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

تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر -گورچوییه،
شمال کرمان ،ایران مرکزی
طاهره نادری  ، *1امیر شفیعیبافتی  2و مجید شاهپسندزاده
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 1دانشجوی دکترا ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر ،اداره کل آموزش و پرورش ،کرمان ،ايران
 2استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زرند ،کرمان ،ایران
 3استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران
تاریخ دریافت               1391/05/04  :تاریخ پذیرش1392/05/30:

چکیده
دادههاي بهدست آمده از تحليل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان نشانگر آن است که این گسل فعال ،جنبششناسی ساختارهای گستره تیکدر -گورچوییه در شمال کرمان را  
مهار  میکند .سامانه گسلی کوهبنان در گستره مورد مطالعه متشکل از چهار شاخه گسلی با میانگین راستای  N70Eدر حد فاصل روستای تیکدر -گورچوییه است .این تکههای
گسلی با شیب  بین  50تا  70درجه در جهت شمال باختری و ریک بردار لغزش  ،50-80 Nحرکت معکوس چیره با مؤلفه راستالغز گسل را نشان میدهند .شاخه اصلي سامانه

گسل کوهبنان با روند شمال باختری -جنوب  خاوری بین توالی سنگی سری دزو با توالی سنگی سازند شمشک و تکههای گسلی منشعب از آن با روند خاوری -باختری تا شمال
خاوری  -جنوب  باختری  بین توالی سنگی سازند هجدک با آبرفتهای نئوژن و رسوبات کواترنری در شمال خاور تیکدر گزارش میشود .در اين محدوده توالی سنگی سری

دزو (اواخر نئوپروتروزوییک-کامبرین زیرین) شامل سنگ های دولومیتی و تبخيري بر روی سنگ ماسهها ،شیلها و سنگآهکهای سازند هجدک (ژوراسیک) رانده  شده است.
بر اساس گامههای فراگشت ساختاري سامانه گسل کوهبنان در گستره مورد مطالعه ،اولین شاخه این سامانه گسلی ( )F3با سه سری  لغزش در راستای شمال خاوری – جنوب

باختری و بین توالی سنگی سازند شمشک با توالی سنگی سری دزو در شمال تیکدر تشکیل شده است؛ شاخههای بعدی به  ترتیب  F2, F4و  F1با همین راستا از گسل اصلی
منشعب شده و بین توالی سنگی سری دزو با سازندهای هجدک ،شمشک و داهو (همارز سازند اللون) تشکیل شده است.

کلیدواژهها :تحلیل ساختاری ،خطخش ،سامانه گسل کوهبنان ،تیکدر -گورچوییه.
*نویسنده مسئول :طاهره نادری

 -1پیشنوشتار
گستره تیکدر -گورچوییه در جنوب خاور ایران مرکزی و در نزدیکی سامانه
گسلی کوهبنان قرار دارد .این ناحیه در حدود  50کیلومتری شمال کرمان با موقعیت
جغرافیایی به ترتیب  30˚ 42΄ 05˝ Nو  30˚ 39΄32˝Nو  56˚ 57΄ 91˝ Eو

 56˚ 48΄ 06˝Eدر حد فاصل روستاهای لنجان ،تیکدر و گورچوییه واقع شده است
(شکل .)1
     سامانه گسلی كوهبنان كه به عنوان جنوبيترين بخش زير بلوك راور  -مزينو
از بلوك طبس در ايران مركزي شناخته ميشود و با روند شمال باختري -جنوب
خاوري داراي انحنای به سمت جنوب خاوری است (آقانباتی .)1389 ،پهنای تأثير
گسل در این گستره حدود  35كيلومتر و پهنه گسلي با ستبرای  50تا  100متر در
برخی از بخشهاي گسل قابل شناسايي است (شفیعیبافتی و درخشانی.)1380 ،
این سامانه گسلی از شمال باختر بهاباد و در راستاي جنوب خاوري با طولی حدود
 240كيلومتر تا جنوب خاور زرند ادامه مييابد ( .)Berberian, 2005سامانه گسلی
كوهبنان خود تشكيليافته از چندین تکه گسلي است .تمامي اين تکههاي گسلي
داراي سازوكار راستالغز راستبر با مؤلفه معکوس یا معکوس با مؤلفه راستبر
هستند  .
      در اين نوشتار با توجه به برداشتهای صحرایی ،وضعیت هندسی سطوح
گسلی و آثار خش گسلش به همراه دیگر شاخصهای موجود تعیین جهت
برش در پهنه سامانه گسلی کوهبنان در گستره تیکدر -گورچوییه شناسایی
شده و مورد تحليل هندسي و جنبشی قرار گرفته است .بدین منظور ،ابتدا
شواهد ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در این گستره و ويژگيهاي هندسي
و جنبشی ساختارهای گسلی آورده شده و سپس بر مبناي این دادهها ،الگوي
سادهاي از گامههای فراگشت ساختاري سامانه گسلی کوهبنان در این گستره
ارائه شده است.

E-mail: ta_nadery@yahoo.com

 -2پیشینه مطالعات
پيشينه مطالعات در گستره مورد مطالعه عمدتاً شامل بررسیهای چينهشناسي ،تهيه
نقشههای زمينشناسي و بررسي آماري زمينلرزههاي روی داده در طول سامانه
گسل کوهبنان بوده است .اولین بار ( Huckeied et al. (1962گزارش چینه شناسی
و زمینشناسی ناحیه کرمان تا ساغند به همراه نقشههای زمینشناسی و ساختاری به
مقیاس  1:250000و  1: 500000توسط نامبردگان تهیه شده است .وحدتیدانشمند
( )1372با تهیه نقشه زمینشناسی ورقه زرند به مقیاس  1 :100000گستره را مورد
مطالعه قرار داده است.
    لرزهخيزي محدوده گسلي کوهبنان توسط ( ،Berberian et al. (1979بررسي
زمينشناسي ساختاري و ارائه الگوي زمينساختي گستره زرند در قالب پایاننامه
کارشناسی ارشد توسط قاسمي ( ،)1371بررسي مقدماتي لرزهخيزي ،لرزهزمينساخت
و خطر رويداد زمينلرزه در پهنه استان کرمان توسط شاهپسندزاده و حيدري (،)1375
بررسی میزان جابهجایی و آهنگ لغزش در بخش میانی پهنه گسلی کوهبنان توسط
شاهپسندزاده و شفیعیبافتی ( ،)1384مطالعه لرزهخيزي و لرزهزمينساخت کرمان
در چند تکه از گسل واقع در خاور دشت زرند توسط آلطه و شرکتي (،)1375
تحليل ساختاري ،زمينساختي و ریختزمینساختی گسل كوهبنان توسط
شفیعیبافتی ()1385؛ شفیعیبافتی و درخشانی ()1380؛ رادفر ()1382؛ رادفر و
پورکرمانی ( )1385مورد بررسی قرار گرفته است .به تازگی (Walker et al. (2010
جنبشهای نوزمينساختي سامانه گسلی کوهبنان را مورد بررسی قرار دادهاند.

 -3لرزهخیزی
سامانه گسلی کوهبنان يکي از روندهاي ساختاري بنیادی ايران مرکزي بهشمار
ميرود و به عنوان يکي از لرزهخيزترين روندهاي ساختاري در گستره استان کرمان
مطرح است (شکل .)2
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تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر -گورچوییه ...

       در کتاب تاريخ زمينلرزههاي ايران ابوالحسنزاده ( )1370به زمینلرزه
ویرانگری اشاره میکند که در سده دوازدهم میالدی کوهبنان را ویران کرده و
در حدود    12کیلومتری خاور کوهبنان در محل روکانون زمینلرزه که به گود
زمینلرزه معروف است ،سبب ایجاد تغییرشکلهایی در زمین شده است .به طور
خالصه ،مهمترین زمینلرزههاي ويرانگر  زير ناشي از جنبش سامانه گسلی کوهبنان
بوده است 1242/10/28 :کرمان -چترود (1250/5/24 ،)Ms=6چترود1254/2/7 ،
کوهبنان ( 1276/3/2 ،)Ms=6کرمان -چترود ( 1312/9/8 ، )Ms=5.7شمال بهاباد
( 1356/9/29  ،)mb=6.4گيسک -زرند (باب تنگل) ( )Ms=5.7که سبب کشته شدن
بيش از  665نفر و مجروح شدن  260تن شد و زمینلرزه   1383/10/3داهوییه  -زرند
با روکانون هتکن سبب ویرانی شهر و بسیاری از روستاها و کشته شدن  600نفر شد.
 -4ساختارهاي اصلي
گسلهاي سامانه گسلی کوهبنان را در این گستره با توجه به راستای آنها به دو گروه
اصلي زير میتوان تفكيك کرد:
 گروه اول :گسلهاي با راستای تقريبي شمال باختري -جنوب خاوري باراستای آزيموت  110تا  140درجه که هم راستا با گسل اصلي کوهبنان هستند؛ برای
نمونه شاخه اصلي گسل کوهبنان (گسل  )F1بین واحدهای سنگی سازند هجدک با
رسوبات کواترنری و نئوژن (شكل  )A -3و گسل بین واحدهای سنگی سری دزو با
سازند هجدک داراي چنين راستایی هستند (شكل .)B -3
 گروه دوم :گسلهاي با راستای تقريبي شمال خاوري  -جنوب باختري            (راستای آزيموت 055و  235درجه) تا راستای خاوری -باختری .این گسلها با
زاویه حدود  30درجه نسبت به راستای اصلی گسل کوهبنان در حد فاصل  تیکدر و
گورچوییه واقع شدهاند .برای نمونه برخی از گسلهای بین واحدهای سنگی سری
دزو با واحدهای سنگی سازند شمشک در شمال تیکدر (گسل ( ) F3شكل  )C -3و
گسل بین واحدهای سنگی سازند اللون (داهو) با واحدهای سنگی سازند شمشک در
شمال تیکدر (گسل )4Fچنین راستایی دارند (شكل .)D -3
     در گستره مورد مطالعه سامانه گسلی کوهبنان باعث رانده شدن بخشهاي مختلف
واحدهای سنـگی سازندهای داهو ،شمـشک ،دزو و هجدک بــر روي يكديگر شده
است .شاخههای گسلی کوهبنان در شمال تیکدر ،سنگ دولومیت ،سنگآهک،
سنگماسه سرخ ،سنگهای آذرین بازی و سنگ گچ کامبرین زیرین سری دزو را
بر روی تناوبی از شیل ،سنگماسه سبز و خاکستری رنگ ،سنگفورش و سنگماسه
دارای سنگجوش سازند هجدک (گسل  )F3راندهاند .سنگماسههای میکادار
آرکوزی سرخرنگ کامبرین باالیی سازند داهو (همارز سازند اللون) نیز بر روی
تناوبی از ماسهسنگ ،سنگفورش و شیلهای زغالدار سازند شمشک (گسل  )F4در
جهت جنوب باختری رانده شدهاند.
      با توجه به استریوگرامهای گسلهای اصلی مطالعه شده ،یک دسته شامل
گسلهاي با راستای تقريبي شمال باختري -جنوب خاوري (راستای آزيموت  110تا
 )140همراستا با گسل اصلي کوهبنان هستند ،مانند (گسل   F1و بخشی از گسل .)F2
گسلهاي دیگری مانند  F4و   F3و بخشی از گسل F2که در شمال تیکدر مطالعه
شد دارای راستای تقريبي شمال خاوري  -جنوب باختري (راستای آزيموت  055و
 235تا روند خاوری -باختری) هستند ،این گسلها با زاویه  حدود  30درجه نسبت
به راستای گسل اصلی کوهبنان ایجاد شدهاند (شکل  .)4وضوح اثر ( )traceگسل
کوهبنان در جنوب خاوری گستره مورد مطالعه (جايي که راستای گسل به سمت
خاور تمايل پيدا ميکند) کاهش يافته و به مجموعهاي از افرازهای گسلی درخاور
روستاي گورچویيه (با موقعیت 482511Eو  ) 3394951Nو نیز افراز های خاور تیکدر
تا لنجان (با موقعیت  489685Eو  )3393142Nپایان مییابد.
     با توجه به نقشه زمینشناسی گستره مطالعاتی (شکل  ،)A -5شاخههای سامانه
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گسل کوهبنان در این گستره به خوبی قابل ردیابی هستند .نیمرخ  ABبرای مطالعه
ساختارهای ایجادشده توسط سامانه گسل کوهبنان به طول تقریبی  5/5کیلومتر در
راستای تقریبی  N-Sانتخاب شد (شکل .) B-5با توجه به نقشه زمینشناسی این
گستره (شکل )A -5و نیمرخ  ،ABمقدار شیب سطوح گسلها و ریک ( )rakeبردار
لغزش از جنوب به شمال افزایش مییابد (شفیعیبافتی .)1385 ،مطالعات صحرایی
در طول این مسیر در برگیرنده  4گسل اصلی  F1, F2, F3, F4است .این گسلها  از
حد فاصل کوهستان و دشت با موقعیت جغرافیایی  3393102N ،489685Eو ارتفاع
 1943متر تا واحدهای سنگی سازند داهو در کوه زهرهرنگ با موقعیت جغرافیایی
 491432Eو  3397337Nو ارتفاع  2302متر واقع شدهاند .گسل  F1دارای حرکت
راستالغز چیره و در مرز بین واحدهای سنگی ژوراسیک (سازند هجدک) و رسوبات
کوارترنری و نئوژن واقع شده است .گسل  F2با حرکت راندگی چیره ،توالی رسوبی
کامبرین (سری دزو) در فرادیواره گسل را بر روی واحدهای سنگی ژواسیک در
فرودیواره رانده است .گسل  F3نیز با حرکت راندگی چیره بین واحدهای سنگی
سری دزو در فرادیواره با واحدهای سنگی سازند شمشک در فرودیواره واقع شده
است  .شمالیترین گسل ( )F4بین واحدهای سنگی کامبرین سازند اللون (داهو) با
واحدهای سنگی شمشک یک سازوکار راندگی چیره را نشان میدهد.
 -5بحث

 .1-5تحلیل هندسی گسلها

مطالعات صحرایی و اندازهگیری عناصر هندسی گسلهای موجود در محدوده و
تلفیق اطالعات و دادههاي بهدست آمده از ویژگیهای هندسي ساختارهاي گستره
مورد مطالعه ،نشانگر آن است که گسلهاي کجلغز معکوس با مؤلفه راستگرد
از ساختارهاي اصلي مهارکننده وضعیت زمینساختی این گستره هستند .برای نمونه
تکههای گسلی  F1بین واحدهای سنگی سازند هجدک با آبرفتهای کواترنری و
رسوبات نئوژن درحد فاصل روستاهای لنجان ،تیکدر وگورچوییه (ادامه راستاي
اصلی گسل کوهبنان) (شکل  )A-3و برخی گسلهاي بین واحدهای سنگی سری
دزو با واحدهای سنگی سازند هجدک در شمال تیکدر و کمونوییه ،راستای شمال
باختری -جنوب خاوری را نشان میدهند .فعاليت اين گسلها نقش مهمي در
شكلگيري وضعيت ریختزمینساخت و توپوگرافي محدوده مورد مطالعه دارد،
بهطوری که خطالرأسها و زهكشهاي اصلي آبراههها به موازات آنها گسترش داشته
یا اینکه توسط این گسلها منحرف و جابهجا شدهاند؛ برای نمونه آبراهههای شمال
گورچوییه و خاور تیکدر (شکل  -1ج) و چشمههای گسلی شمال روستای تیکدر،
مزرعه کمونوییه و دهو به خاطر فعالیت این گسلها بهوجود آمدهاند (شکل  -1ج).
      یکی از ویژگیهای هندسی سامانه گسلی کوهبنان ،شاخه اصلی گسل کوهبنان به
چهار شاخه با میانگین راستای  N70Eو طول هر شاخه حدود  12کیلومتر در جنوب
خاوری گسل کوهبنان (شمال روستای تیکدر) است .در زیر ویژگی این گسلها
ارائه شده است.
         -شاخه گسلی    F1بین واحدهای سنگی سازند هجدک (شیلهای
خاکستری رنگ ژوراسیک) بارسوبات کواترنری و نئوژن در محل روستای
تیکدر ،گورچوییه ولنجان و هم راستا با شاخه اصلی گسل کوهبنان با راستای
شمال باختری  -جنوب خاوری  قرار دارد .در این محل گسل از نوع راستالغز راستبر
با مؤلفه معکوس با پهنای گسلی حدود  8متر دیده میشود (شکل.)A -3
      -شاخه گسلی   F2بین واحدهای سنگی سازند هجدک با واحدهای سنگی سری
دزو در شمال تیکدر که سنگ دولومیت و سنگ گچ سری دزو را روی سنگماسهها
و شیلهای خاکستری رنگ ژوراسیک (سازند هجدک) قرار داده است .در این محل
گسل از نوع راستالغز با مؤلفه معکوس با ویژگیهای  343, 39NWو ریک  37Nبا
پهنایی حدود  25متر دیده میشود (شکل.) B-3
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      -شاخه گسلی  F3بین واحدهای سنگی سری دزو با واحدهای سنگی سازند
شمشک ،در شمال تیکدر و در محل راندگی واحدهای سنگی سری دزو با واحدهای
سنگی سازند شمشک از نوع راندگی با ویژگیهای  065,73NWو ریک  63Sو به
پهنایی حدود  6متر است .در این گستره سطوح گسلی موازی با طبقهبندی واحدهای
سنگی است (شکل .) C-3
     -شاخه گسلی  F4که بین واحدهای سنگی سازند اللون با واحدهای سنگی سازند
شمشک با پهنایی حدود  40متر واقع شده است .این تکههای گسلی با شیبی بین  50تا
 70درجه در جهت شمال باختری و خطخشهایی با زاویه ریک  ،50 -80 Sحرکت
راندگی با مؤلفه راستالغز راستبر را نشان میدهند .این گسل در شمال تیکدر سبب
رانده شدن واحدهای سنگی سازند داهو بر روی واحدهای سنگی سازند شمشک
است (شکل  .)D -3موقعیت هندسی و جنبشی سامانه گسلی کوهبنان و شاخههای
گسلی جنوب خاوری آن در جدول  1نشان داده شدهاند.
 .2-5تحلیل جنبشی گسل ها

تحليل جنبشی برای جابهجايي گسلهای گسترده مورد مطالعه بر مبناي شواهد
خطخشها و دیگر شاخصهای تعیین جهت برش صورت گرفته است.

 سطوح گسلهای با یک سری خطخش :اولین موقعیت خطخش گسل معکوسبا مؤلفه راستبر بین توالی رسوبی سری دزو با واحدهای سنگی سازند هجدک
(ریک  )N355, 85NE, 60Nدر شمال مزرعه کمونوییه برداشت شد .سطوح  
لغزشی گسلهای موجود در واحدهای سنگی سازند شمشک ( )F3و سطح گسلی
( )F4در واحدهای سنگی سری داهو  در شمال تیکدر و در شمال مزرعه کمونوییه
( شکلهای  6و   )7نشان داده شده است.
 سطوح گسلهای با بیش از یک سری خطخش :با توجه به شواهد ساختاری درصفحات گسلی دارای  بیش از یک سری خطخش ،دو وضعیت کلی زیر در آنها
دیده میشود.
       دسته اول :گسلهایی که در حرکت اول (کهنترین لغزش Ls1 ،و   )Ls2
سازوکار راندگی چیره و جدیدترین لغزش ( )Ls3جنبش راستالغز را نشان میدهد،
زیرا که سری خطخشهای جوانتر ( )Ls3بر روی هر دو سری خطخشهای کهنتر
( Ls1و  )Ls2اثر گذاشته و با قرار گرفتن بر روی آنها نشاندهنده جوانتر بودن
حرکت راستالغز نسبت به حرکت راندگی گسل است (شکل .)8
دسته دوم :گسلهایی که در حرکت اول با سازوکار راستالغز و حرکت دوم آنها
از نوع راندگی  است .زیرا که با توجه به وضعیت خطخش اول ( )Ls1با ریک افقی
و سری خطخش دیگری ( )Ls2با مؤلفه معکوس راستبر  ،خطخشهای کهنتر
( )Ls1را قطع کرده و روی آنها را پوشاندهاند و وضوح اثر سری اول را کمتر کردهاند
بنابراین نشاندهنده جوانتر بودن حرکت راندگی نسبت به حرکت راستالغز گسل
است .برای نمونه در گستره مورد مطالعه سطح گسلهای با دو سری خطخش در
واحدهای سنگی سازند داهو ( )F4و واحدهای سنگی سازند شمشک در شمال
روستای تیکدر برداشت شد (شکل .)9

 -6الگوي فراگشت ساختاري
مطالعه آثار خطخشها روی سطوح گسلی کوهبنان در این گستره  تأییدکننده این
است که در فراگشت دگرریختی این گستره ،گسلهاي راندگی اصلي به گسلهاي
کجلغز با مؤلفه راستالغز تغيير سازوکار دادهاند .چنين تغيير سازوکاري بيانگر انتقال از
رژيم زمينساخت فشارشي به زمينساخت ترافشارشي است که موجب پيچيدگيهاي
بيشتر ساختاري گستره مورد مطالعه شده است.
      الگوي ساده شده مراحل فراگشت ساختاري اين گسلها در شكل  10ارائه
شده است ،با توجه به تعداد خطخشهای روی سطوح گسلی  ،F3اولین شاخه این
سامانه گسلی با سه سری خطلغزش در راستای شمال خاوری -جنوب باختری و بین
واحدهای سنگی سازند شمشک (ژوراسیک) با توالی سنگی سری دزو (کامبرین)
با موقعیت  491176 Eو 3396126 Nدر ارتفاعات  2218متری شمال تیکدر تشکیل
شده است (شکل  ،8گسل .)F3
      با توجه به مطالعه  خطخشها ،شاخههای بعدی به ترتیب با تشکیل و توسعه
گسلهای  F2 ، F4و   F1بهوجود آمدهاند.
 -7نتیجهگیری
مطالعات انجام شده بر روی سامانه گسلی کوهبنان حاکی از وجود دو راستای کلی
زیر در گستره تیکدر -گورچوییه است .یکی هم جهت با گسل اصلی کوهبنان         
(شمال باختری -جنوب خاوری) در حد فاصل آبادی لنجان  -تیکدر و گورچوییه
به طول تقریباً  12کیلومتر ،با راستای  N 110و شیب  60درجه و حرکت راستالغز
راستبر با مؤلفه معکوس که در جنوب خاوری گسل کوهبنان واقع شده است.
دسته دوم گسلهای مورد مطالعه با راستای تقريبي شمال خاوري  -جنوب باختري
(با راستای آزيموت 055و  235تا  )E-Wکه این گسلها با زاویه حدود  30درجه
نسبت به راستای اصلی گسل کوهبنان در حد فاصل  تیکدر و گورچوییه واقع شدهاند.
مطالعه این سامانه گسلی نشاندهنده راندگی واحدهای سنگی سازندهای مختلف
(هجدک ،دزو ،شمشک ،بادامو و اللون) بر روی یکدیگر شده است .برای نمونه
سنگهای دولومیت ،سنگآهک ،سنگماسه سرخ و سنگ گچ اوایل کامبرین
و سنگهای میکادار آرکوزی سرخ کامبرین همارز اللون ،بر روی تناوبی از
سنگهای شیل ،سنگماسه آرکوزی ،سنگآهک ،سنگجوش و شیلهای زغالدار
ژوراسیک در جهت جنوب خاوری رانده شده و باعث ایجاد کوه زهرهرنگ به
ارتفاع  2794متری شده است.
     برای تحلیل جنبشی سامانه گسلی کوهبنان در این محدوده با مطالعه و بررسی سطح
گسل در واحدهای سنگی سازندهای مختلف و با توجه به تعداد سری خطخشهای
روی سطوح گسلی ،اولین شاخه گسل کوهبنان در این گستره با سه سری خطلغزش
در راستای شمال خاوری  -جنوب باختری (گسل  )F3بین سازند شمشک با توالی
سنگی سری دزو با موقعیت  491176 Eو  3396126 Nدر ارتفاعات  2218متری
شمال تیکدر تشکیل شده است.
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شکل  -1موقعیت گستره مورد مطالعه .الف) در نقشه ایران؛ ب) تصاویر ماهوارهای لندست شمال کرمان؛ ج) تصاویر ماهوارهای
لندست گستره تیکدر  -گورچوییه.

شکل  -2تصوير ماهوارهاي لندست گسل كوهبنان به همراه پهنههای مهلرزهاي زمینلرزههاي تاريخي و دستگاهي (شفیعیبافتی.)1385 ،

6

طاهره نادری و همکاران

شکل  )A -3نمایی از گسل راستالغز کوهبنان با مؤلفه معکوس در محل راندگی سنگماسه و سنگفورش خاکستری رنگ سازند هجدک ( )Jhبر روی رسوبات نئوژن ()Ng؛  )Bگسل کوهبنان در
محل راندگی واحدهای سنگآهکی سری دزو ( )Edبر روی واحدهای سنگماسه و سنگفورش خاکستری رنگ سازند هجدک ()Jh؛  )Cگسل  F3در شمال تیکدر در محل راندگی واحدهای
سنگی سری دزو بر روی واحدهای سنگی سازند شمشک؛  )Dگسل  F4در شمال تیکدر در محل راندگی واحدهای سنگی سازند داهو (همارز سازند اللون) بر روی واحدهای سنگی سازند شمشک
در شمال خاوری تیکدر را نشان میدهد.
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شکل -4نقشه ساده شكستگيها و گسلش به همراه استریوگرام
شاخههای جنوب خاوری سامانه گسل کوهبنان در گستره
تیکدر -گورچوییه )A .شاخه اصلی گسل کوهبنان ()F1

بین کوهستان و دشت؛  )Bگسل ( )F2بین واحدهای
سنگی سازند هجدک و واحدهای سنگی سری دزو؛
 )Cگسل ( )F3بین واحدهای سنگی سازند شمشک
و واحدهای سنگی سری دزو؛  )Dگسل ( )F4بین
واحدهای سنگی سازند شمشک و سازند اللون را نشان  
میدهد.

شکل )A -5نقشه ساده زمینشناسی گستره مورد
مطالعه؛  )Bنیمرخ زمینشناسی در راستای  ،ABبا تغییر
از شفیعیبافتی (.)1385
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شکل   )A -6خطخشلغزها و رشتههای کانی اندازهگیری شده در سطح گسلی ( )F3واحدهای سنگی سازند شمشک شمال روستای تیکدر؛   )Bنمایی از موقعیت خطخش اندازهگیری
شده در سطح گسل بین واحدهای سنگی سازند شمشک با واحدهای سنگی سازند اللون ( )F4در شمال روستای تیکدر؛   )Cنمایی از خطخشهای اندازهگیری شده در سطح گسلی ()F4
در واحدهای سنگی سازند داهو در شمال روستای تیکدر ،در این شکل رشتههای کانی کلسیت در سطح گسل با توجه به ریک ،یک گسل راستالغز  با مؤلفه معکوس را نشان میدهد.

شکل  )A -7نمایی از گسل بین توالی رسوبی سری دزو با واحدهای سنگی سازند هجدک ( )F2در شمال مزرعه کمونوییه و موقعیت خطخش اندازهگیری شده در سطح
گسلی؛  )Bنمایی از گسل  بین توالی رسوبی سری دزو با واحدهای سنگی سازند شمشک ( )F3در شمال تیکدر .موقعیت خطخش اندازهگیری شده در سطح گسلی نشان
داده شده است.
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شکل )A -8موقعیت گسل ( )F3بین واحدهای سنگی سری دزو و واحدهای سنگی سازند شمشک در شمال تیکدر؛  )Bسه سری خطخش که
حرکات  Ls1و  Ls2حرکت کهنتر و راندگی چیره و  Ls3راستالغز راستبر و جوانترین حرکت را برای گسل ( )F3نشان میدهد.
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شکل  )A -9سطح گسل  F4در واحدهای سنگی سازند داهو؛  )Bسطح گسل  F3در واحدهای سنگی سازند شمشک در شمال روستای تیکدر .سازوکار این گسل در حرکت اول (کهنتر)
راستالغز بوده و سری خطخش دوم ( جدیدتر) با حرکت معکوس و مؤلفه راستالغز راستبر است.

شکل )A -10الگوي نمادین گامههای فراگشت
ساختاري سامانه گسلی تیکدر -گورچوییه در زمانهای
T1…T4؛  )Bنقشه ساختاری و وضعیت کنونی گستره
مورد مطالعه.
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جدول  -1موقعیت هندسی و جنبشی سامانه گسلی کوهبنان و شاخههای گسلی جنوب خاوری آن در گستره مورد مطالعه.
جنبش چیره

استریوگرام

سازوکار گسل

نام گسل

راستالغز راستبر با مؤلفه
معکوس

F1

راستالغز راستبر با مؤلفه
معکوس

F2

معکوس  با مؤلفه راستالغز
راستبر

F3

معکوس  با مؤلفه راستالغز
راستبر

F4
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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 TikdarGoorchoieh 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.
Keywords: Structural Analysis, Slicken-Line, Kuh Banan Fault System, Tikdar-Goorchoieh.
For Persian Version see pages 3 to 12
*Corresponding author: T. Naderi; E-mail: ta_nadery@yahoo.com

385

