
9

عنوان  به  باختر  در سوی  و چین خورده  بلند  زاگرس  پهنه شامل  این  دارد.  ایران جای  و  قاره ای عربی  برخورد  پهنه  در  مطالعه  مورد  منطقه 
حاشیه غیرپویای زاگرس و یک پهنه خردشده و پهنه زمین درز شامل نهشته های بستر اقیانوس، سنگ آهک های محیط سکوی قاره حاشیه 
 پویا و باقی مانده پوسته اقیانوسی تتیس جوان )Neotethys( و سنگ های آذرین ناشی از فرورانش پوسته اقیانوسی و نفوذ آنها در حاشیه پویا 
می باشند که به وسیله گسل موچی– مالعلی کرم بر روی پهنه چین خورده رانده می شود. چین خوردگی در بخش چین خورده زاگرس شامل 
چین های باز، متقارن و سنگ های تشکیل دهنده آن بیشتر سنوزوییک هستند، در حالی که در پهنه خردشده )crush zone( چین ها به شدت 
بریده و گسیخته یافت شده و به دشواری می توان چین های کامل را یافت. تمامی سنگ های پهنه برخورد بارها به روی هم رانده شده اند و در 
حقیقت همبری بیشتر واحدهای سنگی در پهنه خرد شده گسله می باشد. با توجه به الگوی دگرشکلی در دو پهنه نرخ کوتاه شدگی در پهنه 
خردشده بسیار بیشتر از پهنه چین خورده است. برپایه ترازمندسازی برش عرضی در دو پهنه مقدارکوتاه شدگی در پهنه چین خورده و )6/252(

کیلومتر و در پهنه خردشده و )2/040( کیلومتر برآورد شده است. باتوجه به تفاوت ساختاری، سنگ شناختی و سامانه دگرشکلی در هردو 
پهنه، الگوسازی ساختارهای دو پهنه به ویژه در بخش زمین درز به دشواری امکان پذیر گردید. در این پژوهش کوشش شده است که در سه 
 برش ساختاری تعیین شده مقدار کوتاه شدگی در بخش باالیی پوسته قاره ای برآورد گردد. با نگاه به ساختار بسیار روشن است که مقدار 
کوتاه شدگی در پهنه زمین درز خیلی بیشتر از زاگرس چین خورده است. بر پایه ترازمندسازی برش های عرضی، مقدار در برش 1 که در گستره 

اسالم آباد غرب برداشت شده است مقدار کوتاه شدگی )6/252( کیلومتر به دست آمده است.
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1- پیش نوشتار
کلیدی  نقاط  از  یکی   )ZSZ( )Zagros Suture Zone( زاگرس  زمین درز  پهنه 
سویی  از  پهنه  این  است.  ایران  و  عربی  صفحه  بین  زمین  ایران  قاره  قاره-  برخورد 
چین خورده  زاگرس  پهنه  و   )High Zagros Zone( بلند  زاگرس  پهنه  به   چسبیده 
سیرجان  سنندج-  پهنه  دیگر  سوی  از  و   )Zagros Simply Fold Zone( 
روند  است.  گرفته  جای  زمین درز  شمالی  بخش  در  و   )Sanandaj- Sirjan Zone(
زمین درز موازی با روند ساختارهای شکل گرفته شمال باختر- جنوب خاور پهنه های 
گسل  مانند  پهنه  اصلی  گسل های  می  باشد.  زاگرس  برخوردی  تکتونیک  ساختاری 
حرکتی  مؤلفه  اکنون  که   )Zagros Main Thrust Fault( زاگرس  اصلی  راندگی 
 )Main Recent Fault( آن راستالغز راست بر می باشد و گسل اصلی جوان زاگرس
ساختارهایی  منطقه  این  در  می  باشند.  برخورد  پهنه  ساختارهای  دیگر  هم روند  نیز 
آشکار  نمادهای  که  آمده  پدید  رورانده  سفره های  به ویژه  و  گسل ها  چین ها،  مانند 
سامانه های فشارشی می  باشند. در نتیجه الگوهای گوناگون و متفاوتی در این پهنه و در 
هر واحد سنگ رخساره ای شکل گرفته اند. هدف از پژوهش پیش رو، برآورد مقدار 
کوتاه شدگی در پهنه زمین درز نسبت به زاگرس چین  خورده و مقایسه آن دو با هم 

بوده است و برپایه موازنه برش های عرضی مقدار کوتاه شدگی در سه برش ساختاری 
اسالم آباد غرب- ماهیدشت، کامیاران و گازرخانی بررسی شده است. 

2- جایگاه زمین ساختی گستره مورد مطالعه
کمربند  این  است.  هیمالیا   – آلپ  کمربند کوهزایی  میانی  بخش  زاگرس،  کوهزاد 
مرز   .)Alavi, 1994( است  نامتقارن  و  است  پرتکاپو  ساختاری  نگاه  از  کوهزایي 
ترکیه  خاور  جنوب  در  خاوری  آناتولي  راستالغز  گسل  کوهزاد،  باختری  شمال 
دو  این  و  مي کند  جدا  ترکیـه  خاوری  توریدس  از  را  زاگرس  گسـل،  این  است. 
باور  به  مي کنـد.  جابه جا  کیلومتـر   300 میـزان  به  چـپ بر  صـورت  به  را   کوهزاد 

)Falcon (1969 مرز جنـوب خاوری کوهزاد زاگرس، خطواره عمان است.
     این کمربند چین خورده- رانده در میان رشته کوه هاي هیمالیا و آلپ با درازای 
شمال  و  ترکیه  جنوب  تا  عراق  سمت  به  ایران  باختر  جنوب  از  کیلومتر   2000
ناشی  ایران  پهنه ساختاري  بزرگ ترین  عنوان  به  زاگرس  است.  سوریه کشیده شده 
 ،)Stocklin, 1968( پسین  سنوزوئیک  در  ایران  بلوک  و  عربستان  صفحه  برخورد 
است  گرفته  شکل  عربی  صفحه  غیرپویای  حاشیه  روي  بر  رشته کوهي  صورت   به 
)Hessami et al., 2001(. از نگاه ساختاری، درباره مرز شمال خاوري این کوهزاد، 
 ،Alavi (1991( و   Falcon (1961( مانند  زمین شناساني  ندارد.  وجود   اتفاق نظر 
حالي که  در  مي دانند.  سیرجان  سنندج-  پهنه  را  زاگرس  خاوری  شمال   بخش 
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را  )Saidi (1997 مرز شمال خاوری زاگرس  )Ricou (1974 و  )Farhoodi (1978؛ 
کمربند آتشفشاني ارومیه– دختر در نظر مي گیرند. ولي بسیاري از زمین شناسان، از 
 Berberian (1981(  ،)1359( افتخـارنژاد   ،)1355( نبـوي   ،Stocklin (1968( جمله 
– دگرگوني و  به ویژگی های زمین ساختي، ماگماتیسم  با توجه  و آقانباتي )1379( 
شرایط رسوبي متفاوت در دو سوي راندگي اصلي زاگرس، مرز شمال خاوری این 
پهنه را بر راندگي اصلي زاگرس منطبق مي  دانند. دنباله جنوب خاوری پهنه زاگرس به 
وسیله گسل میناب – زندان از پهنه منشور افزایشی مکران جدا مي شود، ولي به سمت 
شمال باختر، زاگرس را می توان تا بلندي هاي خاور عراق و جنوب خاور ترکیه دنبال 
اندک  با  زاگرس  زمین شناختي  ویژگي  هاي  باختر،  جنوب  جنوب–  سوي  به  کرد. 
تغییراتي در رخساره هاي سنگي و الگوي ساختاري تا خلیج فارس و سکوي عربستان 
ادامه دارد. در بررسی های جدید، زاگرس در امتداد گسل زندان با یک چرخش 80 
درجه ای در جهت عقربه های ساعت نسبت به محور تاقدیس های شمال بندر عباس، 
در امتداد گسل زندان و حاشیه خاوری تنگه هرمز با روند نزدیک به شمال- شمال 

باختر، جنوب- جنوب خاور ادامه یافته است )سعیدی و همکاران، 1395(.

3- ویژگی های زمین شناسي 
بخش  در  چینه ای  سنگ  برش های  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  مطالعه های  برپایه 
قابل  پسین  میوسن  تا  پسین  پالئوزوئیک  از  زاگرس  رسوبی  ردیف  چین خورده، 
که  می باشند  پالئوزوئیک  سازندهای  شامل  سازندها  کهن سال ترین  است.  شناسایی 
به طور ناپیوسته برروی پی سنگ زاگرس جای گرفته اند. این نهشته ها با رخساره بیشتر 
شیلی دارای ستبرای زیادی بوده و به شکل ناپیوسته به وسیله شیل و ماسه سنگ های 
سازند فراقون پوشیده می  شوند. سازند داالن به سن پرمین با رخساره سنگ آهک با 
سازندهای  است.  گرفته  تریاس جای  به سن  کنگان  سازند  زیر  در  ناپیوستگی  یک 
از  شده  تشکیل  دشتک  و  کربناتی  رخساره  با  کنگان  سازندهای  شامل  مزوزوئیک 
موس،  عدایه،  شیلی،  و  دولومیتی  نیریز  و  تریاس  سن  به  تبخیری  محیط  نهشته های 
به  نهایت سرگلو و گوتنیا شامل شیل و سنگ آهک  و در  تبخیری  با رخساره  علن 
می شود  شروع  کرتاسه  رسوبی  ردیف  با  مزوزوییک  ادامه  است.  ژوراسیک  سن 
سپس  و  سنگ آهک  و  شیل  رخساره  با  گرو  یعنی  آن  سازند  کهن ترین  که 

سنگ آهک های سازند سروک، سورگاه با سنگ شناسی شیل آهکی و سازند ایالم 
پسین  کرتاسه  سن  به  گورپی  سازند  بخش  باالترین  در  و  سنگ آهک  رخساره  با 
میوسن  و  اولیگوسن  ائوسن،  پالئوسن،  شامل  سنوزوئیک  نهشته های  می گیرد.  جای 
نیز ردیف رسوبی کاملی داشته و سازندهای آن ایران )به سن پالئوسن شامل نهشته 
سیلیسی کالستیک(، تله زنگ ) سنگ آهک به سن پالئوسن– ائوسن پیشین(، کشکان 
میوسن،  اولیگوسن–  )به سن  نهشته های کنگلومرایی(، آسماری– شهبازان  )ائوسن، 
آغاجاری  تبخیری(،  رخساره  با  میانی  پیشین–  )میوسن  گچساران  سنگ آهک(، 
)میوسن پسین، تشکیل شده از ماسه سنگ و کنگلومرا( و در نهایت سازند بختیاری 
به عنوان نهشته های همزمان و پس از کوهزایی می  باشند )شکل 1(. سنگ های پهنه 
زمین درز از سنگ های آذرین و رسوبی تشکیل شده است. سنگ های رسوبی شامل 
سنگ آهک های ستبرالیه و توده ای بیستون به سن ژوراسیک– کرتاسه، سازند قم به 
سن اولیگوسن– میوسن  شامل واحد سنگ آهک قم و واحد مارن های گچ دار سازند 
در  که  اقیانوسی اند  پوسته  باقی مانده های  به  مربوط  آذرین  سنگ های  می  باشند.  قم 
طی فرورانش حاشیه غیرپویای زاگرس افزوده شده اند. این سنگ ها شامل سنگ های 

بازیک و اولترابازیک می باشند.
     مرز تمامی واحدهای پوسته اقیانوسی بریده و گسلیده می  باشد.گسل ها در این 
هم  روی  سبب  و  بوده  )راندگی(  زاویه  کوچک  معکوس  گسل های  نوع  از  پهنه 
پهنه  این  در  پوسته  ستبرای  دلیل  این  به  و  افیولیتی شده اند  انباشته شدن سنگ های 
ایران زمین است. سنگ های  پوسته  به بخش های دیگر  نسبت  بیشترین ستبرا  درای 
فلیش های  و  گابرو  هارزبورژیت،  دیابازی،  بازالتی،  سنگ های  شامل  افیولیتی 
ساختمان های  تحلیل  هدف  شده  انجام  پژوهش  در  می  باشند.  پسین  کرتاسه 
جوان  تتیس  زمین درز  پهنه  و  زاگرس  غیرپویای  حاشیه  بخش  در  چین خورده 
هندسی  ویژگی های  بنابراین  است،  بوده  پوسته  کوتاه شدگی  نرخ  برآورد  جهت 
برداشت  و  بررسی  کرمانشاه  باختر  تا  غرب  اسالم آباد  از  تاقدیس ها  کینماتیکی  و 
شده اند. برداشت های هندسی چین ها و گسل ها در یک برش ساختاری به درازای 
52کیلومتر در پهنه زاگرس چین خورده به نام برش اسالم آباد غرب و دو برش به 
25 و 26کیلومتر درازا رسم  ترتیب  به  پهنه درز  نام های گازرخانی و کامیاران در 

و موازنه شده اند.

کرمانشاه منطقه  چینه شناسی  نمودار   شکل1- 
.(Beydoun et al., 1992; Motiei, 1993(
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4- برش ساختاری اسالم آباد- ماهیدشت 
این برش با درازای 52 کیلومتر، بخشی از زاگرس چین خورده را در باختر و گستره 
کوچکی از پهنه برخورد را در خاور در برمی  گیرد. بخش باختری آن از اسالم آباد 
غرب آغاز و تا نزدیک شهر کرمانشاه در خاور )ریزوند( پایان می  یابد. ستبرای برش 
نظر گرفته شده است. ژرف ترین سازند  متر زیر سطح زمین در  تا2500  ساختاری 
نیریز- سورمه )Nz-Sm( و جوان ترین ردیف رسوبی در سطح زمین به جز نهشته های 
گچساران  سازند  نهشته های  می  باشد.   )GS( گچساران  سازند  کواترنری،  آبرفتی 
بیشتر در هسته ناودیس ها جای دارد و به وسیله نهشته های کواترنری پوشیده شده اند. 
نقشه های  مقیاس  در  نمایش  قابل  و  دارد  وجود  آنها  از  برون زدهای کوچکی  تنها 
و  داده های روسطحی  برپایه   .)2 نمی  باشد )شکل  برش ساختاری  یا  و  زمین شناسی 
ایران  نفت  ملی  شرکت  وسیله  به  لرزه ای  نیمرخ های  و  شده  حفاری  چاه های  نیز 
سورمه  نیریز-  سازند  زاگرس،  کوهزاد  از  بخش  این  در  شده  شناخته   سازندهای 
سازند   ،)Sv( سروک  سازند   ،)Gr( گرو  سازند   ،)Gt( گوتنیا  سازند   ،)Nz-Sm(
 ،)Am( امیران  سازند   ،)Gu( گورپی  سازند   ،)Il( ایالم  سازند   ،)Sg( سورگاه 
 )Sb( شهبازان   – آسماری  سازند   ،)Kn( کشکان  سازند   ،)Tz( تله زنگ  سازند 
ردیف  این  در  شکل پذیر  و  شیلی  سازندهای  می باشند.   )Gs( گچساران  سازند  و 
راندگی  گسل های  که  باشند   )decollement( گسستگی  سطوح  می توانند  رسوبی 

زاگرس  پوسته  ساختار  کرده اند.  پیدا  رشد  سطح  سوی  به  و  گرفته  شکل  آنها  در 
فراوانی  ناودیس های  و  تاقدیس  از  ماهیدشت  غرب-   اسالم آباد  بخش   در 

تشکیل شده است. 
     تاقدیس ها بر پایه اندازه گیری ویژگی های هندسی الیه های یال های آنها در رده 
البته گسل های معکوس  باز جای گرفته اند.  به متقارن و  یا نزدیک  چین های متقارن 
بریده و  برش  باختری  را در بخش های  تاقدیس  اولیه چند  راندگی ساختمان های  و 
تغییر الگو داده اند. ناودیس ها به طور معمول بسیار باز و شیب الیه ها در بخش های 
مرکزی پیرامون 5 درجه است. در یال خاوری برخی تاقدیس ها، چین های فرعی و 
کوچک مقیاس خرگوشی )Rabbit Ear( نیز شکل گرفته اند. در بخش خاوری برش 
که به پهنه برخورد رسیده است ضمن این که رخساره و محیط رسوبی ردیف های 
تشکیل  اقیانوس  بستر  نهشته های  از  بیشتر  سطح  در  و  کرده  تغییر  چینه ای   سنگ 
بریده و برروی هم  شده اند، گسل های راندگی فراوانی ساختارهای شکل گرفته را 
رادیوالریت های  روراندگی  برش،  از  بخش  این  ساختاری  ویژگی های  از  رانده اند. 
کرتاسه پسین برروی سازندهای زاگرس می باشد )شکل 3(. پس از موازنه کردن این 
برش با نرم افزار MOVE مقدارکوتاه شدگی پوسته زاگرس در این گستره 6252 متر 

به دست آمده است )شکل 4(.

شکل2 - نقشه زمین شناسی 1:100000 اسالم آباد غرب )شرکت ملی نفت کشور( برش AB در نفشه مشخص شده است )گودرزی، 1378(.

شکل3 - برش ساختاری از منطقه اسالم آباد غرب. 
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5- برش ساختاری کامیاران
 این برش به طور دقیق بر روی پهنه زمین درز تتیس جوان جای می گیرد. درازای آن 
تشکیل  اقیانوسی  پوسته  افیولیتی  از سنگ های آذرین مجموعه  بیشتر  و  کیلومتر   26
شده است. به جز یک دگرشیبی در باختری ترین بخش برش ساختاری کامیاران بین 
رادیولیت های به سن ژوراسیک – کرتاسه پسین در زیر و سازند قم در باال که هر دو 
از نهشته های رسوبی می  باشند، دیگر واحدها از تشکیل دهنده های سنگ های افیولیتی 
می باشند. در بخش باختر برش یک ناپیوستگی دیگر بین بازالت های پوسته اقیانوسی 
و نهشته های )PElg, PEir( به سن پالئوسن- ائوسن وجود دارد. این مجموع به وسیله 
یک گسل راندگی که یک واحد دیابازهای )db( را برروی آنها رانده است هم مرز 
شده اند. دیگر واحدها شامل سنگ های هارزبورژیتی )hz(، مجموعه گابرو- فلیش 
 )KPF, Kfl, Kpl( نهشته های با رخساره فلیش به سن کرتاسه پسین )gb( گابرو ،)gbf(
می  باشند. مرز تمامی سنگ های افیولیتی گسلی است و یکی بر روی دیگری رانده 

شده اند )شکل 5(. سنگ های آذرین به جز سنگ های واحدفلیشی هیچگونه ساختار 
بریده و چین خورده در  به شدت  فلیش های کرتاسه  نمی دهند.  نشان  چین خورده ای 
برش  این  برشی  پهنه های  واحدها،  این  حقیقت  در  می  باشد.  کوچک  بسیار  مقیاس 
ساختاری را در خاوری ترین بخش تشکیل می  دهند. رادیوالریت های رخنمون یافته 
در سطح زمین دگرشکلی بسیار شدیدی را نشان می  دهند و در حقیقت مجموعه ای 
کوتاه  بیشترین  سنگ ها  این   .)6 )شکل  می  باشند  راندگی  گسل های  و  چین ها  از 
شدگی را در برش کامیاران دارند. مقدار کوتاه شدگی در این برش 6531 متر برآورد 
اسالم آباد  برش  کوتاه شدگی  با  برش  این  کوتاه شدگی  میزان  چه  چنان  است.   شده 
غرب – ماهیدشت مقایسه گردد، کوتاه شدگی با توجه به درازای آن دو برابر بیشتر از 
پهنه زاگرس است. این مقدار کوتاه شدگی می تواند یکی از دالیل ستبر شدن پوسته 

ایران در بخش حاشیه پویای تتیس جوان باشد.

شکل4- برش بازسازی شده اسالم آباد غرب، سر سازند آسماری به عنوان سازند پایه انتخاب شده است- طول بازسازی شده 23 کیلومتر و طول پس از بازسازی 27 کیلومتر.

زمین شناسی 1:100000 کامیاران(  نقشه   شکل 5- 
)صادقیان، 1381(.

شکل 6- برش ساختاری از منطقه کامیاران.
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شکل 7-  برش ساختاری از منطقه گازرخانی.

شده اند شکل 8- نمایی از بازالت های پهنه زمین درز )دید به سوی شمال خاور( در اسالم آباد غرب. بریده  شدت  به  که  جوان  تتیس  اقیانوسی  پوسته  لرزولیت های  از  نمایی   -9  شکل 
)دید به سوی خاور(در اسالم آباد غرب.

6- برش ساختاری گازرخانی 
برش گازرخانی نیز پهنه برخورد را دربرمی گیرد. درازای این برش 25 کیلومتر بوده 
پهنه  باختر  انتخاب شده است که واحدهای رسوبی بخش  به گونه ای  برش  و مسیر 
دربرمی گیرد  را  عربی  صفحه  و  ایران  بلوک  دو  برخورد  پهنه  و  سیرجان  سنندج– 

)شکل 5(. 
      بخش باختری برش دو ویژگی چشم گیر دارد: پهنه رورانده نهشته های بستر اقیانوس

تتیس جوان  غیرپویای  رسوبی حاشیه  ردیف های  بر روی  رادیوالریتی(  )نهشته های 
)پهنه زاگرس( و دیگری روراندگی سنگ آهک های بیستون بر روی رادیوالریت ها 
و واحدهای زاگرس. این برش دارای پیچیدگی ساختاری باالیی نسبت به دو برش 
جمله  از  رورانده  واحدهای  بیشتر  پی سنگ  برش،  درازای  در  واقع  در  است.  دیگر 
حاشیه  قاره  سکوی  محیط  )سنگ آهک های  بیستون  آهک  سنگ  و  رادیوالریت 
بیشترین  نیز  برش  این  در  می  باشند.  زاگرس  رسوبی  واحدهای  جوان(  تتیس  پویای 
محاسبه  رادیوالریتی  پذیر  شکل  واحدهای  در  کوتاه شدگی  و  دگرشکلی  مقدار 
شده است، در حالی که سنگ آهک های بیستون که بیشتر به صورت سفره رورانده 
چشم گیری  دگرشکلی  شده اند،  جابه جا  زمین درز  پهنه  به  خاور  شمال  از   )Nappe(
نداشته و چین های شکل گرفته در آنها چین های بریده شده و بزرگ مقیاس اند. از 
بر  آنها  یال جنوبی  بودن الیه های  برگشته  و  بودن  این چین ها شیب دار  ویژگی های 
روی سطح گسل های رورانده و کم شیب بودن یال های شمالی آنها )در حد نزدیک 

به افقی( می  باشد )شکل 7(.

 )Gr( در ژرفای برش ساختاری گازرخانی، کهن ترین واحد مربوط به سازند گرو     
می  باشد که می تواند یک سطح گسیختگی در جهت رشد گسل های راندگی می باشد. 
برروی سازند گرو، سازندهای سروک )Sv(، سورگاه )Sg( و سازند ایالم )Il( جای 
گرفته اند. سازندهای مربوط به حاشیه پویای تتیس سنگ آهک های نابرجای بیستون 
به سن ژوراسیک- کرتاسه )JKb(، سازند قم شامل دو واحد سنگ آهکی )OMl(و 
مارنی )OMm( می  باشند که به شکل ناپیوسته برروی سنگ آهک های بیستون جای 

گرفته اند.
اقیانوسی  پوسته  به  مربوط  بازالت های  برش گازرخانی،       در خاوری ترین بخش 
اولیگو-  نهشته های  برروی  راندگی  وسیله گسل های  به  که  دارند  برون زاد  نئوتتیس 
میوسن و کهن تر رانده شده اند. در این گستره مانند برش کامیاران واحد پالئوسن- 
نرخ کوتاه شدگی  بازالت ها جای دارند.  برروی  ناپیوسته  به صورت   )PEpg( ائوسن 

محاسبه شده از پوسته پهنه برخورد در این برش ساختاری 2040 متر می  باشد. 
     در شکل های 8 و 9 نمایی از ویژگی های ریخت زمین شناختی و فیزیکی بازالت ها 
و اولترابازیک های مربوط به پوسته اقیانوس تتیس جوان در پهنه زمین درز نشان داده 

شده است.
     افزون بر آن سنگ های رسوبی بستر ژرف اقیانوس تتیس جوان شامل شیل های آهکی 
گسترش  و  ستبرا  که  پسین  کرتاسه  فلیشی  رخساره های  و  )رادیوالریت(  رادیولردار 

زیادی در پهنه برخورد دارند در شکل های 10 و 11 و12 نمایش داده شده اند .
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7- نتیجه گیری
پهنه  در  آلپی،  در طی کوهزایی  ایران  بلوک  پوسته  مقدار کوتاه شدگی  بیشترین   -

برخورد دو صفحه عربی و ایران برآورد می شود.
پهنه  در  کوتاه شدگی  برابر  دو  به  نزدیک  زمین درز  پهنه  در  کوتاه شدگی  مقدار   -

زاگرس )گستره زاگرس چین خورده( به دست آمده است.
دیده  رادیوالریتی  شیل های  شکل پذیر  نهشته های  در  کوتاه شدگی  نرخ  بیشترین   -

می شود و کم ترین نرخ مربوط به سنگ آهک های ستبر و توده ای بیستون می باشد.
پهن  بسیار  ناودیس های  با  متقارن همراه  و  باز  پهنه زاگرس چین خورده  - چین های 
آشکار شده اند، در حالی که به سوی شمال خاور و پهنه برخورد، چین ها فشرده تر، 
بسته، نامتقارن و جریان یافته اند و سطح محوری همه آنها به سوی شمال خاور متمایل 

شده است.

کامیاران  برگه  در  پسین  کرتاسه  فلیش های  گسلیده شدن  و  الیه بندی  ویژگی های   -10  شکل 
)دید به سوی خاور( در اسالم آباد غرب.

به شدت  که  ماهوری  تپه  ریخت شناسی  با  ترانشه  یک  در  رادیوالریت ها  از  نمایی   -11 شکل 
چین خورده و گسلیده شده اند )دید به سمت جنوب باختر( در اسالم آباد غرب.

با شیب زیاد که به وسیله گسل های راندگی بریده و جا به جا شده است شکل12- ردیف رادیوالریتی خوب الیه بندی شده 
)دید به سمت شمال باختر( در اسالم آباد غرب.
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The Zagros suture zone is one of Key regions. Continent - Continent collision between Arabian plate 
and Iranian Block. This region is coincided  by High Zagros and Zagros Simply Fold Zones in Western 
side and in other side is the Sanandaj- Sirjan Zone. The region of this research in situated in Northern 
part of suture zone. The Zagros suture is oriented parallel to the other collision Structures as passive 
and active margins of Neo- Tethys Basin and also to Magmatic Arc (Urmiyeh - Dokhtar Arc(. The 
main Faults in this region which we can mention by name are Zagros Main Thrust Fault and Zagros 
Main Recent Fault, Which they are also parallel to others structures. This region of suture zone in 
highly deformed and structures as folds, faults and nappes are the evident of a long compression 
Tectonics. The   aim  of this research  firstly is analysing of folds and secondly is  calculation of 
shortening rate of crust in this part of collision Zone. Three structural section (Eslam Abad- e- Gharb 
- Mahidasht, Kamyaran and Gazorkhani( have been  balanced and the rate of shortening which is 
obtained respectively is 6252m , 6530m and 2040m..
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