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۱- پیش نوشتار
منطقه  دشت بو، در انتهای شمالی دره تویه دروار )جنوب  باختر شهرستان دامغان( و 
در نیمه جنوبی البرز خاوری، میان طول های خاوری ׳44 °53 تا ׳51 °53 و عرض های 
اصلی  جاده  منطقه،  به  دسترسی  راه های  دارد.  قرار  شمالی   36° ׳06  تا   36˚  ׳00 
است  دشت بو  دروار-  تویه  دره  روستاهای  به  منتهی  راه های  و  سمنان   دامغان- 
)شکل 1(. روند چین خوردگی ها و راستای گسل ها در البرز از WNW در باختر به 
ENE در خاور تغییر می کند و گسل های راستالغز چپ گرد مشخصی در امتداد این 

رشته کوه دیده می شود )Axen et al., 2001(. از مهم ترین گسل های طولی در البرز 
خاوری که از راستای کلی شمال  خاوری- جنوب  باختری پیروی می کنند می توان 

به گسل  کواترنری آستانه، گسل کواترنری شمال  دامغان و گسل بادله اشاره کرد.
     یکی از شاخصه های رشته کوه البرز، وجود گسل هایی با راستای کلی شمالی- 
جنوبی است. در البرز خاوری از جمله در منطقه مورد مطالعه همانند دیگر بخش های 
رشته کوه البرز، افزون  بر گسل های طولی که هم راستای البرز خاوری هستند، گسل های 
عرضی نیز حضور دارند که در فرایند دگرریختی البرز نقش دارند. برخی گسل های 
عرضی موجود در البرز  خاوری، محدود به گسل های طولی هستند و به صورت مورب 
نسبت  به   طولی  گسل های  با  مقایسه  در  آنها  طول  که  گرفته اند  قرار  آنها  به  نسبت 
کمتر است. از  جمله این گسل ها می توان به گسل غزنوی )جنوب روستای غزنوی 
در منطقه خوش ییالق( و گردنه آهوان )شمال  خاور سمنان( اشاره کرد )شکل 2(.

     این پژوهش که بخشی از دستاوردهای پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است، 
گسل های مهتاب، صبور و میال را به  عنوان گسل های طولی و گسل های شمال  تویه، 
به  عنوان گسل های عرضی در منطقه،  مطالعه و شناسایی  چشمه  قلقل و دشت بو را 
نموده و ارتباط هندسی و جنبشی میان این دو دسته گسل را به  عنوان مهم ترین هدف 
کاملی  و  دقیق  ساختاری  تحلیل  چنانچه  در  نتیجه،  است.  کرده  بررسی  مطالعه  این 
با  ارتباط  در  دقیق تر  دیدگاهی  که  دارد  وجود  امکان  این  شود،  انجام  منطقه  در 
زمین شناسی البرز  خاوری و شناخت ارتباط ساختمانی محدوده مورد  مطالعه با مناطق 
مجاور مهیا شود. همچنین دستاورد این گونه پژوهش ها می تواند در مطالعات مرتبط 
با ارزیابی توان لرزه زایی گسل ها، لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت به  عنوان اطالعات 
 پایه مورد استفاده قرار گیرد. تصویر ماهواره ای گسل های منطقه در شکل 3 آورده 

شده است.

۲- روش پژوهش
کیاسر  زمین شناسی  نقشه  به ویژه  پیشین،  شده  انجام  مطالعات  پایه  بر  پژوهش  این   
)اکبرپور و سعیدی، 1371(، مطالعات سنجش از دور و دستاوردهای صحرایی نوشته 
شده است. برای تحلیل ساختاری گسل های منطقه، شواهد چینه نگاری و ریخت شناسی 
سطح گسل مانند خراش های گسلی، پله های سطح گسل، شکستگی های کششی و 
درزه های هاللی به کار گرفته شده اند. همچنین به منظور شناسایی گسل های پی سنگی 

منطقه، از نقشه  هوامغناطیس بابل با مقیاس 1:250000 استفاده شد. 

۳- موقعیت زمین شناسی منطقه
محدوده مورد  مطالعه، بخشی از نیمه جنوبی البرز  خاوری در جنوب   باختر شهرستان 
نفوذی  توده های  به جز  مطالعاتی،  منطقه  در  موجود  سنگ های  و  است  دامغان 
دستاورد های  پایه  بر   هستند.  رسوبی  سنگ های  از  کامل  به طور  کوارتز دیوریتی، 
مطالعات پیشین، به ویژه نقشه های زمین شناسی چاپ سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور مانند نقشه 1:100000 کیاسر )اکبر پور و سعیدی، 1371( و مشاهدات 
منطقه  در  پالئوزوییک  و  پر کامبرین  سازندهای  از  رخنمونی  نگارنده،  صحرایی 
شمشک،  الیکا،  سازند های  مانند  مزوزوییک  سازندهای  نمی شود.  دیده  مطالعاتی 
فجن،  سازند های  شامل  سنوزوییک  واحدهای  و  کرتاسه  آهک های  الر،  دلیچای، 
کرج و زیارت و نهشته های آواری و پالیای نئوژن و کواترنری در منطقه رخنمون 
از  و گسل ها(  )روند چین خوردگی ها  منطقه  ساختاری  روندهای  دارند.  و گسترش 
ویژگی های ساختاری البرز خاوری )شمال  خاوری - جنوب  باختری( پیروی می کند. 

دستاوردهای این پژوهش در نقشه زمین شناسی )شکل 4(  نشان داده شده است.

۴- گسل های طولی
۴- ۱. گسل میال

گسل میال با طول تقریبی 30 کیلومتر در بخش جنوبی منطقه مطالعاتی قرار گرفته است. 
این گسل دارای موقیت هندسی N 57˚ E , 78˚ SE است و رانده شدن سازندهای 
الیکا )تریاس( و الر )ژوراسیک باالیی( در فرادیواره روی مارن های سازند  آهکی 
کرج )ائوسن( در فرودیواره همراه با خش لغزهای باریک 85 درجه ساعت گرد روی 
برای  امتدادلغز چپ بر  مؤلفه کوچک  با  همراه  وارون  سازوکار  از  نشان  فرادیواره، 
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گسل میال دارد. در شکل 5، تصاویری از گواه های صحرایی گسل میال شامل پرتگاه 
گسلی، نشانه های ریخت شناسی سطح گسل، نیمرخ نمادین و استریوگرام داده های 

آن نشان داده شده است.
۴- ۲. گسل مهتاب

گسل مهتاب در بخش شمالی منطقه با درازایی حدود 27 کیلومتر، با موقعیت هندسی 
N 63˚E , 63˚SE، مرز میان دو سازند الر و شمشک را در منطقه مطالعاتی می سازد. 

اگر چه شواهد چینه نگاری طبیعی بودن توالی سازند شمشک و سپس الر را نشان 
گسلی  نشان دهنده  موجود،  خش لغزهای  و  گسلی  افراز  گسلی،  برش  ولی  می دهد 
بودن این مرز است. مشاهدات صحرایی نشان داد که سازند الر در بلوک فرادیواره 
و سازند شمشک در فرودیواره قرار دارد؛ ولی ریخت شناسی سطح گسل به شدت 
تحت تأثیر هوازدگی، انحالل و فرسایش قرار گرفته است. به گونه ای که هیچ گونه 
آثار خراش گسلی با ریک باال روی آن باقی نمانده است. ولی وجود سطح گسل 
خمیده و مواج که شیارهای بزرگ را ایجاد کرده است، خط القعر و خط الرأس این 
خمیدگی نمادی از خش لغزهای بزرگ تر هستند که نشان از چیرگی مؤلفه شیب لغز 
برای گسل مورد بحث دارند که می تواند به صورت وارون یا عادی باشد؛ ولی با توجه 
به اینکه گسل مهتاب با گسل صبور و آستانه در شمال آن و گسل میال در جنوب 
در یک قلمرو ساختاری قرار دارد و وارون بودن مؤلفۀ شیب لغز گسل های شمالی و 
بود. آنچه که شایان  نیز وارون خواهد  مهتاب  جنوبی آن آشکار شده است، گسل 
توجه و مهم است دیده نشدن خراش های گسلی با ریک باال و حضور خراش های 
گسل،  سطح  پله های  و  گسلی  خراش های  است.  گسل  این  سطح  در  افقی  گسلی 
سازوکار  می سازد.  آشکار  آن  راستالغز  مؤلفه جدید  برای  را  حرکت چپ بر گسل 
گسل مهتاب وارون در فاز کهن جنبش و راستالغز چپ بر در فاز جدید است. شکل 
را  گسل  این  از  نمادین  نیمرخ  همراه  به  مهتاب  گسلی  سطوح  با  مرتبط  تصاویر   6 

نشان می دهد.
۴- ۳. گسل کواترنری صبور

جنوب  سوی  به  شیب  و  جنوب  باختری  خاوری-  شمال  راستای  با  صبور  گسل 
 جنوب خاور، سبب رانده شدن واحد شیل و ماسه سنگی شمشک )فرادیواره( روی 
از وارون بودن مؤلفه شیب لغز  رسوبات کواترنری )فرودیواره( شده است که نشان 
گسل دارد. جابه جایی چپ بر آبراهه ها در مسیر این گسل، مؤلفه راستالغز گسل را 
یکسان است ولی  تقریباً  میزان جابه جایی آبراهه ها  نشان می دهند.  به صورت چپ بر 
آبراهه  در  و  متر   91  ،B آبراهه  در  متر،   100  ،A آبراهه  در  جابه جایی  دقیق  میزان 
این همانندی جابه جایی می تواند  الف(.  برآورد شده  است )شکل 7-  متر   93/4 ،C
تأثیر یک مرحله جنبشی باشد. همچنین خطواره های  نشان دهنده جابه جایی ها تحت 
نهشته های آبرفتی دیده  متر در شمال گسل صبور در  با طول 1500  گسلی دیگری 
می شود که آبراهه D را به میزان 75 متر به صورت چپ بر جابه جا کرده  است. تصاویر 
صحرایی و ماهواره ای گسل صبور در شکل 7 آورده شده است. همچنین سه گسل 

طولی موجود در منطقه در برش عرضی شکل 8  نشان داده شده است.

5- گسل های عرضی
5- ۱. گسل شمال تویه

گسل های  از  یکی   N 46˚E  ,  58˚SW هندسی  چیره  موقعیت  با  شمال  تویه  گسل 
خود  راستای  در  را  الر  و  کرتاسه  آهک  فجن،  سازندهای  که  است  منطقه  عرضی 
قطع و جابه جا کرده است. میزان این جابه جایی راستالغزی توسط تصویر ماهواره ای 
میان 340 متر )بر مبنای جابه جایی سازند فجن( تا 370 متر )بر پایه جابه جایی آهک 
کرتاسه( برآورد شده است )شکل 9(. آثار روی زمین این گسل را می توان در حریم 
آن و روی سازندهای الر، الیکا، فجن آهک کرتاسه دید. باقیمانده هایی از سطح گسل 
صیقلی شده دارای خش لغز، برشی شدن سنگ های بلوک های دو سوی سطح گسل 

در تصاویر برداشته شده از رخنمون ها نشان داده شده است )شکل10(. همبری سازند 
آهکی الیکا )تریاس( در فرادیواره گسل تویه با سازند کنگلومرایی فجن )پالئوسن( 
در فرودیواره در بخشی از درازای گسل )نقطه A در شکل9 ( نشان از وارون بودن 
سطح  حرکتی  نشانه های  با  چینه نگاری  نشانه های  تلفیق  دارد.  گسل  شیب لغز  مؤلفه 
گسل از جمله خراش های گسلی، پله های سطح گسل و اثر شکستگی های کششی 
روی آن، سازوکار گسل را به صورت وارون همراه با مؤلفه راستالغز راست بر نشان  

می دهند )شکل10(.
5- ۲. گسل چشمه قلقل

گسل چشمه قلقل با طول تقریبی 6 کیلومتر، یکی دیگر از گسل های عرضی منطقه 
برش  جمله  از  صحرایی  شواهد  که  است   S  45°  E ,  70°SW هندسی  موقعیت  با 
گسلی، خراش های گسلی با ریک °45 و پله های سطح گسل، سازوکار این گسل را 

به صورت وارون همراه با مؤلفه راستالغز راست بر نشان می دهند )شکل 11(.
5- ۳. گسل دشت بو

 ،N 15°E  ,  72°E با طول تقریبی 4 کیلومتر و موقعیت هندسی چیره  گسل دشت بو 
دگرریختی  در  بسزایی  تأثیر  که  است  منطقه  عرضی  گسل های  مهم ترین  از  یکی 
جاده  حاشیه  در  را  دشت بو  گسل  رخنمون   بهترین  است.  داشته  منطقه  سنوزوییک 
قرار  زیارت  سازند  کنار  در  را  فجن  سازند  که  دید  می توان  محله  فوالد  دشت بو- 
داده است. آنچه که در مورد گسل دشت بو اهمیت دارد، موقعیت های متــفاوت دو 
سـازند زیارت و فجن )فجــن :N 50°E ,25°NW و زیارت: N75° E, 40°SE( در دو 
سوی سطح این گسل است شکل )12- الف(. در محل برش الگو، کنگلومرای فجن 
با سازند زیارت  باال  را می پوشاند و در  ناپیوسته سنگ آهک کرتاسه زیرین  به طور 
به صورت همشیب است )آقانباتی، 1383(. ولی در این رخنمون دو یال یک ناودیس 
اند. گسل  قرار گرفته  هم  کنار  در  بحث  مورد  توسط گسل  متفاوت  موقعیت  دو  با 
را روی سطوح گسلی خود  متفاوت  با ریک های  دشت بو، دو دسته خراش گسلی 
به  همراه دارد که نشان دهنده دست کم دو مرحله حرکتی روی آن است. با توجه به 
قطع شدن خراش های گسلی با ریک بیشتر توسط خراش های گسلی افقی، می توان 

سازوکار کنونی گسل را راستالغز چپ بر معرفی کرد )شکل 12- ج(.

6- بحث و نتیجه گیری
6- ۱. منشأ گسل های عرضی

از آنجا که رشته کوه البرز یک کمربند چین خورده - رانده است و امکان جابه جایی 
متفاوت در دو سوی صفحه های راندگی این کمربند به  دالیل مختلفی همچون تغییر 
به  می توان  را  عرضی  گسل های  دارد،  وجود  میزبان  سنگ  سنگ شناختی  ترکیب 
رشته کوه  این  راندگی  با صفحه های  مرتبط   )Tear Fault( پارگی  عنوان گسل های 

در نظر گرفت.
     گسل  پارگی، نوعی گسل راستالغز فرعی است که در کمربندهای چین و رانده 
دیده می شود که نتیجه پیشروی متفاوت بخش جلویی صفحه رانده یا کوتاه شدگی 
این گسل ها، جابه جایی متفاوت در   .)Twiss & Moores, 1992( متفاوت آن است
دو سوی خود را امکان پذیر می کنند و به طور معمول به فرادیواره گسل های راندگی 
 13 شکل   .)1387 )قاسمی،  نمی کنند  نفوذ  فرودیواره  درون  به  و  می شوند  محدود 
تصویری سه بعدی از ارتباط گسل های پارگی و صفحه های راندگی را نشان می دهد. 
است و گسل چشمه قلقل  به سوی شمال  راندگی ها  مطالعاتی، سوی  منطقه       در 
باختری  بلوک  آن  نتیجه  در  و  کرده  رفتار  راست بر  پارگی  گسل  یک  به صورت 

پیشروی بیشتری نسبت به بلوک خاوری، رو به شمال داشته است.
     همان گونه که در شکل 14 دیده می شود، میزان اختالف مکانی در دو سوی دره 
تویه دروار توسط گسل پارگی چشمه قلقل که بر راندگی گسل مهتاب اثر کرده 4700 
افزوده شده اند. باال  به مجموعه  با تأخیر  متر است. گسل های شمال  تویه و دشت بو 
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عرضی  گسل های  این  با  مکان  این  در  تویه دروار  دره  روند  که  شود  توجه       
ادامه  شمال  سوی  به  گسل ها  این  آستانه،  گسل  از  پس  و   دارد   هماهنگی 

ندارند.
6- ۲. ارتباط هندسی و جنبشی گسل های عرضی و گسل های طولی

گسل های شمال  تویه و چشمه قلقل با هندسه و سازوکار همانند )راستای کلی شمال 
در  راست بر(،  راستالغز  مؤلفه  با  همراه  وارون  سازوکار  و  خاوری  جنوب   باختری- 
پایانه  شمال  باختری خود به گسل های مهتاب و صبور می رسند و مستهلک می شوند؛ 
پایانه   به  پایانه  خاوری آنها  بدین گونه که حرکت چپ بر گسل صبور و مهتاب در 
شمال  باختری گسل شمال  تویه و چشمه  قلقل انتقال یافته است. بدین  ترتیب، گسل 
عرضی  گسل  دو  برای   )Transfer Fault( انتقالی  گسل  می توان  را  مهتاب  و  صبور 
که  کرد  بیان  این  گونه  می توان  همچنین  گرفت.  نظر  در  و چشمه قلقل  شمال  تویه 
گسل های عرضی، گسل های جهش جانبی برای گسل های طولی هستند. در نمودار 
سه  بعدی شکل 15، ارتباط هندسی و جنبشی میان گسل های مورد بحث نشان داده 
شده  است. با توجه به همبستگی جنبشی این گسل ها با یکدیگر و از آنجا  که گسل 

صبور یک گسل کواترنری است، گسل های شمال  تویه و چشمه قلقل را نیز می توان 
گسل کواترنری معرفی کرد.       

     همان گونه که در نقشه هوامغناطیس بابل دیده می شود )شکل 16(، هیچ خطواره 
دیده  باشد،  منطقه  عرضی  گسل های  مؤید  که  جنوبی  شمالی-  روند  با  مغناطیسی 
نمی شود. بنابراین، می توان این گونه بیان کرد که گسل های عرضی موجود در منطقه 
مطالعاتی و محدوده پیرامون آن از نوع پی سنگی نیستند. این موضوع می تواند تأییدی 
بر این باشد که گسل های عرضی در منطقه و دیگر نقاط از نوع گسل های پارگی و 
مرتبط با گسل های راندگی  باشند. همچنین نبود داده های لرزه ای با ژرفای زیاد در 

راستای گسل های عرضی منطقه، تأییدی بر پی سنگی نبودن این گسل هاست.
در  منطقه  گسل های   )Kinematic Model( جنبشی  الگوی  و  هندسه  به  توجه       
به دست  جاری  زمین ساختی  رژیم  در  فشارش  بردار  افزودن  و  نو زمین ساختی  بازه 
در  شده  داده  -نشان   Vernant et al. (2014) همچون  جدید  پژوهش های  از   آمده 
شکل 17-  و امیدی و همکاران )1381( مؤید الگوی ترافشاری چپ بر در این بخش 

از البرز خاوری است )شکل 18(.

شکل 1- موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی منطقه مطالعاتی.

شکل 2- نمایش نمونه ای از گسل های عرضی با راستای تقریبی شمالی- جنوبی در البرز خاوری؛ الف( روستای غزنوی )در منطقه خوش ییالق(؛ ب( گردنه آهوان.

بالف
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آن  روی  سازندها  و  گسل ها  نمایش  با  همراه   )Google earth از  )برگرفته  مطالعه  مورد  منطقه  ماهواره ای  تصویر   -3  شکل 
کرتاسه؛  :K2l فجن؛   :Pgf زیارت؛   :El کرج؛   :Ek کواترنری؛   :Qt از:  عبارتند  ترتیب  به  سازندها  کوته نوشت   )Image map(؛ 

JS: شمشک؛ Jd: دلیچای؛ Jl: الر؛ Rel: الیکا؛ Dg: جیرود؛ di: کوارتزدیوریت.

شکل 4-  نقشه زمین شناسی تهیه شده از منطقه مورد مطالعه برگرفته از نقشه زمین شناسی کیاسر؛ FOها، محل اندازه گیری چین ها هستند.
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شکل 5- الف( تصویری از پرتگاه گسلی گسل میال )نگاه به سوی جنوب خاور(؛ ب( تصویری از ریخت شناسی سطح 
میال؛ گسل  از  نمادین  نیمرخ  ج(   می دهد؛  نشان  را  ساعت گرد   85  ˚ ریک  با  خش لغز  که  فرادیواره  روی  میال   گسل 

می دهد؛  نشان  میال   برای گسل  را   N  57˚E  ,  78˚SE چیره و  میانگین  روند  که  داده ها  قطب  از  کنتوری  نمودار  د(  
کنتورهای سبزرنگ متعلق به موقعیت میانگین خراش های گسلی )˚195/˚85( هستند.

شکل6- الف( تصویری از پرتگاه گسلی گسل مهتاب )نگاه به سوی باختر(؛ ب( تصویری از ریخت شناسی سطح گسل مهتاب روی 
فرادیواره که خش لغز افقی و برشی شدن سطح گسل؛ ج( نیمرخ نمادین از گسل مهتاب؛ د( خردشدگی سازند الر که در فرادیواره 
 N 63˚ E , 63˚SE گسل مهتاب قرار گرفته است؛ ه( استریوگرام داده های هندسی گسل مهتاب؛ نمودار کنتوری قطب داده ها میانگین

را برای گسل مهتاب نشان می دهد.
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شکل 7- الف( تصویر ماهواره ای گسل صبور و نمایش جابه جایی چپ بر آبراهه ها در امتداد خطوط گسلی)برگرفته از Google earth(؛ 
ب( رانده شدن سازند شمشک )ژوراسیک( روی رسوبات کواترنری؛ ج( تصویر صحرایی از جابه جایی چپ بر آبراهه در مسیر گسل صبور.

شکل 8- مقطع عرضی نمادین رسم شده از سه گسل میال، مهتاب و صبور.

 Google شکل 9- تصویر ماهواره ای برگرفته از
earth که جابه جایی امتدادلغز سازندهای فجن و 

کرتاسه در اثر عملکرد گسل شمال تویه روی آن 
نشان داده شده  است.
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شکل 10- الف( نمایی از سطح گسل شمال  تویه در نقطه A )مراجعه شود به شکل 7( که رانده شدن سازند الیکا )تریاس( روی سازند فجن )پالئوسن( 
را نشان می دهد؛ ب( برشی نمادین از سطح گسل شمال  تویه از تصویر الف؛ ج( تصویری از سطح گسل در فرادیواره که خش لغز و اثر شکستگی 
کششی عمود بر آن را نشان می دهد؛ د(  نمودار کنتوری از قطب داده ها که روند میانگین و چیره N 46˚W , 58˚SW را برای گسل شمال تویه  نشان 

می دهد؛ کنتورهای سبزرنگ متعلق به موقعیت میانگین خراش های گسلی )˚165/˚39( هستند.

برشی شدن  باختر(؛ ب(   به سوی جنوب  )نگاه  توسط گسل چشمه قلقل  سازند شمشک  رانده شدن آهک کرتاسه روی  الف(  شکل 11- 
چشمه قلقل؛ گسل  فرودیواره  روی  گسل  سطح  پله های  و  درجه   45 ریک  با  گسلی  خراش های  ج(  گسل؛  فرادیواره  در  فجن   کنگلومرای 

د( استریوگرام داده های ساختاری گسل چشمه قلقل روند چیره S 45˚E , 70˚SW را برای این گسل نشان می دهد.
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شکل12- الف( قراگیری سازند فجن و زیارت با موقعیت های ساختاری مختلف، در کنار یکدیگر توسط گسل دشت بو؛ ب( اثر 
شکستگی های کششی که عمود بر خراش های گسلی قرار گرفته اند؛ ج( حضور دو دسته خراش گسلی روی سطح گسل دشت بو 
نمودار هم تراز قطب صفحه های گسلی که روندچیره د(  از خراش های مورب هستند(؛  نظر سنی جوان تر  از  افقی   )خراش های 

N 15° E , 72° E را برای این گسل نشان می دهد؛ میانگین کنتور خراش های گسلی به صورت °160/°49 است.

شکل 13- ارتباط هندسی و جنبشی گسل های پارگی با ورقه های راندگی. الف( جا به جایی متفاوت در صفحه راندگی و تشکیل نقاط ضعف؛ ب( ادامه 
.)Donald (2013)  جابه جایی و حرکت صفحه راندگی و تشکیل گسل پارگی )برگرفته از

شکل 14- جابه جایی 4700 متری راندگی مهتاب توسط گسل پارگی چشمه قلقل.
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ارتباط  نشان دهنده  بعدی  سه  نمودار  شکل15 - 
وگسل های  عرضی  گسل های  جنبشی  و  هندسی 
اصلی منطقه و  چگونگی جابه جایی در امتداد آنها؛  
بردار مشکی سوی فشار را در پهنه مورد بحث نشان 

می دهد.

شکل 16- نقشه  هوامغناطیس برگه1:250000 بابل 
)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، 
کادر  در  مطالعه  مورد  منطقه  آن  در  که   )1370

مشکی نشان داده شده است.

نواحی  در  لغزش  نرخ  و  سو  نمایش   -17 شکل 
 .)Vernant et al. (2004) مختلف ایران )برگرفته از
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، بخشی از کادر 

سرخ رنگ است.
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	23-Taheri.pdf
	23-Taheri-ab.pdf

