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 جنوب شرق زاگرستغییرات هندسی و جنبشی گسل زاگرس بلند در کوههای فراقون، الگوی 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

در هسدته  زاگدرس   راندد  -چدنن خدورد   در بخد  ردر ک رمربندد     بلندد گسل زاگرس بلند به عنوان مهمترین ساختار در پهنه زاگرس 

گسل زاگدرس بلندد در ایدن نا نده ن دان       سازوراربررسک هندسه و تا دیس بزرگ در روههای فرا ون در سطح رخنمون یافته است. 

 ، در ردر  ردما  ردر    طعه  دهند  ت کنل آن از دو  طعه مجزا است ره تغننرات هندسک و جنب ک ناچنزی نسبت به یکدیگر دارند.

رخنمدون   رده باردد  ر مدک راسدت بد  راسدتالغز  و سازورار راندگک با مولفه  به سمت رما  ررق درجه 45دارای رنب  ،روههای فرا ون

 درجده  70در پهلوی جنوبک تا دیس فرا ون با رنب  ،رر ک -مررزی  طعهو جوانتر را در سطح در پک دارته است. مزوزوینک  توالک

با رنب زیاد بده سدمت    زارنن،گسل بلندگسل زاگرس مررزی . در فرادیوار   طعه و سازورار راندگک  رار دارد به سمت رما  ررق

رخنمون تدوالک پالووزویندک زیدرین در هسدته      بعنوان یک گسل پس راند، ار راندگک با مولفه راست بر  رار گرفته رهجنو  و سازر

 است.   دارتهس فرا ون را با یک هندسه باالجسته در پک یتا د

 

 (پس راند زارننگسل  روههای فرا ون، گسل زاگرس بلند،) :كليد واژه ها
Structural geometry and kinematic variations along the High Zagros Fault in Faraghun Mountains 

at SE Zagros 

  

Abstract: 
 

High Zagros Fault is the main structural feature that exposed as two discrete segments in the core and southern 

flank of the Faraghun Anticline at the eastern Zagros belt. Minor geometry and kinematics variations have been 

documented by detailed structural analysis along the eastern and western segments of the HZF in the Faraghun 

Mountains. Northwestern segment of the HZF dipping 45 to NE represent thrust kinematics with right lateral 

strike slip component. Southwestern segment of the fault, however, represent major thrust kinematics. Zakin 

back thrust fault in the hanging wall of the Eastern HZF thrust kinematics with right lateral strike slip 

component. Lower Paleozoic sequence of the eastern Zagros Mountains, in a pop-up geometry, have been 

exposed at the surface between HZF and Zakin back thrust fault.  

 

Keywords :( Faraghun Mountains, High Zagros Fault, Zakin back thrust Fault) 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

بارد ره در مقابل فالت ایران و تررنه  رار رنلومتر مک2000ای با طو   دودراند -چنن خورد  پهنه ساختاری زاگرس رامل رمربند

 هنمالندا در اواخدر  -راند  تحت تاثنر بسته ردن ا نانوس نووتتنس در طک سنستم ردوهزایک آلد   -ین رمربند چنن خورد گرفته است. ا
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 e.g., Alavi et, 1994; Berberian, 1995; Hessami et al ., 2001; McQuarrie) نمدود  اسدت  ررتاسه رروع به ت کنل 

et al., 2003; Mohajjel et al., 2003; .)  این ردوهزاد، بدا توجده بده رددت تغننرردکلها و        بلندزاگرس بخ  الگوی ساختاری

وزویندک زیدرین را در سدطح رخنمدون داد  اندد، از اهمندت  ابدل مال  ده ای         وجود گسلهایک رده وا ددهای سدنگک  ددیمک تدا پالو     

( یکک از گسلهای اصلک و بننادین مک باردد رده هندسده و رننماتندک     High Zagros Faultبرخوردار مک بارد. گسل زاگرس بلند )

ون در جندو   داجک آبداد     د ای فراروههد  (. Tavakoli et al., 2013 آن در راستای پهنه زاگرس مرتفع به ردت تغننر مدک یابدد )  

زاگرس بلند، یکک از مناطقک اسدت رده گسدل زاگدرس بلندد در راسدتای آن رخنمدون داردته و          رمربند )استان هرمزگان( و در ررق

مطالعات  بلک انجام ردد  ن دان   . (1)رکلرواترنری را تحت تاثنر  رار داد  است –وا دهای سنگک از پالووزوینک زیرین تا پلنوسن 

 ,.e.g  آن است ره این ارتفاعات مت کل از یک تا دیس بزرگ است ره هسته آن توسط گسل زاگرس بلند  طع رد  است )دهند

Molinaro et al., 2005, Tavakoli et al., 2013   تنهدا در بخد  مرردزی    ایدن گسدل    سدازورار (.  در مطالعات  بلدک هندسده و

هندسک و جنب ک ادامه رما  رربک و جنو  رر ک آن مدورد بررسدک وا دع ن دد      فرا ون مورد بررسک  رار گرفته و تغننرات ا دیس ت

ارتبدا  آن بدا مجموعده رداخه      همچننن تغننرات هندسک و جنب ک گسل زاگرس بلند در طو  روههای فرا ون و است. در این مطالعه

 .مورد بررسک  رار گرفته است های گسلک ت کنل رد  در فرو دیوار  و فرادیوار  آن

 
( گسلل زاگلرس   MFFگسل پيشانی كوهستان) عالیم اختصاری بکار رفته در نقشه شامل.است نشان دهنده كوههای فراقونبخش شرقی كوهزاد زاگرس. مستطيل زرد  نقشه (1شکل   

 ( می باشند.ZMFميناب)-و گسل زندان (ZSF(،كمربند ساده چين خورده)HZB( كمربند زاگرس بلند)HZFبلند)

 

 . ◊◊◊◊◊◊◊ 
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 :روش تحقیق بحث و

به سه بخ  رما  رربک،  بلند، گسل زاگرس (2)رکل همانگونه ره در نق ه زمنن رناسک تهنه رد  از منطقه ن ان داد  رد  است

منطقه چندین پنمای  در طو  گسل زاگرس  ی درساختارتغننرات بررسک مررزی و جنو  رر ک  ابل تقسنم مک بارد. به من ور 

و بردارتهای ساختاری مربوطه صورت صورت گرفته و در راستایک عمود بر روند عمومک ساختاری  و در بخ های مختلف آنبلند 

در ادامه این اطالعات بردارت رد  به تفکنک راستای گسل زاگرس بلند و مجموعه راخه های گسلک به موازات آن،  .گرفته است

 ه رد  است. ئارا از رر  به ررق روههای فرا ون

 

 
 .روههای فرا ونساختاری  –ن رناسک ( نق ه زمن2رکل

 

  بخش غربی كوههای فراقون -1

 رار داد  است.  پهلوی جنوبک تا دیس راهکوار را تحت تاثنرمنطقه روههای فرا ون گسل زاگرس بلند در رما  رربک ترین بخ  

گسل زاگرس بلند ن ان  رارگنری وا دهای مزوزوینک با رنب به سمت رما  ررق بر روی سازند رنگلومرایک بختناری توسط 

گسل زاگرس بلند در این نا نه با . الف(3-)رکل باردبعد از رسوبگذاری سازند بختناری در این نا نه مکدهند  فعالنت این گسل 

 بارددرجه مک 60با زاویه افتادگک  040درجه به سمت  45منانگنن رنب جنو  ررق دارای  -رربک تا رما  رر -روند ررق

راندگک  سازورار ن ان دهند انجام رد  و  s-cل رننماتنکک گسل در این برش با استفاد  از برگوارگنهای گسلک د(. تحلن3-)رکل

 ج، د،  (.3)رکلهای  باردبر مک با مولفه راست
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. 

 
در  cو  sنارک از تقاطع صفحات برگوارگک روههای فرا ون  ( ت کنل لنز گسلک  بختناری توسط گسل زاگرس بلند در بخ  رربک رنگلومرای سازند سورمه بررویوا دهای رربناتک الف( راند  ردن -3رکل

تحلنل روی آن  ( انداز  گنری رد  بر د( صفحه گسلک و خ  لغز  های رربناتک موجود در وا دهای بختناری در فرودیوار  گسل زاگرس بلند لو  سنگ در ج( جابجایک راستگرد .گسلک زاگرس بلندپهنه 

 .( پهنه گسلکs-cبا استفاد  از خطو  لغزرک سطح گسل و برگوارگک)فابریک زاگرس بلند سازو رار گسل  استریوگرافک

  

 بخش مركزی كوههای فراقون -2

با  زارنن گسل راندگک و راندگک فرودیوار  ای همرا  مک رود با یک پس بلندگسل زاگرس  بخ  مررزی روههای فرا ون در 

بردارت خطو  لغزش . الف(-5)رکل وا ع رد  است بلندو با جهت رنب متفاوت نسبت به گسل زاگرس به جنو   درجه 70 رنب

گسل زارنن . ،ج(-5)رکلباردمک راست برراستالغز راندگک با مولفه  سازوراراین گسل  ن ان دهند  پهنه در  c-sو صفحات 

  و باعث رخنمون توالک پالووزوینک زیرین در بنن این دو بعنوان یک گسل پس راند بر روی فرادیوار  گسل زاگرس بلند ایجاد رد

، درگز، سرچاهان، زارنن و فرا ون بنن . رخنمون هسته تا دیس فرا ون رامل سازندهای زرد رو ، سناهو(4-)رکل گسل رد  است

 . (4-)رکل تحلنل رد  است جستهساختارباالبعنوان  پس راند زارنندو گسل زاگرس بلند و گسل 

. در (5-)رکل باردراندگک محض مک سازوراردرجه به سمت رما  ررق و  70س بلند در این بخ  دارای رنب گسل زاگر

بر  این گسل راندگک با مولفه راست سازوراردرجه به سمت رما   رار دارد،  55اگرس بلند گسل نارنگان با رنب ز جنو  گسل

    .(4و  2)رکلهای  دهدن را سازند آراجاری ت کنل مکبارد فرادیوار  این گسل را سازند گوری و فرودیوار  آمک

 الف

 ج ب

 د

 ه
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. برای توصنف (NF( گسل نارنگان)HZF( گسل زاگرس بلند)ZFدر در  زارنن: گسل زارنن)رماتنک از ساختارهای و وا دهای رخنمون یافته برش عرضک  برش عرضک ساختاری در در  زارنن  ( (الف-4رکل

 مراجعه رود. 2ل وا دها به نق ه زمنن رناسک رک

 

 
با استفاد   زارنن گسلراستریوگرافک سازو را تحلنلج( گسل زارنن صفحه گسلک و خ  لغز انداز  گنری رد  بر روی (  الف(  رارگنری سازند خانه رت بر روی سازند سناهو توسط گسل زارنن-5رکل          

 خطو  لغزرک سطح گسل از

A B 

 

 الف

 ب

 الف

 ب

ج
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ل با استفاد  از خطو  لغزرک دهرم بر روی سازند من ان توسط گسل زاگرس بلند. ( صفحه گسل زاگرس بلند و خ  لغز انداز  گنری رد . ج( تحلنل استریوگرافک سازو رار گسالف(  رار گنری گرو  -6رکل

 سطح گسل.

 

 كوههای فراقونشرقی  بخش -3

خطو  لغزرک سطح گسل ن ان دهند  تحلنل  ،است درجه بسمت رما  رر  70رنب  دارایگسل زاگرس بلند در این منطقه 

فرادیوار  گسل زاگرس بلند را سازند در این بخ  از روههای فرا ون همچننن . (الف، -7)رکل باردمک راندگک محض سازورار

ای م ابه بخ  مررزی . گسل نارنگان ننز با هندسه (الف-7و  2-)رکل دهدگوری و فرودیوار  آن را سازند من ان ت کنل مک

 ادامه رر ک گسل زارنن .(الف،ج-7و2-)رکل آراجاری رد  استسبب  رار گنری سازند گوری بر روی سازند فرا ون روههای 

به پهنه گسلک با هندسه و رننماتنک م ابه گسل زاگرس مرتفع متصل مک رود ره تحلنل جنب ک آن با استفاد  از برگوارگک گسلک  

c-s جابه جایک اثر استدرجه به سمت رما   68بارد. رنب صفحه گسلک ننز راندگک مک ن اندهند   ررت راستالغز راستبر با مولفه

 . (2-)رکل باردمکتعقنب راست بر این گسل بر روی نق ه  ابل 

 

 الف

 ب

 ج
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تحلنل استریوگرافک  استفاد  از خطو  لغزرک سطح گسل ج(تحلنل استریوگرافک سازو رار گسل زاگرس بلند با ( ( در بخ  ررق روههای فرا ون  NFگسل نارنگان) ( وHZF)گسل زاگرس بلند الف(-7رکل

 سازو رار گسل نارنگان با استفاد  از خطو  لغزرک سطح گسل.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

بدا هندسده    و از  طعدات منفصدل  بدود   این گسدل  ن ان دهند  عدم پنوستگک اولنه بررسک گسل زاگرس بلند در طو  روههای فرا ون 

رسدد.  درجه دربخ  منانک و رر ک مک 70درجه در بخ  رربک به  45از  ننز متغننر ورنب این گسل . رد  استت کنل  اولنه متفاوت

برعمل ررد  است در  الک ره در بخ  منانک و ردر ک   راندگک با مولفه راستالغزراست باسازورار گسل زاگرس بلند در بخ  رربک

هندسه باالجسته ایجاد رد  در نتنجه عملکدرد گسدلهای    دی آن رمتر مک بارد.بود  و مولفه امتداراندگک  باسازورارروههای فرا ون 

ا ددیس فرا دون نسدبت بده ادامده      تراندگک زارنن سبب رخنمون وا دهای پالووزوینک زیرین در بخد  مرردزی    و پس بلندزاگرس 

 رر ک و رربک آن رد  است.

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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