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چکیده
پهنه گسلی الهیجان یکی از گسل های عرضی البرز باختری است که با سازوکار راستالغز چپ بُر دگرریختی هایی را در این پهنه پدید آورده است. در این پژوهش با انجام مطالعات 
صحرایی، فن های سنجش از دور، پردازش تصاویر ماهواره ای و روش های آماری، پهنه گسل الهیجان مورد تحلیل هندسی و جنبش شناختی قرار گرفته و تالش شده است پهنه 
گسلی بازسازی شود. برپایه نتایج حاصل از این پژوهش، گسل الهیجان دارای راستای N55E و شیب ˚70 به سوی جنوب خاور می باشد؛ پهنه گسلی 30 کیلومتر پهنا دارد. این 
پهنه گسلی را می توان به عنوان یک سامانه برشی چپ بر در نظر گرفت که انواع شکستگی های مرتبط با این سامانه را در خود جای داده است. گسل های موجود در این پهنه به 
صورت گسل های همساز و ناهمساز با پهنه اصلی شکل گرفته اند. بیشتر گسل های این پهنه حرکت کج لغز دارند و سازوکار آنها با توجه به زاویه ای که با دیواره های اصلی برش 
ساخته اند، تغییر می کند. گسل های تقریباً موازی با دیواره برش مؤلفه حرکتی چپ بر دارند. در مقابل، گسل هایی که زاویه بیشتری )حدود ˚75( با این دیواره می سازند، سازوکار 

حرکتی راست بر دارند. با ادامه دگرریختی، ساختارهای موجود به گونه پادساعت گرد چرخیده اند و زاویه کوچک تری با دیواره های اصلی برش ساخته اند.
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1-مقدمه
زمین شناختي  ویژگي هاي  بر  استناد  با  تنها  تاکنون  که  است  گسلي  الهیجان  گسل 
برخی  توسط  سپیدرود  دره  محل  در  و  گرفته  قرار  شناسایي  مورد  فیزیوگرافیک  و 
و  آستارا  گسل های  میان  مرز  عنوان  به  گسل  این  است.  شده  معرفی  پژوهشگران 
کاسپین در نظر گرفته می شود )درویش زاده، 1385(. بنا به باور برخی پژوهشگران، 
رویدادهای  و  ندارد  وجود  ساختاری  چنین  توجیه  برای  لرزه ای  شاهد  هیچ 
زمین ریختی آشکاری برای فعالیت عهد حاضر در طول این گسل دیده نشده است

(Allen et al., 2003). مطالعات صحرایی پیشین نیز نشان از رخنمون نیافتن این گسل 

در راستای رودخانه سپیدرود دارد )وحدتی دانشمند و همکاران، 1385(. با توجه به 
فعالیت های عهد حاضر گسل الهیجان )درویش زاده، 1385( و این که البرز باختری 
کامال توسط این گسل قطع شده است، بخشی از به  هم ریختگی های ساختاری البرز 
موجودیت  بررسی  برای  پژوهش  این  داده می شود.  نسبت  این گسل  به  نیز  باختری 
انجام  )تحلیل هندسی و جنبش شناسی( آن  این گسل در صحرا و تحلیل ساختاری 
گرفته است. در این پژوهش، مطالعه سامان مندی در طول این گسل )از معدن دیزبن 
است.  گرفته  صورت  رودبار(  تا  سپیدرود  رودخانه  امتداد  در  و  الهیجان  خاور  در 
منطقه مورد مطالعه در پهنه ساختاری البرز باختری میان عرض های جغرافیایی شمالی 
تا   49º  8′  6″ خاوری  جغرافیایی  طول های  و   37º  31′  57″ تا   36º  31′  42″
50º 15′ 11″ قرار گرفته است و توسط بخشی از نقشه های 1:100000 رشت )خبازنیا 
و صادقی، 1383( ، بندر انزلی )نظری، 1383(، لنگرود )رحمتی، 1383(، جواهرده 
)بهارفیروزی و شافعی، 1382(، جیرنده )قلمقاش، 1381( و رودبار )نظری و سالمتی، 
راه  آزاد  مطالعه  مورد  منطقه  به  دسترسی  راه  بهترین  می شود.  داده  پوشش   )1377

رشت- قزوین است )شکل 1(. 

2-جایگاهزمینشناسیمنطقهموردمطالعه
البرز یک شاخه از کمربند کوهزایي آلپ- هیمالیا است که در اثر برخورد اوراسیا- 
خردقاره ایران از پایان کرتاسه )تا میوسن( شکل گرفته است. این رشته کوه مرز میان 
 (Zanchi et al., 2006; Guest et al., 2007( است  ایران  فالت  و  جنوبی  کاسپین 
که در نتیجه تقسیم شدگی کرنش میان گسل های راندگی و راستالغز چپ بر موازی 

همگرایی  اثر  در  یادشده  شکل  تغییر  است.  یافته  شکل  تغییر  رشته کوه  راستای  با 
شمالی- جنوبی بین صفحه های تازی- اوراسیا و حرکت رو به سوی باختر کاسپین 
روند با  فعال  چپ بر  راستالغز  گسل های  است.  ایران  خرد قاره  به  نسبت  جنوبی 
دارند قرار  آن  باختر  در   NW-SE و  رشته کوه  خاور  در   NE-SW

حاصل  که  است  پالئوتتیس  زمین درز  البرز،  شمالي  مرز   (Allen et al., 2003)

تریاس  اواخر  در  توران  سنگ کره ای  قطعه  با  البرز  قاره اي  پوسته  میان  برخورد 
دریایي  ژرف  رسوبات  بقایاي  نیز  و  دگرگون شده  افیولیتي  مجموعه هاي  با  و  است 
این محدوده یافت شده اند،  پالئوتتیس که در طول  اقیانوس  به  دگرگون شده وابسته 
متمایز مي شود (Alavi, 1991). بنا به باور برخی پژوهشگران، این زمین درز بر گسل 
کاسپین منطبق می شود )آقانباتی، 1383(. گسل کاسپین جداکننده مرز کوه و دشت 
دانسته شده  است  به سمت جنوب  بیشتر گزارش ها شیب آن  در  البرز است که  در 
این  باختری  پایانه   .(Berberian, 1983; Axen et al., 2001; Allen et al., 2003)

و  بریده  خاوری  شمال  راستای  با  الهیجان  گسل  توسط  الهیجان  منطقه  در  گسل 
کوتاه شدگي  میزان  اختالف   .)1382 همکاران،  و  )قاسمی  است  شده  جابه جا 
باختری  البرز  و  میاني  البرز  بخش  دو  میان  دگرریختي  متفاوت  سازوکارهاي  و 
بگیرد  شکل  پارگی  گسل  یک  صورت  به  الهیجان  گسل  که  است  شده  سبب 
و  )قاسمی  کند  جبران  خود  سوی  دو  در  را  البرز  متفاوت  دگرریختی  بتواند  تا 
نیز  کاسپین  حوضه  درون  گسلی  پهنه  این  که  می رسد  نظر  به   .)1379 مصوری، 
چرا  است؛  شده  مدفون  جنوبی  کاسپین  حوضه  رسوبات  توسط  و  داشته  گسترش 
تشخیص  قابل  گرانی سنجی  نقشه های  همچنین  و  ژرف  لرزه ای  خطوط  روی  که 
شمال  البرز،  باختری  بخش  کوه های  ساختاری  روند   .(Golonka, 2000) است 
و  چین خورده  زاگرس  شمالی  نوار  با  اندازه ای  تا  و  خاوری  جنوب  باختری- 
 .(Solaimani, 2001) است  هم سو  بزرگ  و  کوچک  قفقاز  ساختمانی  امتداد 
فعال مرز کوهستان  گستره مورد مطالعه در شمال خاور توسط گسل های راندگی 
مهم  سنگی  واحدهای  از   .)2 )شکل  است  شده  برگرفته  در  کاسپین  جنوب  در 
و  الهیجان  خاور  در  کربنیفر  فیلیتی  سنگ های  مطالعه  مورد  منطقه  در  موجود 
مزوزوییک سازندهای  پرمین،  سن  با  روته  و  دورود  سازندهای  رشت،   جنوب 
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و  فراوان  گسترش  با  و  ماسه سنگ  و  شیل  از  تناوبی  با  شمشک  سازند  شامل 
سنگ آهک های تیزکوه است. مهم ترین سازند دوران سنوزوییک در منطقه، سازند 
کرج است که دارای توف های آندزیتی، گدازه های بازالتی، شیل های توفی، سنگ 
جوش با میان الیه های سنگ آهک و گدازه های دیکیتی است. افزون بر این، دشت 

گیالن توسط رسوبات آبرفتی، دلتایی و دریایی کواترنری پوشیده شده است.

3-روشکار
3-ا.عناصرساختاري

 براي استخراج عوامل ساختاري مانند: شکستگي ها و گسل ها و تعیین ارتباط آنها، از 
پردازش تصاویر ماهواره اي )با کمک روش های گوناگون سنجش از دور( استفاده 
شد. برای تشخیص گسل ها و شکستگي ها روي تصویر ماهواره اي +ETM )مربوط به 
فیلترهای  به کارگیری  با  استفاده شد. همچنین  باند )1-4-7(  ترکیب  از  سال 2007( 
جهت دار در جهات 45، 60 ،90 و 180 درجه برروی تصویر ماهواره ای منطقه )در 
محیط نرم افزار ENVI(، عوارض خطي موجود در منطقه در قالب خط واره شناسایي 
گسل هاي  صحرایي(  )اندازه گیري هاي  میداني  کنترل هاي  از  استفاده  با  سپس  شد. 
اصلي، گسل هاي فرعی و گسل هاي کواترنري )که به روشنی آبرفت هاي کواترنري 
این ترتیب داده های آغازین تهیه الیه  به  از هم جدا شدند که  را قطع کرده بودند( 
از  )با استفاده   GIS نرم افزاري  از محیط  با استفاده  ادامه  شکستگي ها فراهم آمد. در 
با  همچنین  شدند.  رقومي سازی  استخراج شده،  شکستگي هاي   )Arcview نرم افزار 
و   )1:250.000 مقیاس  )با  الهیجان  گسل  محدوده  ژئوفیزیک  نقشه  رقومي سازی 
شد.  تهیه  مغناطیسي  خط واره هاي  بُرداري  الیه   مغناطیسي،  خط واره هاي  استخراج 
پی سنگی  و  کواترنری  فرعی،  اصلی،  نام های  با  از گسل ها  الیه  بدین  ترتیب چهار 
تهیه و با روي هم قرار دادن الیه هاي مختلف بُرداري، نقشه ساختاري منطقه و محیط 
نمودارهاي  مانند  ساختاري  تحلیل های  اطالعات  پایان  در  شد.  تهیه  آن  پیرامون 
و  افزوده  یادشده  نقشه  به  نیز  فشارش(  )محورهاي  جنبشی  محورهاي  و  گل سرخي 

نقشه ساختاري پایانی منطقه آماده شد )شکل 3(.
3-2.واحدهايچینهشناسيمنطقه

تصویر   )1-4-7( باندي  ترکیب  از  گوناگون،  سنگی  واحدهای  تشخیص  برای   
روی   (High Pass) باالگذر  فیلتر  به کارگیری  با  همچنین  شد.  استفاده  ماهواره ای 
تصویر )در محیط نرم افزار ENVI( الیه هاي مختلف با سنگ شناسي متفاوت در منطقه 
کنترل هاي  از  استفاده  با  درآمد. سپس  نقشه چینه شناسي  به صورت  و  شناسایی شد 
سنگ شناسي هاي  ترکیب  با  سنگي  الیه هاي  صحرایي(   )اندازه گیري هاي  میداني 
در  شد.  ایجاد  چینه اي  واحدهاي  بُرداري  الیه     ترتیب  این  به  و  جدا  هم  از  متفاوت 
ادامه با روي هم قرار دادن الیه هاي بُرداري چینه شناسي، گسل هاي اصلي، رودخانه ها 
و راه ها، نقشه زمین شناسي منطقه طرح و پیرامون آن از نقشه های زمین شناسی موجود 

تهیه شد )شکل 4(. 
3-3.تحلیلساختاری

و  هندسی  صورت  دو  به  ساختاری  تحلیل های  قالب  در  گسل  تحلیل  و  تجزیه   
جنبش شناسی انجام شد.

ایستگاه،   8 در  شکستگی ها  چیره  روندهای  بررسی  برای  گسلها:  هندسی تحلیل -

ویژگی های شکستگی ها اندازه گیری شد، سپس بر پایه روش بسامد- امتداد، نمودار 
نقشه  روی  آمده  به دست  نتایج  و  رسم  مناطق  این  شکستگی های  از  گل سرخی 
این  در  آنجایی که  از  آورده شد.  بخش  هر  ماهواره ای(  تصاویر  پایه  )بر  ساختاری 
ادامه،  در  هستند،  شده   برداشت  ساختارهای  مهم ترین  درزه ها  و  گسل ها  پژوهش 
شکستگی های مرتبط با پهنه گسلی )الهیجان( محاسبه و جدایش شد. بدین صورت 
نیز  به دست آمد و سپس الیه بندی  ایستگاه  ابتدا قطب همه شکستگی ها در هر  که 
یا در کنار  با الیه بندی روی الیه بندی و  از آنجایی که درزه های مرتبط  رسم شد. 

آن )با بیشینه 10 درجه در دو سوی الیه بندی( قرار می گیرند، قطب درزه های مرتبط 
یک  در  و  بوده اند  گسل  با  مرتبط  احتماالً  اطالعات،  بقیه  شد.  حذف  الیه بندی  با 
بر  عمود  گسل  با  مرتبط  درزه های  قطب  که  این  به  توجه  با  گرفته اند.  قرار  صفحه 
روند گسل هستند، صفحه مکمل با صفحه دربرگیرنده قطب صفحات )دارای روندی 
با گسل مولد  همسان و شیب و سوی شیب مکمل( رسم شد. این صفحه، هم روند 
درزه ها یا گسل های فرعی است. برای به دست آوردن گسل اصلی از میان گسل های 
اندازه گیری شده، قطب همه گسل ها روی یک صفحه قرار داده شد که صفحه عمود 

بر آن، گسل اصلی است )شکل های 5- الف و ب و 6(.
 8 به  ناحیه  کل  مطالعه،  مورد  ناحیه  گستردگی  علت  به  گسلها:  جنبشی تحلیل -

منطقه،  در  محورهای جنبشی  تحلیل  برای  تقسیم شد.  اندازه گیری(  )ایستگاه  منطقه 
ادامه  در  و  گسل ها  شیب  سوی  و  شیب  راستا،  شامل  شکستگی ها  ویژگی های 
حرکت  سوی  و  خش  خط  ریک  شامل  گسل  سطح  در  خش  خط  مشخصات 
آمده  به دست  اطالعات  سپس  شد.  اندازه گیری  مختلف  ایستگاه های  در  بلوک ها 
پایه  شد.   Georient نرم افزار  وارد  و  شده  دسته بندی  مجزا،  فایل های  شکل   به 
حرکت صفحه  محاسبه  روش  پژوهش،  این  در  شکستگی ها  جنبش شناسی   تحلیل 

محاسبه  برای   تحلیلی،  روش  این  در  است.    (Marret & Allmendinger, 1990)

و  قطب  با  همراه  گسل ها  ابتدا  فشارش(،  محور  )به ویژه  پویش شناختی  محورهای 
خط خش آنها رسم شد و سپس صفحه حرکتی آنها محاسبه شد. در ادامه بر روی 
صفحه حرکتی، 45 درجه در جهت و خالف جهت بردار لغزش حرکت کرده و به 
تحلیل  برای  پژوهش،  این  در  محاسبه شد.  و کشش  فشارش  محورهای  ترتیب  این 
سینماتیکی فقط از محور فشارش استفاده شده است. برای آسانی خوانش ها نمودار 
کانتوری از محورهای فشارش برای هر منطقه تهیه شده و در مرحله بعدی، بردارهای 

این محورها روی نقشه  ساختاری آمده است.
3-4.تفسیرنقشهژئوفیزیکهواییمنطقه

در این پژوهش نقشه ژئوفیزیک هوایی استان گیالن )برگرفته از سایت پایگاه ملی 
داده های علوم زمین( در محیط GIS رقومی و سپس با کمک تحلیل های مشاهده ای 
ساختاری  عناصر  ادامه،  در  همچنین  شد.  بررسی  آن  ساختاری  عناصر  کیفی، 
استخراج شده حاصل از پردازش تصویر ماهواره ای منطقه به آن افزوده شد. در نقشه 
تهیه شده، قطع ناگهانی بی هنجاری ها بیانگر اثر گسل است. بررسی نقشه ژئوفیزیک 
پهنه  و عرض  تا رشت  را  کاسپین  راستای گسل  پهنه گسلی الهیجان،  محدوده  در 

گسلی الهیجان را حدود 30 کیلومتر نشان  داد )شکل 7(. 

4-نتایجمطالعاتساختاری
عناصر ساختاری اصلی مطالعه شده در 8 منطقه شامل گسل  ها و درزه ها هستند که با 
قرار گرفتند.  بررسی  بررسی عکس های هوایی مورد  به مطالعات صحرایی و  توجه 
گسل ها مهم ترین ساختارهای موجود در منطقه هستند که بر پایه آنها تحلیل جنبشی 
صورت گرفته و با توجه به شواهد موجود مشخص شده است که شرایط سامانه برشی 
چپ بر )با راستای N55E و پهنای30 کیلومتر( سبب ایجاد شکستگی هایی با روندهای 
شیب لغز  حرکات  انواع  با  گسل هایی  که  گونه ای  به  است  شده  منطقه  در  مختلف 
)وارون و عادی( و راستالغز )راست بر و چپ بر( و یا ترکیبی از این دو قابل برداشت 

است. مهم ترین گسل های اندازه گیری  شده در این پهنه عبارتند از:
-گسلهایباراستایشمالخاور-جنوبباختر: گسل  هایی با این راستا بیشترین شمار 

به  رو  شیبی  آنها  بیشتر  که  هستند  سپیدرود  دره  راستای  در  برداشت شده  گسل های 
این  راستای  هستند.  وارون  مؤلفه  مقداری  با  چپ بر  راستالغز  و  دارند  خاور  جنوب 
اصلی ترین  عنوان  به  این گسل  ها  است.   N  40-55  E و   N  55-70  E میان  گسل  ها 
سیاه  دیزبن، جنوب سیاهکل،  پاره گسل های  به شمار می روند.  پهنه  این  گسل  های 
رود )شکل 8(، شمال رستم آباد، رحیم آباد، خرارود و سدتاریک معرفی شده در این 
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پژوهش در این گروه قرار می گیرند که به عنوان شکستگی های رده اول پهنه گسلی 
)P و R( به شمار می آیند )جدول 1(. 

-گسلهایباراستایشمالباختر-جنوبخاور: این گسل ها بیشتر در باختر و خاور 

حرکت  بیشتر  و  هستند  اندازه گیری  قابل  رودبار  کیلومتری  سه  همچنین  و  رودبار 
راست بر )شکل 9( را نشان می دهند و شیبی رو به جنوب باختر دارند. فراوانی راستای 
نوع  اول  عنوان شکستگی های رده  به  این گروه  است.   N  155 - N میان 160  آنها 
نشان  را  نیز همین روند  تالش محله  منطقه  فراوانی گسل ها در  به شمار می آیند.   R′

می دهد که نشان دهنده امتداد شمال باختری- جنوب خاوری گسل کاسپین در البرز 
باختری است. 

دو گروه  به  نسبت  روند  این  با  گسل هایی  باختری:  باراستایخاوری- -گسلهای

و  دیلمان  این گسل ها، گسل های  مهم ترین  از جمله  دارند.  فراوانی کمتری  پیشین، 
در   σ1 بر  عمود  بیش  و  کم  سویی  در  و  بوده  وارون  گسل هایی  که  هستند  درفک 
با  وارون  N و حرکتی  میان 110 -90  این گسل ها  امتداد  تشکیل شده اند.  پهنه  این 
کمی مؤلفه چپ بر دارند. در باختر رودبار شماری گسل با روند کم و بیش خاوری- 
باختری اندازه گیری شد که چندین نسل حرکت را در خود ثبت کرده اند. افزون بر 
شمالی-  تقریبی  راستای  که  شد  برداشت  نیز  عادی  گسل  شماری  باال،  گسل های 

جنوبی نشان می دادند )شکل 10(.
شمال  به  رو  روندی  باختری  البرز  برای  گزارش شده  جنبشی  محورهای       
می دهند نشان  را  اوراسیا  به  عربی  صفحه  فشارش  سوی  که  دارند  شمال  تا   خاور 

محور   .(Reilinger et al., 2006;  Nilfouroushan, 2007;   Jackson et al., 2002)

پیشین  فشارش  محور  با  که  آمد  دست  به   E10N پژوهش  این  در  اصلی  فشارش 
همخوانی  الهیجان  گسل  چپ بر  حرکت  با  همچنین  و  منطقه  در  اندازه گیری شده 
دارد. در منطقه تالش محله، بردار حرکتی رو به جنوب باختر در سوی N 55 است 
دریای  به  منطقه  این  بودن  نزدیک  به  توجه  با  می باشد،  برش هم سو  راستای  با  که 
کاسپین، می توان آن را ناشی از فشارش حاصل از کارکرد گسل راندگی کاسپین   
پهنه  محلی  فشارش های  اثر  در  باال  جهت های  از  غیر  حرکتی  بردارهای  دانست. 

برشی ایجاد شده اند. 

5-بحثوبررسی
در این بخش با کنار هم قرار دادن شواهد ساختاری و زمین شناسی بسیار و مطالبی که 
تاکنون بیان شده، سعی شده است تا مدل و الگویی برای منطقه مورد نظر ارائه شود. 
این الگو به وسیله تحلیل داده های ساختاری و به کمک شواهد موجود در ارتباط با 
حرکات گسل  های موجود در منطقه ارائه شده که قابل مقایسه با یک سامانه برشی 

چپ بر است.
بر  که  می گیرند  شکل  شکستگی ها  انواع  برشی،  سامانه  یک  عملکرد  اثر  در       
با  R با زاویه 15 درجه و هم سو  Riedel (1929) عبارتند از شکستگی های  پایه مدل 
 دیواره اصلی برش، ′R با زاویه 75 درجه ناهم سو با دیواره اصلی برش، P با زاویه 15 
درجه و هم سو با دیواره برش، شکستگی های کششی در راستای اعمال σ1 و عمود 
می گیرند  شکل   σ3 راستای  در  وارون  شکستگی های  کششی،  شکستگی های  بر 
 Twiss & Moores, 1992;( باشد  همراه  چین خوردگی  ایجاد  با  می  تواند  که 

.(Ghosh & Chattopadhyay, 2008

دارند  مختلفی  سازوکارهای  الهیجان  گسله  پهنه  در  موجود  شکستگی های       
دست  به   N55E الهیجان  گسل  اصلی  روند  که  این  به  توجه  با  الف(   -11 )شکل 
بنابراین، شکستگی های رده اول آن عبارتند از روندهای N 40 شکستگی های  آمد 
نوع R، روندهای N 160 شکستگی های نوع ′R، روند های N 70 شکستگی های نوع 
P، روندهای N10 شکستگی های کششی و روندهای N100 موازی با محور چین ها 
وگسل های وارون )شکل 11- ب(. شماری گسل با روندهایی دیگر تشخیص داده 

شد که حاصل چرخش شکستگی های رده اول و کم شدن زاویه آنها با دیواره اصلی 
برش در طی فعالیت های گسل هستند که به عنوان شکستگی های رده دوم معرفی و 
و  پاره های گسلی رحیم آباد، خرارود  می شوند.  دیده  به صورت گسل های کج لغز 
سدتاریک به عنوان شکستگی های نوع R و پاره های گسلی دیزبن، جنوب سیاهکل 
می آیند  شمار  به  برشی  پهنه  این   P نوع  عنوان شکستگی های  به  رستم آباد  شمال  و 

)شکل 11- ج(.
     شکستگی های P و R درون یک سامانه برشی می توانند به صورت همپوشان و 
نردبانی نسبت به هم قرار گیرند. اگر این شکستگی ها به صورت همپوشان باشند، با 
توجه به نوع حرکت در محل تداخل، حوضه های کششی یا فشارشی ایجاد می شود 
ژئوفیزیک،  نقشه های   .(Twiss & Moores, 1992; McClay & Bonora, 2001)

می دهد.  نشان  به روشنی  را  پهنه  این  در  ایجاد شده  و کششی  فشارشی  حوضه های 
شدند  برداشت  رستم آباد  ورودی  در  عادی  گسل های  داده ها،  برداشت  مسیر  در 
به عنوان یک  به نقشه توپوگرافی می توان این منطقه را  با توجه  )شکل 6- ب( که 
حوضه فروافتاده کششی در نظر گرفت. افزون براین، دو پاره گسل سیاه رود و شمال 
رستم آباد با هم به صورت نردبانی قرار گرفته اند. از آنجایی که حرکت این دو پاره 
بنابراین،  گسل نسبت به هم از نوع چپ بر و با چگونگی قرارگیری چپ گام هستند 
 DEM حوضه باید از نوع کششی باشد. در این منطقه آثاری از حوضه حتی در روی
دیده نشد و تنها در تصاویر ماهواره ای به سختی قابل تشخیص است که به صورت 

فروافتادگی کوچک هستند.

6-نتیجهگیری
راستای  )در  گیالن  استان  مرکزی  نوار  در  موجود  ساختاری  دگر ریختی های  بیشتر 
دره سپیدرود( حاصل عملکرد گسل الهیجان هستند به گونه ای که همه گسل های 
موجود در این بخش را می توان به عنوان گسل های موجود در سامانه برشی چپ بر 
پهنه گسلی الهیجان توجیه کرد. گسل الهیجان گسلی با راستای N55E با شیبی به 
با  مرتبط  انواع شکستگی های  است که  کیلومتر  پهنای 30  با  و  سمت جنوب خاور 

گسلش راستالغز چپ بر را دارد. 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و راه های دسترسی به آن
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شکل 2- وضعیت زمین ساختی منطقه مورد مطالعه

شکل3- نقشه ساختاری منطقه مورد مطالعه

شکل 4- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

گسلی  صفحات  الف(    -5 شکل 
باختر  در  شده  محاسبه  اصلی 
و  رودبار  کیلومتری  سه  رودبار، 
گسلی  صفحات  ب(  و  گلدیان 
معدن  در  محاسبه شده  اصلی 
رستم آباد  هاشم،  امامزاده  دیزبن، 
سد  کنار  سنگی  رخنمون های  و 

تاریک
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سازوکارگسلوضعیتدرازا)کیلومتر(محلرخنموننامگسل

چپ بر9N70E/49-SEضلع خاوری معدن دیزبندیزبن
چپ بر?/26N76رخنمون نداردجنوب سیاهکل

چپ بر19N55E/70-SEباختر سد تاریک- ورودی سیاه رودسیاه رود
چپ بر23/4N60E/70-SEورودی رستم آبادشمال رستم آباد

چپ بر14/67N45E/55-SEضلع باختری معدن دیزبنرحیم آباد
چپ بر14/27N36E/70-SEخاور امامزاده هاشمخرارود

چپ بر8/94N45E/51-SEباختر سد تاریکسد تاریک

شکل 11- الف( وضعیت قرارگیری شکستگی ها در پهنه برشی گسل الهیجان؛ ب( مدل ارائه شده از پهنه گسلی الهیجان در این پژوهش و ج( قطعات گسلی مهم موجود در پهنه گسلی الهیجان

صفحه  محاسبه  نمایش  استریوگرام   -6 شکل 
اصلی پهنه گسلی الهیجان

شکل 7- نقشه ژئوفیزیک منطقه مورد مطالعه

بلوک  حرکت  سوی  پیکان  )نوک  سیاه رود  گسل  از  نمایی   -  8 شکل 
روبه رو را نشان می دهد(.

شکل 9- نمایی از گسل راست بر در پهنه گسلی الهیجان )نوک 
پیکان سوی حرکت بلوک روبه رو را نشان می دهد(.

شکل 10- نمایی از گسل  عادی در پهنه برشی گسلی الهیجان 
)نوک پیکان سوی حرکت بلوک رو به رو را نشان می دهد(.

جدول 1- ویژگی های شکستگی های مهم رده اول در پهنه گسلی الهیجان
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