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بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 3 تا 12   )زمین ساخت(

1- پیش نوشتار
سامانه نزدیکی در و مرکزی ایران خاور جنوب در گورچوییه تیکدر- گستره
گسلیکوهبنانقراردارد.اینناحیهدرحدود50کیلومتریشمالکرمانباموقعیت
و 56˚ 57΄ 91˝ E و 30˚ 39΄32˝N و 30˚ 42΄ 05˝ N ترتیب به جغرافیایی
E˝06΄48˚56درحدفاصلروستاهایلنجان،تیکدروگورچوییهواقعشدهاست

)شکل1(.
سامانهگسلی کوهبنان که به عنوان جنوبيترین بخش زیر بلوک راور - مزینو 
از بلوک طبس در ایران مرکزي شناختهميشودوبا روند شمال باختري-جنوب 
خاوري داراي انحنای به سمت جنوبخاوری است)آقانباتی، 1389(. پهنای تأثیر 
گسل دراینگستره حدود 35 کیلومتر و پهنه گسلي با ستبرای 50 تا 100 متر در 
.)1380 درخشانی، و )شفیعیبافتی است شناسایي  قابل  گسل  بخشهاي  از  برخی 
اینسامانهگسلیاز شمالباختربهابادودرراستايجنوبخاوريباطولیحدود
240کیلومترتا جنوبخاورزرندادامهميیابد)Berberian, 2005(.سامانهگسلی
اینتکههايگسلي تمامي ازچندینتکهگسلياست. کوهبنانخودتشکیلیافته
راستبر مؤلفه با معکوس یا معکوس مؤلفه با راستبر راستالغز سازوکار داراي

هستند.
سطوح هندسی وضعیت صحرایی، برداشتهای به توجه با نوشتار  این در      
جهت تعیین موجود شاخصهای دیگر همراه به گسلش خش آثار و گسلی
شناسایی گورچوییه تیکدر- گستره در کوهبنان گسلی سامانه پهنه در برش
ابتدا منظور،  بدین است. گرفته قرار جنبشی و هندسي تحلیل مورد و شده
هندسي ویژگيهاي  و  گستره این در کوهبنان گسلی سامانه ساختاری شواهد
الگوي  دادهها،  این مبناي  بر  سپس و  شده  آورده  گسلی  ساختارهای جنبشی  و
گستره این در کوهبنان گسلی سامانه ساختاري  فراگشت  گامههای از  سادهاي 

 ارائه شدهاست.

2- پیشینه مطالعات 
تهیه  چینهشناسي،  بررسیهای شامل عمدتاً مطالعه مورد گستره  در  مطالعات  پیشینه
سامانه طول در داده  روی زمینلرزههاي آماري  بررسي  و زمینشناسي نقشههای 
گسلکوهبنان بودهاست.اولینبار )Huckeied et al. )1962گزارشچینهشناسی
وزمینشناسیناحیهکرمانتاساغندبههمراهنقشههایزمینشناسیوساختاریبه
نامبردگانتهیهشدهاست.وحدتیدانشمند مقیاس1:250000و1:500000توسط
رامورد مقیاس1:100000گستره به نقشهزمینشناسیورقهزرند تهیه با )1372(

مطالعهقراردادهاست.
بررسي   ،Berberian et al. )1979( توسط کوهبنان گسلي  محدوده  لرزهخیزي    
پایاننامه قالب در زرند گستره زمینساختي  الگوي  ارائه  و  ساختاري  زمینشناسي 
کارشناسیارشدتوسطقاسمي)1371(،بررسيمقدماتي لرزهخیزي،لرزهزمینساخت 
و خطر رویداد زمینلرزهدرپهنه استان کرمانتوسطشاهپسندزاده و حیدري)1375(،
بررسیمیزانجابهجاییوآهنگلغزشدربخشمیانیپهنهگسلیکوهبنانتوسط
کرمان لرزهزمینساخت  و  لرزهخیزي  مطالعه  ،)1384( شفیعیبافتی و شاهپسندزاده
،)1375( وشرکتي آلطه توسط زرند دشت  خاور  در  واقع  گسل  از  تکه  چند  در 
توسط کوهبنان گسل ریختزمینساختی و زمینساختي ساختاري، تحلیل
و رادفر )1382(؛ رادفر )1380(؛ درخشانی و شفیعیبافتی )1385(؛ شفیعیبافتی
Walker et al. )2010(موردبررسیقرارگرفتهاست.بهتازگی)پورکرمانی)1385

جنبشهاینوزمینساختيسامانهگسلیکوهبنان راموردبررسیقراردادهاند.

3- لرزه خیزی 
بهشمار مرکزي ایران بنیادی ساختاري روندهاي از کوهبنانیکي گسلی سامانه
ميرودوبهعنوانیکيازلرزهخیزترینروندهايساختاريدرگسترهاستانکرمان 

مطرحاست)شکل2(.
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زمینلرزه به )1370( ابوالحسنزاده ایران تاریخزمینلرزههاي کتاب در      
و کرده ویران را کوهبنان میالدی دوازدهم سده در که میکند اشاره ویرانگری
گود به که زمینلرزه روکانون محل در کوهبنان خاور کیلومتری 12  حدود در
طور به است. شده زمین در تغییرشکلهایی ایجاد سبب است، معروف زمینلرزه
خالصه،مهمترینزمینلرزههايویرانگرزیرناشيازجنبشسامانهگسلیکوهبنان
1254/2/7 1250/5/24چترود، ،)Ms=6( چترود کرمان- 1242/10/28 است: بوده
بهاباد ،1312/9/8شمال  )Ms=5.7( )Ms=6(،1276/3/2کرمان-چترود کوهبنان
)mb=6.4(،1356/9/29گیسک-زرند)بابتنگل()Ms=5.7( کهسببکشتهشدن

بیشاز665نفر ومجروحشدن260تنشدوزمینلرزه1383/10/3داهوییه-زرند
باروکانونهتکنسببویرانیشهروبسیاریازروستاهاوکشتهشدن600نفرشد.

4- ساختارهاي اصلي
گسلهاي سامانهگسلیکوهبنانرادر اینگستره با توجه به راستای آنهابه دو گروه 

اصلي زیرمیتوانتفکیک کرد:
با  خاوري  باختري-جنوب  شمال  تقریبي  راستای  با  گسلهاي  اول:  گروه   -     
راستای آزیموت 110تا140 درجهکه همراستا با گسل اصلي کوهبنانهستند؛برای
نمونهشاخه اصليگسلکوهبنان)گسلF1( بینواحدهایسنگیسازندهجدکبا
رسوباتکواترنریونئوژن)شکلA-3(وگسلبینواحدهایسنگیسریدزوبا

.)B-3سازندهجدکدارايچنین راستاییهستند)شکل
باختري جنوب   - خاوري  شمال  تقریبي  راستای  با  گسلهاي  دوم:  گروه   -    
با گسلها این باختری. خاوری- راستای تا درجه( 235 055و آزیموت )راستای 
زاویهحدود30درجهنسبتبهراستایاصلیگسلکوهبناندرحدفاصلتیکدرو
گورچوییهواقعشدهاند.براینمونهبرخیازگسلهایبینواحدهایسنگیسری
دزوباواحدهایسنگیسازندشمشکدرشمالتیکدر)گسلF3()شکلC-3(و
گسلبینواحدهایسنگیسازنداللون)داهو(باواحدهایسنگیسازندشمشکدر

.)D-34(چنینراستاییدارند)شکلFشمالتیکدر)گسل
درگستره مورد مطالعهسامانهگسلیکوهبنان باعث راندهشدن بخشهاي مختلف
واحدهایسنـگیسازندهایداهو،شمـشک،دزوو هجدکبــررويیکدیگر شده 
سنگآهک، دولومیت، سنگ تیکدر، شمال در کوهبنان گسلی شاخههای است.
سنگماسهسرخ،سنگهایآذرینبازیوسنگگچکامبرینزیرینسریدزورا
بررویتناوبیازشیل،سنگماسهسبزوخاکستریرنگ،سنگفورشوسنگماسه
میکادار سنگماسههای راندهاند. )F3 )گسل هجدک سازند سنگجوش دارای
برروی نیز )همارزسازنداللون( داهو باالییسازند آرکوزیسرخرنگکامبرین
تناوبیازماسهسنگ،سنگفورشوشیلهایزغالدارسازندشمشک)گسلF4(در

جهتجنوبباختریراندهشدهاند.
شامل دسته یک شده، مطالعه اصلی گسلهای استریوگرامهای به توجه با     
گسلهاي با راستای تقریبي شمال باختري- جنوب خاوري )راستای آزیموت110تا
.)F2وبخشیازگسلF1140( همراستا با گسل اصلي کوهبنانهستند،مانند)گسل
گسلهايدیگریمانندF4وF3وبخشیازگسل F2کهدرشمالتیکدرمطالعه
شددارای راستای تقریبي شمال خاوري -جنوب باختري)راستای آزیموت055و
235تاروندخاوری-باختری(هستند،اینگسلهابازاویهحدود30درجهنسبت
)trace(گسل اثر ایجادشدهاند)شکل4(.وضوح  بهراستایگسلاصلیکوهبنان
بهسمت کوهبناندرجنوبخاوریگسترهموردمطالعه)جایيکهراستایگسل
خاورتمایلپیداميکند(کاهشیافتهوبهمجموعهايازافرازهایگسلیدرخاور
روستايگورچوییه)باموقعیت482511E و3394951N (ونیزافرازهایخاورتیکدر

تالنجان)باموقعیت489685Eو3393142N(پایانمییابد.
A(،شاخههایسامانه نقشهزمینشناسیگسترهمطالعاتی)شکل5- به باتوجه     

گسلکوهبناندراینگسترهبهخوبیقابلردیابیهستند.نیمرخABبرایمطالعه
ساختارهایایجادشدهتوسطسامانهگسلکوهبنانبهطولتقریبی5/5کیلومتردر
این زمینشناسی نقشه به توجه با .)  B-5شکل( شد انتخاب N-S تقریبی راستای
گستره)شکلA-5(ونیمرخAB،مقدارشیبسطوحگسلهاوریک)rake(بردار
افزایشمییابد)شفیعیبافتی،1385(.مطالعاتصحرایی بهشمال ازجنوب لغزش
درطولاینمسیردربرگیرنده4گسلاصلیF1, F2, F3, F4است.اینگسلهااز
حدفاصلکوهستانودشتباموقعیتجغرافیایی3393102N،489685Eوارتفاع
1943مترتاواحدهایسنگیسازندداهودرکوهزهرهرنگباموقعیتجغرافیایی
491432Eو3397337Nوارتفاع2302مترواقعشدهاند.گسلF1دارایحرکت

راستالغزچیرهودرمرزبینواحدهایسنگیژوراسیک)سازندهجدک(ورسوبات
کوارترنریونئوژنواقعشدهاست.گسلF2باحرکتراندگیچیره،توالیرسوبی
بررویواحدهایسنگیژواسیکدر فرادیوارهگسلرا کامبرین)سریدزو(در
بینواحدهایسنگی راندگیچیره باحرکت نیز F3 راندهاست.گسل فرودیواره
سریدزودرفرادیوارهباواحدهایسنگیسازندشمشکدرفرودیوارهواقعشده
است.شمالیترینگسل)F4(بینواحدهایسنگیکامبرینسازنداللون)داهو(با

واحدهایسنگیشمشکیکسازوکارراندگیچیرهرانشانمیدهد.

5- بحث 
5-1. تحلیل هندسی گسل ها

و محدوده در موجود گسلهای هندسی عناصر اندازهگیری و مطالعاتصحرایی
تلفیقاطالعاتودادههاي بهدست آمده از ویژگیهای هندسي ساختارهاي گستره 
راستگرد  مؤلفه  با  معکوس کجلغز گسلهاي که است آن  نشانگر  مطالعه،  مورد 
از ساختارهاياصليمهارکننده وضعیتزمینساختیاینگسترههستند.براینمونه
باآبرفتهایکواترنریو بینواحدهایسنگیسازندهجدک F1 تکههایگسلی
راستاي )ادامه  وگورچوییه تیکدر لنجان، روستاهای فاصل درحد نئوژن رسوبات
بینواحدهایسنگیسری اصلیگسلکوهبنان()شکلA-3(وبرخیگسلهاي 
دزوباواحدهایسنگیسازندهجدکدرشمالتیکدروکمونوییه،راستایشمال
در مهمي  نقش  گسلها  این  فعالیت  میدهند. نشان را خاوری جنوب باختری-
دارد،  مطالعه  مورد  محدوده  توپوگرافي  و ریختزمینساخت وضعیت  شکلگیري 
بهطوریکه خطالرأسها و زهکشهاياصليآبراههها به موازات آنهاگسترش داشته
یااینکهتوسطاینگسلهامنحرفوجابهجاشدهاند؛براینمونهآبراهههایشمال
گورچوییهوخاورتیکدر)شکل1-ج(وچشمههایگسلیشمالروستایتیکدر،
مزرعهکمونوییهودهوبهخاطرفعالیتاینگسلهابهوجودآمدهاند)شکل1-ج(.
 یکیازویژگیهایهندسیسامانهگسلیکوهبنان،شاخهاصلیگسلکوهبنانبه
چهارشاخهبامیانگینراستایN70Eوطولهرشاخهحدود12کیلومتردرجنوب
اینگسلها ویژگی زیر در است. تیکدر( روستای )شمال کوهبنان خاوریگسل

ارائهشدهاست.
)شیلهای هجدک سازند سنگی واحدهای بین F1  گسلی شاخه  -     
روستای محل در نئوژن و  کواترنری بارسوبات ژوراسیک( رنگ خاکستری
راستای با کوهبنان گسل اصلی شاخه با راستا هم و ولنجان گورچوییه تیکدر،
شمالباختری-جنوبخاوریقراردارد.دراینمحلگسلازنوعراستالغزراستبر

.)A-3بامؤلفهمعکوسباپهنایگسلیحدود8متردیدهمیشود)شکل
-شاخهگسلیF2بینواحدهایسنگیسازندهجدکباواحدهایسنگیسری
دزودرشمالتیکدرکهسنگدولومیتوسنگگچسریدزورارویسنگماسهها
وشیلهایخاکستریرنگژوراسیک)سازندهجدک(قراردادهاست.دراینمحل
گسلازنوعراستالغزبامؤلفهمعکوسباویژگیهای343,39NWوریک37Nبا

.) B-3پهناییحدود25متردیدهمیشود)شکل
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باواحدهایسنگیسازند بینواحدهایسنگیسریدزو F3 -شاخهگسلی    
شمشک،درشمالتیکدرودرمحلراندگیواحدهایسنگیسریدزوباواحدهای
سنگیسازندشمشکازنوعراندگیباویژگیهای065,73NWوریک63Sوبه
پهناییحدود6متراست.دراینگسترهسطوحگسلیموازیباطبقهبندیواحدهای

.) C-3سنگیاست)شکل
- شاخهگسلیF4کهبینواحدهایسنگیسازنداللونباواحدهایسنگیسازند
شمشکباپهناییحدود40مترواقعشدهاست.اینتکههایگسلیباشیبیبین50تا
70درجهدرجهتشمالباختریوخطخشهاییبازاویهریک80S- 50،حرکت
راندگیبامؤلفهراستالغزراستبررانشانمیدهند.اینگسلدرشمالتیکدرسبب
بررویواحدهایسنگیسازندشمشک راندهشدنواحدهایسنگیسازندداهو
است)شکلD-3(.موقعیتهندسیوجنبشیسامانهگسلیکوهبنانوشاخههای

گسلیجنوبخاوریآندرجدول1نشاندادهشدهاند.
5-2.  تحلیل جنبشی گسل ها 

شواهد مبناي بر  مطالعه مورد گسترده گسلهای جابهجایي  برای  جنبشی  تحلیل 
خطخشهاودیگر شاخصهایتعیینجهتبرشصورت گرفته است.

     -  سطوح گسل های با یک سری خط خش: اولینموقعیتخطخشگسلمعکوس

هجدک سازند سنگی واحدهای با دزو سری رسوبی توالی بین راستبر مؤلفه با
سطوح شد. برداشت کمونوییه مزرعه شمال در  )N355, 85NE, 60N )ریک
لغزشیگسلهایموجوددرواحدهایسنگیسازندشمشک)F3(وسطحگسلی
)F4(درواحدهایسنگیسریداهودرشمالتیکدرودرشمالمزرعهکمونوییه

)شکلهای6و7(نشاندادهشدهاست.
     - سطوح گسل های با بیش از یک  سری خط خش: باتوجهبهشواهدساختاریدر

صفحاتگسلیدارایبیشازیکسریخطخش،دووضعیتکلیزیردرآنها
دیدهمیشود.

)Ls2 و Ls1 لغزش، )کهنترین اول حرکت در که گسلهایی اول: دسته         
سازوکارراندگیچیرهوجدیدترینلغزش)Ls3( جنبشراستالغزرانشانمیدهد،
زیراکهسریخطخشهایجوانتر)Ls3(بررویهردوسریخطخشهایکهنتر
بودن جوانتر نشاندهنده آنها روی بر گرفتن قرار با و گذاشته اثر )Ls2 و Ls1(

حرکتراستالغزنسبتبهحرکتراندگیگسلاست)شکل8(.
      دسته دوم:گسلهاییکهدرحرکتاولباسازوکارراستالغزوحرکتدومآنها

ازنوعراندگیاست.زیراکهباتوجهبهوضعیتخطخشاول)Ls1(باریکافقی
بامؤلفهمعکوسراستبر،خطخشهایکهنتر )Ls2(وسریخطخشدیگری
)Ls1(راقطعکردهورویآنهاراپوشاندهاندووضوحاثرسریاولراکمترکردهاند
بهحرکتراستالغزگسل بودنحرکتراندگینسبت نشاندهندهجوانتر بنابراین
بادوسریخطخشدر است.براینمونهدرگسترهموردمطالعهسطحگسلهای
شمال در شمشک سازند سنگی واحدهای و )F4( داهو سازند سنگی واحدهای

روستایتیکدربرداشتشد)شکل9(.

6- الگوي فراگشت ساختاري
مطالعهآثارخطخشهارویسطوحگسلیکوهبناندراینگسترهتأییدکنندهاین
استکهدرفراگشتدگرریختیاینگستره،گسلهاي راندگی اصليبه گسلهاي 
کجلغزبامؤلفه راستالغز تغییر سازوکار دادهاند.چنین تغییر سازوکاري بیانگر انتقال از 
رژیمزمینساخت فشارشي به زمینساخت ترافشارشياستکه موجب پیچیدگيهاي 

بیشتر ساختاري گسترهمورد مطالعه شده است.
ارائه   10 شکل در گسلها  این  ساختاري  فراگشت مراحل شده  ساده  الگوي      
شده است،باتوجهبهتعدادخطخشهایرویسطوحگسلیF3،اولینشاخهاین
سامانهگسلیباسهسریخطلغزشدرراستایشمالخاوری-جنوبباختریوبین
واحدهایسنگیسازندشمشک)ژوراسیک(باتوالیسنگیسریدزو)کامبرین(
باموقعیت491176Eو3396126Nدرارتفاعات2218متریشمالتیکدرتشکیل

.)F3شدهاست)شکل8،گسل
باتشکیلوتوسعه بهترتیب بعدی بهمطالعهخطخشها،شاخههای باتوجه      

گسلهایF2،F4وF1بهوجودآمدهاند.


7- نتیجه گیری
مطالعاتانجامشدهبررویسامانهگسلیکوهبنانحاکیازوجوددوراستایکلی
کوهبنان اصلی گسل با جهت هم یکی است. گورچوییه تیکدر- گستره در زیر
)شمالباختری-جنوبخاوری(درحدفاصلآبادیلنجان-تیکدروگورچوییه
راستالغز وشیب60درجهوحرکت  N110راستای با 12کیلومتر، تقریباً بهطول
است. شده واقع کوهبنان گسل خاوری جنوب در که معکوس مؤلفه با راستبر
دستهدومگسلهایموردمطالعهبا راستایتقریبي شمال خاوري -جنوب باختري
بازاویهحدود30درجه E-W(کهاینگسلها تا آزیموت055و235 راستای  )با 
نسبتبهراستایاصلیگسلکوهبناندرحدفاصلتیکدروگورچوییهواقعشدهاند.
مختلف سازندهای سنگی واحدهای راندگی نشاندهنده گسلی سامانه این مطالعه
نمونه برای برروییکدیگرشدهاست. باداموواللون( )هجدک،دزو،شمشک،
کامبرین اوایل گچ سنگ و سرخ سنگماسه سنگآهک، دولومیت، سنگهای
از تناوبی روی بر اللون، همارز کامبرین سرخ آرکوزی میکادار سنگهای و
سنگهایشیل،سنگماسهآرکوزی،سنگآهک،سنگجوشوشیلهایزغالدار
به زهرهرنگ کوه ایجاد باعث و شده رانده خاوری جنوب جهت در ژوراسیک

ارتفاع2794متریشدهاست.
برایتحلیلجنبشیسامانهگسلیکوهبناندراینمحدودهبامطالعهوبررسیسطح
گسلدرواحدهایسنگیسازندهایمختلفوباتوجهبهتعدادسریخطخشهای
رویسطوحگسلی،اولینشاخهگسلکوهبناندراینگسترهباسهسریخطلغزش
درراستایشمالخاوری- جنوبباختری)گسلF3(بینسازندشمشکباتوالی
متری ارتفاعات2218 در 3396126N و 491176E موقعیت با سنگیسریدزو

شمالتیکدرتشکیلشدهاست.
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شکل1-موقعیتگسترهموردمطالعه.الف(درنقشهایران؛ب(تصاویرماهوارهایلندستشمالکرمان؛ج(تصاویرماهوارهای
لندستگسترهتیکدر-گورچوییه.

شکل2-تصویرماهوارهايلندستگسلکوهبنانبههمراهپهنههایمهلرزهايزمینلرزههايتاریخيودستگاهي)شفیعیبافتی،1385(.
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شکلA-3(نماییازگسلراستالغزکوهبنانبامؤلفهمعکوسدرمحلراندگیسنگماسهوسنگفورشخاکستریرنگسازندهجدک)Jh(بررویرسوباتنئوژن)Ng(؛B(گسلکوهبناندر
محلراندگیواحدهایسنگآهکیسریدزو)Ed(بررویواحدهایسنگماسهوسنگفورشخاکستریرنگسازندهجدک)Jh(؛C(گسلF3درشمالتیکدردرمحلراندگیواحدهای
سنگیسریدزوبررویواحدهایسنگیسازندشمشک؛D(گسلF4درشمالتیکدردرمحلراندگیواحدهایسنگیسازندداهو)همارزسازنداللون(بررویواحدهایسنگیسازندشمشک

درشمالخاوریتیکدررانشانمیدهد.
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شکل4-نقشهسادهشکستگيهاوگسلشبههمراهاستریوگرام

گستره در کوهبنان گسل سامانه خاوری جنوب شاخههای

)F1(شاخهاصلیگسلکوهبنان)A.تیکدر-گورچوییه
واحدهای بین )F2( گسل )B دشت؛ و کوهستان بین
دزو؛ سنگیسری واحدهای و سازندهجدک سنگی
شمشک سازند سنگی واحدهای بین )F3( گسل )C
بین )F4( گسل )D دزو؛ سری سنگی واحدهای و
واحدهایسنگیسازندشمشکوسازنداللونرانشان

میدهد.

مورد گستره زمینشناسی ساده نقشه )A شکل5-
مطالعه؛B( نیمرخزمینشناسیدرراستایAB،باتغییر

ازشفیعیبافتی)1385(.
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شکلA-6(خطخشلغزهاورشتههایکانیاندازهگیریشدهدرسطحگسلی)F3(واحدهایسنگیسازندشمشکشمالروستایتیکدر؛B(نماییازموقعیتخطخشاندازهگیری
)F4(نماییازخطخشهایاندازهگیریشدهدرسطحگسلی)Cدرشمالروستایتیکدر؛)F4(شدهدرسطحگسلبینواحدهایسنگیسازندشمشکباواحدهایسنگیسازنداللون

درواحدهایسنگیسازندداهودرشمالروستایتیکدر،دراینشکلرشتههایکانیکلسیتدرسطحگسلباتوجهبهریک،یکگسلراستالغزبامؤلفهمعکوسرانشانمیدهد.

شکلA-7(نماییازگسلبینتوالیرسوبیسریدزوباواحدهایسنگیسازندهجدک)F2(درشمالمزرعهکمونوییهوموقعیتخطخشاندازهگیریشدهدرسطح
گسلی؛B(نماییازگسلبینتوالیرسوبیسریدزوباواحدهایسنگیسازندشمشک)F3(درشمالتیکدر.موقعیتخطخشاندازهگیریشدهدرسطحگسلینشان

دادهشدهاست.



تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر- گورچوییه ...

10

B(سهسریخطخشکه تیکدر؛ بینواحدهایسنگیسریدزووواحدهایسنگیسازندشمشکدرشمال )F3(موقعیتگسل)A شکل8-
حرکاتLs1وLs2حرکتکهنتروراندگیچیرهوLs3راستالغزراستبروجوانترینحرکترابرایگسل)F3(نشانمیدهد.
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شکلA-9(سطحگسلF4درواحدهایسنگیسازندداهو؛B(سطحگسلF3درواحدهایسنگیسازندشمشکدرشمالروستایتیکدر.سازوکاراینگسلدرحرکتاول)کهنتر(
راستالغزبودهوسریخطخشدوم)جدیدتر(باحرکتمعکوسومؤلفهراستالغزراستبراست.

فراگشت گامههای نمادین الگوي  )A شکل10-
ساختاريسامانهگسلیتیکدر-گورچوییهدرزمانهای
T1…T4؛B(نقشهساختاریووضعیتکنونیگستره

موردمطالعه.
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Abstract
Structural data from the Kuh-Banan oblique-slip fault system show that this active fault controls  the structural architecture of the Tikdar-
Goorchoieh area, north of Kerman. The Kuh Banan fault system is consisted of three fault branches with mean trend of N70E in the north of 
the Tikdar - Goorchoieh village. These fault branches with a dip of 50-70 toward the northwest and slip rake of 50-80 N indicate the prevalent 
reverse with right-lateral strike-slip motion of the fault. The main strand of Kuh-Banan fault system with a northwest-southeast strike is reported 
between the Dehsu rock series and Shemshak Formation whereas the fault branches with a northeast-southwest trend are situated between the 
Hojedk Formation and Neogene alluviual deposits and Quatrnery sediments. In this area, the Dehsu rock series (Late Neo-Proterozoic-Lower 
Cambrian) is composed of dolostone and evaporitic rocks which thrusted over the sandstones, shales and limestones of the Hojdak Formation 
(Jurassic). According to the structural evolution of the Kuh-Banan fault system in the study area, the first fault branch (F3) with three fault slip 
motion in the northeast-southwest direction has developed between the Shemshak Formation and Dehsu rock series in north of Tikdar. The later 
fault branches of F1, F2, and F4 with the same trend have propagated from the main fault and developed between the Dehsu rock series with the 
Hodjek, Shemshak and Dahu (equivalent of Lalun) Formations.
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