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 زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد در یکارستاشکال بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد 

 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده :

های واقع در منطقه از این الگوی شکستگیو  واقع شده است در سازند مزدوران کیلومتری شمال شرق مشهد 04کارده در گسلیزون

همراه با  که در این منطقهناته مستعد فرآیندکارستی شدن است وجود ترکیب کرببدلیل  سازند مزدوران.زون گسلی تبعیت میکنند

که خود بیانگر   منجر به تشکیل اشکال کارستی در امتداد و عمود بر شکستگی ها شده استعملکرد تکتونیکی زون گسلی کارده 

م شده چهار دسته شکستگی منطقه را تحت تاثیر های میدانی انجابر طبق بررسیارتباط بین این اشکال و ساختارهای تکتونیکی است.

 C ,شکستگی های B (28,47/70,88 SE )های ,شکستگی A (130,160/72,85 SW) هایکه شامل شکستگی قرار داده است

(270,280/80,90 N )های و شکستگیD (180,195/70,82 W) .بررسی ها نشان می دهد جهت غالب درزه ها)دسته می باشند

 این امتداد بیشتر درانطباق دارد و همچنین مشخص شد اشکال کارستی  (NW-SE)در منطقه با جهت زون گسلی ( A شکستگی

 آمده است.بوجود 

 

 ) زون گسلی,کارست,شکستگی,تکتونیک,کارده( :كليد واژه ها

 
Studying the effects of tectonic fault zones in karstic forms Kardeh, North East Mashhad  

 

 

 

Abstract: 
 

Kardeh fault zone located 40 km North East of Mashhad in Mozduran formation and pattern of fractures in this 

area of the fault zone compliance from fault zone.mozduran formation is likely due to a combination of 

carbonate in this area along with the tectonic fault zone resulted Kardeh the formation of karst forms along and 

perpendicular to the fractures that shows the relationship between the shapes and structures. According to field 

studies conducted four tectonic fractures affected area, which includes fractures A (130,160 / 72, 85 SW), 

fractures B (28,47 / 70,88 SE), fracture of C (270,280 / 80,90 N) and fractures D (180,195 / 70,82 W). the field 

study show to most joint (fracture A) in the area of fault zones (NW-SE) compliant and were also found in the 

karst forms come along. 

 

Keywords :( fault zone,karst,fracture,tectonic,kardeh) 
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

در جوامع امروزی با رشد جمعیت نیاز مبرم به منابع آب زیرزمینی همواره وجود داشته که این امر در کالن شهر مشهد نیز صادق 

میلیون نفر دومین کالن شهر بعد از تهران می باشد که این خود گواه نیاز فراوان بر منابع آبی 3است.مشهد با جمعیتی بالغ بر 

شهد در حوضه آبریز رودخانه کشف رود قرار دارد و بدلیل وجود سازند مزدوران که دارای ترکیبی کربناته است در است.دشت م

تعریف کارست را پدیده خوردگی و انحالل سنگ .بررسی شکستگی های آن حائز اهمیت است رابطه با منابع آب های زیرزمینی

را سنگ های قابل حل و عمدتا کربناته در بر می گیرد.این سنگ ها به از سطح زمین  حدود یک چهارمهای کربناته گویند که 

خاطر هوازدگی تحت شرایط آب و هوایی متفاوت,اشکال کارستی را بوجود می آورند.این سنگ ها منابع خوبی برای مخازن آب و 

و تغییر آن در طول زمان است  نفت و گاز می باشند.عوامل تکتونیکی یکی از مهمترین عوامل تشکیل کارست در سازندهای آهکی

سطوح الیه بندی هر یک به نوعی در فرآیند ایجاد و توسعه و  خوردگی ها نکه پدیده های ساختاری مانند گسل ها,درزه ها,چی

بر  .شناخت منابع آب,بررسی رابطه کارست شدگی و سیستم ساختاری در منطقه است راههای کارست موثرند.لذا یکی از مهمترین

کیلومتری شمال شرق مشهد در مسیر جاده  04 منطقه مورد مطالعه در های زمین شناسیبررسی نقشه العات کتابخانه ای واساس مط

کالت واقع شده است. این منطقه در جنوب سدکارده و بر روی زون گسلی کارده در قسمت شمالی روستای اندرخ قرار -مشهد

گستردگی زیاد که دارای است  (jch)و چمن بید( jmz1,jmz2,jmz3)ورانلیتولوژی منطقه شامل سازندهای مزد .(1دارد)شکل

 (2می باشد)شکل نئوژنقرمز رنگ  رسوبات

                                    
 : نقشه راه دسترسی به منطقه مورد مطالعه1شکل 
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 ت نادری.منطقه با کادر مشکی رنگ مشخص شده است.کال 1:144444نقشه زمین شناسی : 2شکل

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

رسم و با تصاویر  (wintensor)توسط نرم افزار وینتنسوردر این پژوهش ابتدا ساختارهای تکتونیکی منطقه و دسته های شکستگی 

نحوه تشکیل آنها در شناسایی و درنهایت .سپس اشکال کارستی منطقه ماهواره ای و عکس های هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت

 بررسی شد.ارتباط با تکتونیک 

 دسته سیستماتیک شد: 0های صحرایی در این منطقه منجر به شناسایی مطالعات و بررسی

در نرم افزار  می باشد. (SW 130,160/72,85)این شکستگی فراوان ترین دسته در منطقه است که دارای مشخصات  : Aشکستگی 

این کند.بوده و از حرکت آن تبعیت می (NW-SE) )کارده( در یک راستا با گسل اصلی منطقه Aهای دسته شکستگی سوروینتن

ها در موقعیت جنوب باختری زون گسلی کامال مشهود است و هرچه به سمت هسته گسل نزدیک می شویم فراوانی این دستهدسته 

 .از فراوانی آنها کاسته می شود

                                            
 Aرزدیاگرام شکستگی دسته              Aصفحات شکستگی دسته                                                       
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جنوب غرب دارای مشخصات -دارد که با روند شمال شرق A:  این دسته شکستگی بیشترین فراوانی را بعد از دسته Bشکستگی 

28,47/70,88 SE) ).می باشد 

                                           
 Bرزدیاگرام شکستگی دسته               Bصفحات شکستگی دسته                                            

 .می باشد (N 270,280/80,90)دارای موقعیت  نسبت به بقیه دسته جات از فراوانی کمتری برخوردار استکه   C: دسته Cشکستگی 

                                           
 Cدسته رزدیاگرام شکستگی              Cی دسته صفحات شکستگ                                           

آهکی گستردگی جنوبی منطقه در مارن های  -در جهت شمالی (W 180,195/70,82): این دسته با مشخصات  Dشکستگی دسته 

 پیدا کرده است.

                                           
 Dرزدیاگرام شکستگی دسته                Dصفحات شکستگی دسته                                                      

این بازشدگی همراه با پرشدگی است)باالخص در دسته در عموم شکستگی ها بازشدگی به وضوح دیده می شود که در بیشتر مناطق 

D.با مطالعات صحرایی مشخص شد بیشترین بازشدگی مربوط به دسته(که نشان از نیروی کششی وارد بر منطقه استA(NW-SE) می

مال (و شAجنوب شرق)دسته -باشد و گسترش زون های برشی خرد شده درامتداد شکستگی های اصلی که دارای روند شمال غرب

 هستند حاکی از فعالیت تکتونیکی شدید در منطقه است.(Bجنوب غرب )دسته  -شرق
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. که در منطقه مورد مطالعه همه موارد در .آب و هوا0.تکتونیک 3.تراوایی 2.انحالل 1عامل موثر است:  0در فرآیند کارستی شدن 

ایجاد درز و شکاف در سنگ های تونیک باعث با بررسی های انجام شده مشخص شد تکنقش داشته اند. پدیده کارستایجاد 

و قابلیت انحالل پذیری به دلیل نفوذ آب به داخل توده سنگ افزایش  می شود کربناته شده که این عملکرد باعث افزایش تراوایی

 درنتیجه باعث ایجاد اشکال کارستی می شود.می یابد که 

د بطور یکسان در منطقه گسترش پیدا نکرده نغار می باشو  ,دره کانیونیتافونی(حفرات انحاللی)در منطقه که شامل  اشکال کارستی

جهت متفاوت موجب  0ها و درزه های فراوان در پدیده های تکتونیکی دارد.وجود گسل تفاوت در نشان از اند که این امر 

نطقه شرایط الزم را جهت خردشدگی فراوان سازند مزدوران و ایجاد شکاف های متعددی شده است که همین شکستگی ها  در م

 فزار وینتنسور رسم شد.تمام صفحات شکستگی ها توسط نرم ابدین منظور استریونت تشکیل اشکال کارستی فراهم کرده است.

                                  
 شیب صفحات شکستگی ها               رزدیاگرام شکستگی ها                صفحات شکستگی ها                                      

)بیش از شیب اکثر درزها زیاد,جنوب شرق قرار می گیرند-می دهد که بیشتر شکستگی ها در جهت شمال غرب این محاسبه نشان

که نشانگر اهمیت درزه های قائم در ایجاد حفرات انحاللی است.این درزه ها به راحتی آب های سطحی را در زمین است درجه( 04

.حفرات انحاللی به وفور در منطقه یافت می شوند که بطور عمده (3)شکلرو برده و به غارها و کانال های زیر زمینی انتقال می دهندف

ه بندی بیشتر از امتداد سطوح الی درزهای گسترش حفرات انحاللی در امتداد(0در راستای درزه ها و سطوح الیه بندی است)شکل

نسبت داد,که با کم بودن شیب سرعت می توان آن را به شیب کم الیه ها نسبت به شیب درزه ها درزه های تکتونیکی است که 

 و فرصت الزم جهت انحالل فراهم می شود.جریان آب نیز کم شده 
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  نحاللی)تافونی(: وجود حفرات ا0شکل                                           : ارتباط درزه ها با حفرات انحاللی3شکل            

 
 : غار کارستی اندرخ در مسیر آبراهه اصلی5شکل

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 

 نتیجه گیري :
 

توجه  در رابطه با منابع آب زیرزمینی کربناته دارای پدیده کارست و اشکال کارستی است کهداشتن لیتولوژی بدلیل سازند مزدوران 

که به همین منظور ساختارهای تکتونیکی و اشکال بسزایی پیدا می کند کارستی اهمیت به سیستم شکستگی و ارتباط آن با اشکال 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

در جهت  Aکه دسته  مطالعه شناسایی شدمنطقه مورد در دسته شکستگی  0کارستی و ارتباط بین آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

هت زون اصلی کارده)گسل این دسته که در جاز خود نشان می دهند.را جنوب شرق بیشترین فراوانی و بازشدگی -شمال غرب

بدلیل وجود درزه های کششی بیشترین سهم را در ایجاد اشکال کارستی دارا می باشند. اشکال کارستی منطقه مورد کارده(قرار دارد 

درزه های تکتونیکی دیده می شوند.بیشترین نوع اشکال کارستی در منطقه,حفرات مطالعه در امتداد الیه بندی ها و همچنین امتداد 

انحاللی)تافونی( است که بدلیل شیب کم الیه بندی ها نسبت به درزه ها کاهش سرعت جریان آب باعث انحالل بیشتر و وفور 

حفرات انحاللی در امتداد الیه بندی می شود. شیب  زیاد شکستگی ها عاملی برای تشکیل تافونی در امتداد درزها است  که باعث 

ت با توجه به اشکال کارستی منطقه و موقعیت قرارگیری آن ها و همچنین موقعیت درزه ها و درنهایهدایت آب به اعماق می شوند.

در منطقه گسلی کارده مهمترین و اساسی ترین نقش را در شکل گیری فرآیندهای تکتونیکی  شکستگی ها ,نتیجه می شود که

بهبود بررسی آب های زیرزمینی و پتانسیل یابی منابع ستی دارا می باشد که این مهم می تواند کمک شایانی به کارست و اشکال کار

 آبی باشد.
◊◊◊◊◊◊◊ 
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