیمی باشد که در   جنوب خاوري –ري پهنه گسلی سروستان، بخشی از سيستم گسلی راستالغز راستگرد شمال باخت

و سبب دگرشکلی فعال رگی نسبت به آن واقع شده است رانده زاگرس با زاویه بز -خمش اصلی جبهه دگرریختی کمربند چين خورده 
 در این مطالعه  به منظور ارزیابی نئوتکتونيک، فعاليت قطعات پهنه گسلی سروستان از زمان پليوسن تا عصر. در طول کمربند می گردد

برای نيل به این هدف تحليل ساختاری شامل تعيين سازوکار گسل، بررسی جا به جایی های . حاضر مورد بررسی قرار گرفته است
سطحی گسل، نحوه ارتباط ساختمان های چين خورده با گسل و نيز بی نظمی های هندسی بوجود آمده در ساختارهای تاقدیسی 

ست آمده حاکی از فعال بودن پهنه گسلی سروستان در حال حاضر بوده و مطابقت خوبی با نتایج بد. مجاور گسل انجام پذیرفته است
  .نتایج حاصل از مطالعات تکتونيک فعال صورت گرفته نشان می دهند

  
  رانده زاگرس - کمربند چين خورده  -  پهنه گسلی سروستان -  فعال تکتونيک :آليد واژه ها

Abstract: 
The Sarvestan fault  zone is a part of the SW–NE oriented dextral  fault system which is a section of a major bend that 
makes“wide angel nonconformity” with the main Zagros folding belt . In this research, to  evaluate Neotectonics,  the  
tectonic activity in the Sarvestan fault zone since the Pliocene is assessed. In order to investigate the structural style in 
the study area, surface  Fault movements, , and present geometric irregularities in adjacent folding structures on 
“Sarvestan Fault zone" were defined. Based on the obtained results,  the Sarvestan fault zone demonstrates  the high 
recent tectonic activity correspond well to the assessed active tectonic in the same area.  
 
Keywords: Active tectonics, Sarvestan fault zone , Zagros Fold and Thrust Belt. 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

رانده زاگرس در ایالت  زمين شناسی فارس، در زیر حوضه فارس داخلی حد  -تره مورد مطالعه در بخشی از کمربند چين خورده گس    

. شـمالی واقـع شـده اسـت     ٢٨˚, ۴۵' - ٢٩˚,٣٠'خاوری و عرض های جغرافيـایی   ۵٢˚ , ۴۵' - ۵٣˚ , ۴۵' فاصل طول  های جغرافيایی 

ک های تاربور که به سوی نواحی جنـوب بـاختری بـه تـدریج بـه صـورت جـانبی بـا سـازند پابـده           وجود سازند تبخيری ساچون بر روی آه

  .جانشين می شود، مشخصه فارس داخلی بوده و وجه تمایزآن از زیر حوضه فارس ساحلی می باشد

ابـل چـين خـوردگی و    در برخی از ساختار های تاقدیسی گستره بی نظمی و تغيير روند به چشم می خورد، به نظر می رسـد اثـر متق  

این رخداد به همراه حضور گنبد  های نمکـی متعـدد و نيـز توسـعه رخسـاره       . گسل  های پی سنگی سبب این بی نظمی شده باشد

بـه طـوری کـه خطـواره  هـای قـدیمی ،       . های رسوبی مختلف در طول تاریخچه زمين شناسی گستره، وضعيت را پيچيده نموده اسـت 

و نيز باال آمدگی ناشی از دیاپيریسـم، در سـبک چـين خـوردگی و تکامـل سـاختاری آن اثرگـذار بـوده          گسل  های پی سنگی احتمالی

  .است

پهنه گسلی سروستان، یکی از پهنه های گسلی امتداد لغز راستگرد مهم گستره می باشد که با توجه به زلزله های پـی سـنگی و   

کيلومتر جا بـه جـایی راسـتگرد     ٢٠شده است که در تمام طولي خود حدود  نيز آفست جانبی تاقدیس ها از نوع راستالغز در نظر گرفته
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بی نظمی  هـای هندسـی در سـاختار هـای چـين      ، این گسل سبب جا به جایی های سطحی ).Berberian 1995(ایجاد نموده است 

خـود را بـه سـطح رسـانده انـد و      خورده مجاور مانند تاقدیس  های کوه سياه و کوه کاله قاضی گشته و در طول آن چندین گنبد نمکـی  

از آن جا که گسل سروستان محل حضور شش دیـاپير نمکـی و چشـمه هـای سـولفوری متعـدد        .بعضی نيز هنوز به سطح نرسيده اند

  .است، لذا می توان آنرا به عنوان یک کانال برای مهاجرت و خروج نسبتا راحت سياالت در نظر گرفت

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :بحث 
  

در  مزبور پهنه که یکی از قطعاتقطعه مهر آباد  نشان داده است که پهنه گسلی سروستانت گرفته بر روی صورتحليل ساختاری 

، به صورت راندگی موازی با محور چين عمل نموده و سبب قرارگيری واحد های آهکی سازند تاربور به آن می باشدبخش شمالی 

در اثر عملکرد این قطعه گسلی در کوه تنگ خشک واقع در سمت . سن کرتاسه پسين  در مجاورت آبرفت هاي کواترنری شده است

خاوری گسل و شمال روستای مهرآباد، واحد مزبور بر روی صفحه گسل به صورت چين برگشته با شيب به سمت شمال خاور خمش 

روی سازند های ساچون و  فعاليت این قطعه در بخش انتهایی، باعث راندگی گروه بنگستان از سمت خاور، بر. ) ١ شکل(یافته است 

  .جهرم در سمت باختر شده است –آسماری 

  

  

  ).دید به سمت شمال باختری(نمایی نزدیک از خمش سازند تاربور . ١شکل  

  

سروستان  پهنه گسلی شمالی ترین قطعهیعنی قطعه دودج  نشان داده است که ارتباط ساختمان های چين خورده با گسلبررسی 

به نظر می رسد که حرکات  .تاثير بسزایی در تاقدیس مجاور خود داشته استجنوب خاوری  - مال باختری، جنوبش -دارای روند شمال

راستالغز راستگرد قطعه گسلی مزبور، سبب بریده شدن و از بين رفتن یال شمال خاوری و نيز ميل جنوبی تاقدیس گدوان گردیده، به 

شکل (خامی در هسته تاقدیس، در مجاورت رسوبات عصر حاضر واقع گردیده اند  گونه ای که سازند سورمه و سایر واحد های گروه

٢.(  

Tarbur  Fm. 
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نمایی از قطعه گسلی دودج که کوه گدوان را بریده است و قرارگيری سازند های سورمه و فهليان در هسته تاقدیس مجاور . ٢شکل 

  ).دید به سمت جنوب باختری(رسوبات عصر حاضر 

  

تالغز راستگرد با مولفه راندگی بوده و دارای جهت شيب به سمت شمال خاوری و روند شمال باختری قطعه کوه سياه یک گسل راس

پليوسن به طور  –عه در بخش شمالی، سبب شده است که واحد های ماسه سنگی ميو فعاليت این قط. جنوب خاوری می باشد –

در همين راستا به سمت جنوب در نتيجه کارکرد گسل، یال باختری کوه . ناگهانی قطع شده و در مجاور آبرفت هاي کواترنری قرار گيرند

وه بنگستان می باشد مجاور دشت سروستان قرار سياه بریده شده است، به طوری که هسته تاقدیس که دارای رخنمونی از گر

  ).٣شکل (گرفته است 

  

  

دید به سمت شمال (نمایی از قطعه گسلی کوه سياه و انحراف آن به سمت شمال دربخش شمالی تاقدیس کوه سياه. ٣شکل

  ).باختری

  

جنوبی پان آفریقا بوده که در  - گسل سروستان، همانند گسل های کازرون و کره بس و سبز پوشان، یکی از خطواره های شمالی

به نظر . Letouzey, 2004; Hessami, 2001; Koop & Stoneley, 1982) &(Sherkati  پالئوسن مجدد فعال شده است - رویداد کرتاسه
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ت می رسد که گسل مزبور، در کرتاسه پسين یعنی همزمان با رسوبگذاری سازند تاربور ، یک باال آمدگی پی سنگی با شيب به سم

 .جنوب باختری بوده باشد، به طوری که ضخامت زیادی از آهک های ریفی سازند مزبور در امتداد بخش خاوری آن رسوب نموده است

وسيع را در سطح تشکيل داده و باعث  راستگرد یک منطقه برشیسروستان، راستالغز  گسل پی سنگی دگرشکلی، حرکات در ادامه

سپس، با افزایش جا به جایی گسل و نيز . و گسل های همراه گردیده است) ان شلون(نی ایجاد چين های تحميلی به طور پلکا

در ادامه با . افزایش واتنش برشی، ساختارها در جهت عقربه ساعت چرخيده تا به موقعيت تقریبا موازی با جهت جا به جایی برسند

در سطح انتشار یافته که با گسترش در یال های چين ها  سروستانباال رفتن ميزان برش، پهنه برشی تکامل یافته و قطعات گسل 

  . سبب عدم تقارن و بریدگی برخی از آن ها شده اند

دگرشکلی شکل  آن، باعث ایجاد ناشی از وسيع راستگرد راستالغز پی سنگی و منطقه برشی وجود این گسل احتمال می رود که

محلی در این بخش از زاگرس مرکزی گردیده و در فاز دگرشکلی شکنای پليوسن به طور  –ضخيم پوسته در زمان ميو از نوع  پذیر

چين های تشکيل شده در فاز قبلی نظير  سروستان،، قطعات گسل (Molinaro et al.,2005)عصر حاضر  –ضخيم پوسته پليوسن 

فعاليت زمين ساختی نسبی   ، نسروستاپهنه گسلی کنونی به منظور تایيد فعاليت  .تاقدیس کوه سياه و کاله قاضی را بریده باشند

در حال  مزبور پهنهباالی حاکی از فعاليت  آن که نتایج (Dehbozorgi et al.,2010)آناليز گردیده مورد مطالعه در منطقه زاگرس مرکزی 

  .می باشدحاضر 
 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

که شيب قطعات آن در بخش شمالی اکثرا دارای جهت از نوع گسل راستالغز راستگرد با مولفه راندگی بوده  سروستانپهنه گسلی 

قطعات گسل با . بيشتر به سمت جنوب باختری می باشند) محدوده تاقدیس کاله قاضی(به سمت شمال خاوری و در بخش جنوبی 

که در حال حاضر   N20ْ  جنوب خاوری در این بخش از زاگرس مرکزی واقع شده و با روند فشاری –آرایه رله ای  در روند شمال باختری 

مزبور، در کرتاسه پسين یک باال آمدگی پی سنگی با شيب به سمت جنوب باختری بوده  گسل. ، همخوانی دارنداعمال می شود

وسيع را در سطح تشکيل داده و باعث ایجاد چين های تحميلی به طور  راستگرد یک منطقه برشی ،دگرشکلی در ادامه .است

فعاليت قطعات این پهنه به ، عصر حاضر از زمان پليوسن تاپهنه برشی تکامل با سپس  .یده استو گسل های همراه گردپلکانی 

کوه گدوان، کوه سياه و کاله قاضی و ایجاد یک فرو افتادگی زمين  های صورت بریدگی ساختارهای تاقدیسی منطقه نظير تاقدیس

ادامه داشته به طوری که  حرکات گسل در حال حاضر نيز .ساختی به نام دشت سروستان در مجاورت دو تاقدیس اخير بوده است

  . سطح فعاليت زمين ساختی باالیی در منطقه وجود دارد (Iat) فعال طبق شاخص زمين ساخت

◊◊◊◊◊◊◊  
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