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چكيده 
شواهد زمين ريخت شناختي در راستاي گسل سياه كوه )شمال جاجرم( نشان مي دهند كه اين گسل در كواترنري فعاليت داشته است. گسلش در نهشته هاي كواترنري، آبراهه هاي 
كج شده و جابه جا شده و مخروط افكنه های بريده شده از جمله اين شواهد هستند. اينها در كنار افراز گسل در نهشته هاي نئوژن و كواترنري همگي نشان از جنبش هاي جوان 
با سازوكار امتدادلغز چپ بر اين گسل به عنوان بخشي از سامانه گسلي چپ بر شاهرود دارند. با اين حال مشاهده مي شود كه در بخش هاي مختلف در راستاي گسل، سازندهاي 
مربوط به پالئوزوييك و مزوزوييك در كنار سازندهاي نئوژن و جوان تر قرار گرفته اند. برخي از اين نهشته هاي كهن در نواحي فشاري واقع در خم ها و پايانه شمال خاوري اين 
گسل رخنمون دارند. ولي برخي ديگر در  بخش هايي مشاهده مي شوند كه خم مشخصي وجود ندارد. از اين رو بايد سازوكار راندگي آنها را به سطح آورده باشد. با توجه به 
اين كه نقشه هاي مغناطيس هوايي نشان مي دهند كه گسل سياه كوه بر يك خط واره پي سنگي منطبق است، وجود شواهد جابه جايي امتدادلغز چپ بر روي اين گسل می تواند نشانه 
جوان ترين جنبش هاي اين گسل باشد. بنابراين گسل سياه كوه يك گسل راندگي بوده است كه تغيير سازوكار آن و شكل گيري جنبش هاي چپ بر به سبب تغيير رژيم تنشي حاكم 

و يك سازمان دهی دوباره ناحيه اي در كواترنري روي داده است. 
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1- پيش گفتار
گسل سياه كوه با طول حدود 150 كيلومتر و روند خاوري، شمال خاوري- باختري، 
اين   .(Javidfakhr et al., 2011 a & b) قرار دارد  البرز خاوري  باختري در  جنوب 
سالمتي،  و  )وزيري  قره بيل  رباط  مقياس1:100000  با  زمين شناسی  نقشه  در  گسل 
1380( گسل سياه كوه نام گذاري شده است، ولی ادامه جنوب باختري گسل در نقشه 
 1:100000 ري آباد )سالمتي و پاداشي، 1382( گسل قلندر خوانده شده است. از سوی

ديگر، از آنجا كه اين گسل در شمال جاجرم قرار دارد، Hollingsworth (2007) و 
Javidfakhr et al. (2011a & b) آن را گسل جاجرم ناميده اند. در اين مقاله با پيروي 

از نقشه هاي زمين شناسي، نام سياه كوه براي گسل انتخاب شده است. گسل سياه كوه 
از گسل هاي اصلي شمال خاور ايران به شمار مي رود و با وجود آن كه اين گسل در 
نقشه هاي زمين شناسي معرفي شده است ولی مطالعه ساختاري چندانی روي آن انجام 
نشده است. همچنين شواهد زمين ريخت شناسي موجود در راستاي گسل هم هيچ گاه 
در  گسل  كينماتيك  از  چنداني  اطالعات  رو  اين  از  نشده اند.  تحليل  و  جمع بندي 
گذشته و حال در دسترس نيست. از سوي ديگر برونزد واحدهاي كهن )پالئوزوييك 
و مزوزوييك( در راستاي گسلي كه داراي شواهد آشكار فعاليت در كواترنري است 
تكوين  درك  به  زيادی  كمك  آن  به  پاسخ  كه  است  برانگيزي  پرسش  نكته  خود 
ساختاري اين گسل مي كند. بر اين پايه، در اين مقاله سعي بر اين است تا افزون بر 
معرفي و تفسير شواهد زمين ريخت شناختي موجود در راستاي گسل سياه كوه، جنبش 
جوان گسل سياه كوه و تكوين ساختاري آن بررسي و شرايط زمين ساختي اين بخش 

از شمال خاور ايران تشريح شود. 

2- موقعيت زمين شناسي و زمين ساختي 
زمين ساخت فعال ايران زمين از برخورد ورقه هاي عربي و اوراسيا ناشي مي شود كه 
البرز، كپه داغ و  فعال  امتدادلغز در رشته كوه هاي  با مؤلفه  به گسلش راندگي همراه 
مركزی  ايران  و  بخش هاي خاوري  در  امتدادلغز گسترده  همچنين گسلش  زاگرس 
 Allen et al., 2004 & 2006; Walker & Jackson, 2002 & 2004;( انجاميده است
متأثر  قرار دارد و  ايران  Vernant et al., 2004). منطقه مورد مطالعه در شمال خاور 

از سامانه گسلي چپ بر شاهرود است )شكل 1(. اين سامانه گسلي اولين بار توسط 
گسلی سامانه  است.  شده  معرفي  هوايي  عكس هاي  پايه  بر  و   Wellman (1966) 

شمال  روند  با  بسياری  گسل های  دربرگيرنده  كيلومتر   400 حدود  طول  با  شاهرود 
خاوري- جنوب باختري است كه در راستاي پهلوي جنوبي البرز خاوري تداوم دارد 
.(Javidfakhr et al., 2011a & b و Hollingsworth, 2007 نعيمي و همكاران، 1389؛( 

  در ناحيه جاجرم اين سامانه از دو گسل »سياه كوه« و »چشمه ني« تشكيل شده است 

اين  Javidfakhr et al., 2011 a & b).  با وجود آنكه  )نعيمي و همكاران، 1389 و 
 ،(Hollingsworth et al., 2006b) سامانه زمين لرزه های بزرگی در سده های اخير نداشته
فعال بوده و سبب زمين لرزه 856 م قومس و كشته شدن 200000 نفر در ناحيه دامغان 

 .(Ambraseys & Melville, 1982) شده است
  55º  30′  E در خاور طول جغرافيايي Hollingsworth et al. (2006b) باور  به       
البرز خاوري روي سامانه گسلي شاهرود  يافته است و دگرشكلي  پايان  گسل خزر 
گسلي  سامانه  مي دهد.  روي  باشد،  داشته  لغزش   3  mm/yr حدود  تا  مي تواند  كه 
چپ بر شاهرود قرينه پهنه گسلي راست بر عشق آباد بوده و اين دو با محدود كردن 
سرزمين فرونشسته تركمنستان از  دو سو سبب ايجاد مؤلفه باخترگراي حركت خزر 
 Hollingsworth et al., 2006a & 2008;( اوراسيا شده اند  ايران و  به  نسبت  جنوبي 
حوضه  حركت   Hollingsworth et al. (2008) باور  به   .(Jackson et al., 2002

خزر جنوبي به سوی ايران مركزي و اوراسيا يك مؤلفه باختري دارد و پهنه گسلي 
عشق آباد در شمال و سامانه گسلي شاهرود در جنوب به بيرون آمدن باخترگراي اين 

حوضه در طول حدود 10 ميليون سال اخير انجاميده اند. 
به شمار  ايران  خاور  شمال  از  بخش  اين  مهم  گسل هاي  از  سياه كوه  گسل       
كورخود كوه  و  ميامی   1:250000 مقياس  با  هوايي  مغناطيس  نقشه هاي  مي رود. 

روي  سياه كوه  گسل  كه  مي دهند  نشان   (Yousefi & Friedberg, 1978 a & b)

گسل  كه  گفت  مي توان  و   )2 )شكل  مي شود  منطبق   F-429مغناطيسی خط واره 
واحدهاي  سياه كوه  گسل  راستاي  در  است.  پي سنگي  گسل  يك  سياه كوه 
1380؛ سالمتي،  و  وزيري  1380؛  شافعي،  و  )سالمتي  دارند  برونزد   مختلفي 
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ميان  همبري  منطقه،  مياني  بخش هاي  در  گسل  اين   .)1382 پاداشي،  و  سالمتي 
به سوی  است.  داده  تشكيل  را  جوان تر  و  نئوژن  نهشته هاي  و  ژوراسيك  نهشته هاي 
جنوب باختر، گسل سياه كوه چند شاخه شده و سبب شده است واحدهاي ژوراسيك 
در كنار نهشته هاي كواترنري قرار بگيرند. با اين حال در ناحيه كوه دزدآب )شكل1(، 
دولوميت هاي پركامبرين، سازندهاي سلطانيه و باروت در كنار آهك هاي ژوراسيك 
و سازندهاي جوان تر نهاده شده اند )بر پايه وزيري و سالمتي)1380( كوه دزد آب در 
جنوب اين ناحيه واقع شده است، ولی به منظور مشخص شدن منطقه مورد نظر اين 
نام انتخاب شده است(. در همين ناحيه آهك هاي ژوراسيك روي كنگلومراي نئوژن 
قرار دارند. به اين ترتيب سازندهاي پالئوزوييك و مزوزوييك به سوی جنوب در كنار 
نهشته هاي نئوژن و جوان تر قرار گرفته اند. در ناحيه كوه پلنگي و كوه بهار )شكل 3(، 
در پايانه شمال خاوري گسل، نهشته های پالئوزوييك همچون سازند سلطانيه، باروت، 
در  به هم ريخته اي  مجموعه هاي  به صورت   ... و  پادها  نيور،  شيرگشت،  معادل  ميال، 

راستاي گسل برونزد دارند )وزيري و سالمتي، 1380؛ سهيلي و سهندي، 1378(.

3- شواهد زمين ريخت شناختي در راستاي گسل سياه کوه
گسل سياه كوه يكی از جنوبي ترين گسل ها در البرز خاوری است و در بخش هايي 
مرز ميان كوه و دشت را  مي سازد. شواهدي همچون جابه جايي و كج شدگي چپ بر 
و  نئوژن و كواترنري و جابه جايي  نهشته هاي  افراز هاي گسلي در  تشكيل  آبراهه ها، 
بريدن نهشته هاي نئوژن و كواترنري نشان از فعاليت اين گسل دارند. اين شواهد در 
بيانگر جنبش چپ بر گسل هستند. اين شواهد در بخش هاي مختلف  بيشتر بخش ها 
نمود متفاوتي دارند. برای نمونه افراز گسل و آبراهه هاي بريده شده بيشتر در بخش هاي 
مياني و شمال خاوري )شكل هاي 4، 7، 8 و 10(، ولي مخروط افكنه ها در بخش هاي 
جنوب باختري مشاهده مي شوند )شكل 6(. به باور Hollingsworth (2007) بخشی از 

گسل كه خاور طول جغرافيايي 56º خاوري قرار دارد به نسبت جوان است.
3-1. افراز گسل سياه کوه

گسل سياه كوه افراز آشكاری دارد كه در مدل هاي ارتفاعي رقومي )شكل4-الف( و 
بررسي هاي صحرايي به خوبي قابل تشخيص است. در بخش هاي مختلف، بلندی اين 
افراز متفاوت است )شكل 4(. در جنوب بلندی های شرف خان و درون نهشته هاي 
نئوژن بلندی افراز گسل تا 30 متر تغيير مي كند )شكل های 4 - ب، ج و د(. در جنوب 
كوه پركان، افراز گسل در نهشته هاي پليو- كواترنري بسيار مشخص تر است و حدود 
75 متر بلندی دارد )شكل 4 - هـ(. اين افراز نشان دهنده وجود يك مؤلفه شيب لغز از 

جنبش روي صفحه گسل است. 
3- 2. تأثير گسل سياه کوه بر مخروط افكنه ها و نهشته هاي کواترنري

گسل سياه كوه يك گسل فعال است و نهشته هاي كواترنري را بريده است. اين گسل 
در برخي  بخش ها در راستاي خود سازندهاي پالئوزوييك و مزوزوييك را در كنار 
در كواترنري  را  فعاليت گسل  اين،  است كه  داده  قرار  و جوان تر  نئوژن  واحدهاي 
 (Ngc) نئوژن  نشان مي دهد. در شكل 5 گسل سياه كوه در همبري ميان كنگلومراي 
پادگانه ها  برگيرنده  اين جا در  Qt در  (Qt) عمل كرده است.  نهشته هاي كواترنري  و 
اين  ميان  همبري  است.  عهد حاضر   تخريبي  نهشته هاي  و  بلند  ديرين  آبرفت هاي  و 
شده اند.  بريده  آبراهه ها  برخي  گسل  راستاي  در  و  است  مشخص  بسيار  واحد  دو 
بلندی  بلوك  اين  كه  مي دهد  نشان  بلوك جنوبي  در  آبراهه ها  حفر شدگي ژرف تر 

بيشتری نسبت به بلوك شمالي دارد.
آن  باختري  جنوب  نيمه  در  به ويژه  سياه كوه  گسل  راستاي  در  كه  آن  باوجود       
مخروط افكنه هاي بسياری تشكيل شده است ولی در مواردي كمي مشاهده مي شود 
كه گسل، مخروط افكنه ها را بريده و يا جابه جا كرده است. همان گونه كه در شكل 6 
– الف مشاهده می شود افزون بر اين كه اثر سطحي گسل در نهشته هاي پليو كواترنري 
نشان  اين  كه  دارند  بيشتری  حفر  گسل  جنوبي  بلوك  آبراهه هاي  است،  مشخص 

مي دهد بلوك جنوبي نسبت به بلوك شمالي بلندی بيشتري دارد. در شكل 6 - ب 
نيز مشاهده مي شود كه مخروط افكنه بريده شده است و آبراهه هاي آن كج شده اند. 

3-3. آبراهه هاي کج شده و جا به جا شده 
وجود  كرد  مشاهده  مي توان  سياه كوه  گسل  راستاي  در  كه  عارضه هايي  مهم ترين 
آبراهه هاي كج شده و جابه جا شده است. برخي آبراهه ها از چند متر تا چند كيلومتر 
كج شدگي چپ بر نشان مي دهند. اين آبراهه ها روند شمال باختري-  جنوب خاوري 
و طول يك تا چند كيلومتر دارند و واحدهاي نئوژن و كواترنري را حفر كرده اند. 
در جنوب بلندی های شرف خان  برخي آبراهه ها حدود 150 متر )شكل 7-الف( و 
120 متر )شكل7- ب( انحراف چپ بر نشان مي  دهند. همچنين يك آبراهه با حدود 
15 متر انحراف چپ بر در راستاي اين گسل مشاهده مي شود )شكل های  8 - الف و 
 (Shutter Ridge) ب(. گسل سياه كوه همچنين سبب ايجاد شماري پشته مسدود كننده

در نهشته هاي نئوژن و كواترنري شده است )شكل 9(. 
     در راستاي گسل سياه كوه در طول حدود 56º 12′ خاوری، گسل سبب شده است 
تا يك آبراهه حدود 3 كيلومتر منحرف شود )شكل 10(. اين بخش از رخنمون گسل 
نشانگرهاي زمين ريخت شناختي آشكاری دارد (Hollingsworth, 2007) . افزون بر  
وجود يك افراز 75 متري )شكل 4- ه(، آبراهه ها نيز به روشني بريده و جابه جا شده اند 
(Hollingsworth et al., 2008). در اين ناحيه هندسه گسل تغيير مي كند. به گونه اي 

كه  باختر طول جغرافيايي 56º 10′ E خاوری بلوك شمالي دچار باال آمدگي شده 
ولي در خاور اين طول جغرافيايي بلوك جنوبي باال آمده است. گواه اين امر حفر 
زيادي است كه آبراهه هاي بلوك جنوبي ايجاد كرده اند. اين امر مي تواند نشان دهنده 

تغيير مؤلفه شاغولي جابه جايي در راستاي گسل باشد. 

4- بحث 
4-1. جنبش جوان گسل

آن  بودن  فعال  نشان دهنده  سياه كوه  گسل  راستاي  در  زمين ريخت شناختي  شواهد 
قرار  كواترنري،  نهشته هاي  در  گسلش  شامل  كه  شواهد  اين  است.  كواترنري  در 
و  آبراهه ها  كج شدگي  و  جابه جايي  نهشته ها،  اين  روي  كهن تر  سازندهاي  گرفتن 
كواترنري  در  سياه كوه  گسل  كه  مي كنند  بيان  همگي  است  مخروط افكنه ها  برخي 
سن سنجي  داده هاي  نبودن  دست  در  به دليل  متأسفانه  است.  داشته  چپ بر  جنبش 
روي شواهد و نشانگرهاي فعاليت گسل سياه كوه نمی توان نرخ لغزش را ارائه كرد 
را  سياه كوه  گسل  روي  چپ بر  جنبش  نرخ   Hollingsworth et al. (2008) ولی 
در   Hollingsworth (2007) كه  است  گفتنـی  كـرده انـد.  بـرآورد   2/4  mm/yr

سن  به  آهكي  پشته  يك  چپ بر  جابه جايي  به  گسل  باختري  جنوب  بخش های 
و  مي كند  استناد  كيلومتر   35 حدود  به ميزان  گسل  راستاي  در  كرتاسه  ژوراسيك- 
اين ميزان را مشابه با جابه جايي هاي چپ بر روي گسل آستانه و گسل مشا مي داند. با 
اين حال در هيچ نقطه اي در راستاي گسل چنين ميزان جابه جايي و يا حتي مقداري 
نزديك به آن مشاهده نمي شود. همچنين با توجه به طول گسل )حدود 150 كيلومتر( 
و جايگاه زمين ساختي آن چنين ميزان جابه جايي منطقي نيست. همچنين وجود افراز 
بلند در راستاي اين گسل كه در برخي بخش ها به حدود 75 متر مي رسد بيانگر زياد 
بودن مؤلفه شاغولي جنبش اين گسل است. از اين رو، جنبش گسل امتدادلغز محض 

نيست و يك مؤلفه شيبي، حركات چپ بر را همراهي مي كند. 
4-2. برونزد نهشته هاي پالئوزوييك و مزوزوييك و تكوين ساختاري گسل سياه کوه

سياه كوه  گسل  راستاي  در  بخش ها  برخي  در  كه  مي دهند  نشان  بررسي ها 
اين  گرفته اند.  قرار  كواترنري  و  نئوژن  نهشته هاي  كنار  در  پالئوزوييك  سازندهاي 
گرفته اند. قرار  گسل  مياني  بخش هاي  در   و  گسل  خاوري  شمال  پايانه  در   مناطق 

پهنه  يك  گسل  مياني  بخش  در  دزدآب  كوه  در   Hollingsworth et al. (2008)

فشاري (Restraining Bend) معرفي كرده  است و برونزد واحدهاي كهن را در نتيجه 
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اين  مياني  بخش هاي  در  ما  باور  به  اين حال  با  مي داند.  اين خم  در  حركت چپ بر 
گسل خم آشكاري وجود ندارد. از اين رو، سازندهاي پالئوزوييك با يك سازوكار 
راندگي در گذشته در راستاي اين گسل  روي نهشته های جوان تر رانده شده اند. ولی 
بهار سبب  بلندی های كوه  پلنگي و  پايانه شمال خاوري گسل، گسل ها در كوه  در 
برونزد سازندهاي پالئوزوييك در مجموعه هاي به هم ريخته  در راستاي گسل شده اند 
)وزيري و سالمتي، 1380؛ سهيلي و سهندي، 1378(. تصوير ماهواره اي )شكل 1( 
هم نشان مي دهند كه به سوی خاور، روند گسل كمي خم و خاوري، شمال خاوري-  
باختري و جنوب باختري مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت كه مناطق كوه پلنگي 
و كوه بهار در محل تغيير روند گسل قرار گرفته اند. در اين بخش ها تغيير روند گسل 

مي تواند سبب برونزد واحدهاي پالئوزوييك در راستاي گسل شده باشد.   
     بديهي است كه برونزد نهشته هاي پالئوزوييك و قرار گيری آنها در كنار هم و 
يا واحدهاي جوان تر به ويژه در  بخش هاي مياني نيازمند وجود يك جنبش راندگی 
دست كم در دوره هايي در طول تاريخ تكوين گسل است. به اين ترتيب افزون بر وجود 
يك سازوكار گسلي راندگي در طي دوران تكوين زمين ساختي گسل سياه كوه كه 
فشاري  منطقه  مياني گسل شده،  در بخش هاي  پالئوزوييك  نهشته هاي  برونزد  سبب 
در ناحيه كوه پلنگي و ناحيه كوه بهار كه از تغيير روند ايجاد شده برای پايان گسل 
سياه كوه پديد آمده،  سبب باال آمدگی نهشته هاي كهن و  روي هم رانده شدن آنها 
شده است . همچنين از آنجا كه گسل سياه كوه يك گسل پي سنگي است )شكل 2(، 
گسل جواني نيست و اثر آن  روي نهشته هاي كواترنري نشان دهنده جنبش هاي جوان 
تغييرات  نتيجه  اين گسل در  امتدادلغز چپ بر در راستای  پيدايش شواهد  آن است. 

بنيادی كه در زمين ساخت فالت ايران روي داده  صورت گرفته است. 
مهم   (Reorganization) دوباره  سازمان دهی   يك   كه  مي دهند  نشان  شواهد       
در  اوراسيا  عربي-  برخورد  پهنه  بخش هاي  از  بسياري  در  ناحيه اي  دگرشكلي  در 
در رسوب گذاري  بنيادين  تغيير  است كه سبب  داده  پيش روي  ميليون سال   7 تا   3
گسترده  چين خوردگي  آغاز  كپه داغ،  و  جنوبي  خزر  حوضه  البرز،  دگرشكلي  و 
است  شده  ايران   خاور  در  جنوبي  شمالي-  فعال  امتدادلغز  گسلش  و  زاگرس  در 
سن سنجي  داده هاي  اگرچه   .(Allen et al.,  2004; Walker & Jackson, 2004)

مورد  ناحيه  در  راندگي  است كه گسلش  زماني  اين  نيست، ولي گويا  ما  در دست 
مطالعه يك مؤلفه حركتي چپ بر يافته است. با اين حال برخي پژوهشگران  همچون
مي دانند.  پليستوسن  در  و  تازه تر  را  سازمان  تغيير  اين  زمان   Ritz et al. (2006)

انتقالي  ناحيه  براي  نو را  Javidfakhr et al. (2011b) 3 وضعيت تنش كهن، ميانه و 

ميان البرز و كپه داغ در پليو-كواترنري به دست آورده اند. رژيم زمين ساختي فشاري 
تا ترافشاري با راستاي بيشينه تنش افقي )N135±20°E )σ1 براي وضعيت قديم،  رژيم 
وضعيت  براي   N185±15°E  )σ1( افقي  تنش  بيشينه  راستاي  با  فشاري  زمين ساختي 
 N036±20°E  )σ1( افقي  تنش  بيشينه  راستاي  با  ترافشاري  زمين ساختي  رژيم  و  ميانه 
Javidfakhr et al. (2011b) در حال حاضر همگرايي  باور  به  براي وضعيت جديد. 
عربی- اوراسيا در منطقه انتقالی ميان البرز و كپه داغ نيازمند گسلش امتدادلغز در راستاي 

گسل های چپ بر با روند NE در البرز خاوری و گسل های راست بر با روند NW در 
باختر كپه داغ می باشد. Shabanian et al. (2010)  نيز بيان مي كنند كه يك سازمان دهی 
دوباره جنبشي ناحيه اي در كواترنري در مقياس حوضه خزر جنوبي و نواحي پيرامون 
آن صورت گرفته است. به باور ما در پی اين تغيير، سازوكار گسل سياه كوه كه تا 
است.  شده  تبديل  چپ بر    جنبش  با  لغز  مؤرب  به  است  بوده  راندگي  اين  از  پيش 

5- نتيجه گيری 
- بر پايه شواهد زمين ريخت شناختي در راستاي گسل سياه كوه، اين گسل را می توان 

يك گسل فعال به شمارآورد كه در كواترنری فعاليت دارد. 
سوی از  سياه كوه  گسل  چپ بر  جابه جايی  ميزان  از  كه  برآوردهايی   -

با بررسی های  اتجام شده در اين پژوهش  Hollingsworth (2007) ارائه شده است 

همخوانی ندارد و  ميزان 35 كيلومتر چپ بر اغراق آميز به نظر می رسد.
- وجود افراز بلند در راستاي اين گسل بيانگر زياد بودن مؤلفه شاغولي جنبش اين 
شيبي،  مؤلفه  يك  و  نيست  محض  امتدادلغز  گسل،  جنبش  بنابراين  و  است  گسل 

حركات چپ بر را همراهي مي كند. 
يك  با  سياه كوه  گسل  راستای  در  مزوزوييك  و  پالئوزوييك  نهشته های  برونزد   -
با اين حال در  سازوكار راندگي در گذشته در راستاي اين گسل روی داده است؛ 
برخی بخش  ها خميدگی روند گسل در به سطح رسيدن اين واحدها كمك كننده 

بوده است. 
- شواهد باال به همراه انطباق اين گسل  روی خط واره مغناطيسی نشان می دهند كه 
گسل سياه كوه يك گسل پي سنگي است و پيدايش شواهد امتدادلغز چپ بر  روي اين 

گسل در نتيجه تغييرات اساسي است كه در زمين ساخت فالت ايران رخ داده است.
درست  ايران  فالت  زمين ساخت  در  را  سازمانی  تغيير  چنين  پژوهشگران  بيشتر   -

دانسته اند و زمان آن را ميان 3 تا 7 ميليون سال پيش و يا در كواترنری دانسته اند.
اين يك  از  پيش  تا  كه  سياه كوه  ناحيه ای، گسل  زمين ساخت  تغيير  اين  پی  در   -
گسل راندگي بوده است به يك گسل مورب لغز با جنبش چپ بر تبديل شده است. 

سپاسگزاری
 1:25000 زمين شناسي  نقشه هاي  تهيه  طرح  دستاوردهاي  از  بخشی  پژوهش  اين 
انجام  اكتشافات معدني كشور  محدوده جاجرم است كه در سازمان زمين شناسي و 
شد. از اين رو، بر خود الزم مي دانيم كه از ياری هاي معاونت زمين شناسي و مديريت 
سپاسگزاري  كشور  معدني  اكتشافات  و  زمين شناسي  سازمان  منطقه اي  زمين شناسي 
مجيدي فرد،   محمود رضا  دكتر  راهنمايي هاي  و  همراهي ها  از  همچنين  كنيم. 
نديم  هيراد  مهندس  و  شافعي  عليرضا  مهندس  حاجي حسيني،  ابوالفضل  مهندس 
از  سپاسگزاريم.  كشور  معدني  اكتشافات  و  زمين شناسي  سازمان  در  ما   همكاران 
دكتر شهريار سليماني آزاد و دكتر محمدرضا فروتن نيز برای نظرات و راهنمايي هاي 

سودمند شان سپاسگزاري مي كنيم. 
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كه   Landsat ماهواره اي  1- تصوير  شكل 
موقعيت گسل سياه كوه و محل برونزد نهشته هاي 
مي دهد.  نشان  آن  راستاي  در  را  پالئوزوييك 
نشان  را  گسل  سطحي  رنگ  اثر  سرخ  نشانه هاي 
ناحيه اي  نمادين  نقشه  تكميلي  نقشه  مي دهند. 
از  را  اوراسيا  عربي-آفريقا-  پهنه  كه   است 

Reilinger et al. (2006)  نشان می دهد.

شكل 2- نقشه مغناطيس هوايي منطقه مورد مطالعه 
كه خط واره منطبق بر گسل سياه كوه را نشان مي دهد 

.(Yousefi & Friedberg, 1978 a & b)

در  پالئوزوييك  نهشته هاي  برونزد   -3 شكل 
بلندی های  در  الف(  كوه  سياه  گسل  راستاي 
و   )1380 سالمتي،  و  )وزيري  پلنگي  كوه 
سهندي،  و  بهار )سهيلي  كوه  بلندی های  در  ب( 
نشان  را  سياه كوه  گسل  راستاي  پيكان ها   .)1378

مي دهند.

الف

ب
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شكل 4- الف( تصوير مدل ارتفاعی رقومي SRTM )90 متر( كه بخشي از گسل سياه كوه را نشان مي دهد، ب، ج و د( افراز گسلي سياه كوه در جنوب بلندی های شرف خان. ه( تصوير سه بعدی بر 
پايه توپوگرافي SRTM )90 متر( و تصوير ماهواره اي Landsat كه افراز گسل سياه كوه را در جنوب بلندی های كوه پركان نشان مي دهد.

الف

ج

هـ

د

ب
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شكل 5-  تصوير ماهواره ايGoogle Earth كه نشان مي دهد گسل سياه كوه درون كنگلومراي نئوژن و در همبري اين نهشته ها با واحدهاي كواترنري عمل كرده است.

شكل 6- الف( تصوير ماهواره اي Google Earth كه عبور گسل سياه كوه از درون نهشته هاي پليو-كواترنري و حفر ژرف آبراهه هاي بلوك جنوبي گسل را نشان 
مي دهد، ب( تصوير ماهواره اي Google Earth كه نشان مي دهد گسل سياه كوه يك مخروط افكنه در واحد Qf1 را به طور چپ بر بريده است.

شكل 7-  تصاوير ماهواره اي Google Earth كه نشان مي دهدكه گسل سياه كوه الف( يك آبراهه را حدود 150متر و ب( ديگری را 120 متر به طور چپ بر 
منحرف كرده است.

الف

الف

ب

ب
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از تغييرات  )با  است  بريده  چپ بر  به طور  را  آبراهه ها  سياه كوه  گسل  از  بخشي  مي دهد  نشان  كه   Landsat ماهواره اي  تصوير  الف(   شكل10- 
 .)Hollingsworth et al., 2008

شكل 8 -  الف( تصوير ماهواره اي Google Earth؛  ب( عكس بخشي از گسل سياه كوه كه يك آبراهه را به طور چپ بر منحرف كرده است.

شكل 9- الف( تصوير ماهواره اي Google Earth؛ و ب( بخشي از گسل سياه كوه كه آبراهه ها را به طور چپ بر منحرف و شماري پشته مسدود كننده ايجاد كرده است. 

الف

الف

ب

ب
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Abstract

Geomorphic evidence along the Siah kuh fault (North of Jajarm) shows this fault has been active during Quaternary. Faulted Quaternary 

deposits, deflected and offset streams and bisected alluvial fans are among such evidence. These together with fault scarps in Neogene and 

Quaternary strata reveal young left-lateral motions on the Siah kuh fault as a part of the Shahrud fault system. However, there are Paleozoic 

and Mesozoic Formations juxtaposed with Neogene and Quaternary deposits along the fault. Some of these old units have cropped out in 

northeastern termination and bends along the fault, while others are observed where there is not a bend. Therefore, thrust faulting must have 

brought them to the surface. Aeromagnetic maps show that Siah kuh fault coincides with an aeromagnetic lineament. Consequently, the 

geomorphic features suggest only the youngest slips on the fault. Therefore, the Siah Kuh has been a thrust fault whose kinematics change and 

initiation of left-lateral motions resulted from changes in stress regimes and a regional reorganization during Quaternary.

Keywords: Tectonics of  Northeast Iran, Siah- kuh fault, Shahrud fault system.
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