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چکیده
کمربند چین -رانده زاگرس توسط گسل هاي عرضی گوناگونی و با روند غالب شمال شمال باختر – جنوب جنوب خاور و سازوکار راستالغز قطع شده است .این گسل ها اغلب به

علت حضور الیه هاي جدایشی در قاعده و بخش های مختلف پوشش رسوبی ،هندسه پلکانی را در سطح زمین نشان می دهند .از جمله این گسل ها،گسل عرضی کره بس در ناحیه

فارس و در  65کیلومتري خاور گسل کازرون است .به علت حضور سری هرمز و افق های میانی شکل پذیر در پوشش رسوبی اثر این گسل در سطح به صورت پارهگسل هایی با

روند شمال  -شمال باختر است .تاکنون حداقل شش پارهگسل در بخش های شمالی و مرکزی گسل کره بس شناسایی شده است .در این نوشتار ،دو پارهگسل جنوبی پهنه گسل

کره بس به نام های پارهگسل های منقارك و کالغ در بخش های جنوبی گسل کره بس و در جنوب فیروزآباد فارس معرفی و هندسه و سازوکار آنها تحلیل شده است .سازوکار

این پارهگسل ها (منقارك و کالغ) به کمک ساختارهایي چون گسل هاي ریدل همسو و ناهمسو و چینهاي جوان در راستای آنها و همچنین پایانه های آنها ،راستالغز راست بر
تحلیل شده است .این پاره هاي گسلی در پایانه جنوبی خود به تدریج از سازوکار راستالغز به سازوکار معکوس و تقریباً به موازات راندگی های کالغ و سورمه ختم می شوند.
این پایانه های گسلی در فرادیواره گسل های رانده کالغ و سورمه بوده و در راستای آنها سازندهای كهن تر از سازندهای توسعه یافته در فرادیواره گسل های راندگی اصلی (سازند

سورمه) برونزد دارد .از اين رو پارهگسل های منقارک و کالغ معرفی شده در این مطالعه سازوکار راستالغز داشته و با توجه به این سازوکار ،هندسه و موقعیت ساختاری آنها در

ادامه پاره های شمالی و مرکزی گسل کره بس ،به عنوان پارهگسل های جنوبی این گسل معرفی می شوند .میزان جابه جایی این پاره گسل ها با توجه به راندگی سازند آسماری بر
روی سازند بختیاری در راستای گلواره مثبت توسعه یافته در راستای پارهگسل منقارک حداقل به اندازه ستبراي سازند میشان تحلیل می شود.

کلیدواژه ها :تحلیل ساختاري ،پهنه گسل کره بس ،پایانه های راندگی ،تاقدیس کالغ ،کمربند چین -رانده زاگرس.

*نویسنده مسئول :علی یساقی

 -١پيشنوشتار
کمربند چین – رانده زاگرس به طول  1800کیلومتر از خاور گسل آنوتولی
تا شمال تنگه هرمز کشیده شده است .از ويژگي هاي این کمربند می توان به
حضور گسل هاي راندگی و چین هاي در ارتباط با آنها هم روند با روند عمومی
کمربند یعنی شمال باختر  -جنوب خاور و همچنین گسلهاي عرضی با روند
شمال شمال باختر -جنوب جنوب خاور اشاره کرد ) .(Berberian, 1995این کمربند
با توجه به دگرشکلی غیرهمگن ،به نواحی مختلف تقسیم شده است (شکل  .)1ناحیه
فارس از جمله این نواحی در بخش خاوري کمربند است که شمال بندرعباس تا گسل
کازرون را شامل می شود .در این ناحیه سبک دگرشکلی به طور عمده تحت تأثیر دو
عامل اصلی سطح جدایش قاعدهای سري هرمز با ستبراي 1/ 5کیلومتر در پی رسوبات
) (McQuarrie, 2004و سطوح جدایش میانی ) (Sherkati et al., 2006و دیگري
عملکرد گسل هاي راستالغز پی سنگی عرضی (;Furst,1990; Hessami et al., 2001
 (Yassaghi, 2006است.
گسل کره بس همچون گسل کازرون از گسل های پی سنگی (;Kent, 1979
 )Barzegar, 1994; Bahroudi & Talbot, 2003زاگرس معرفی شده است که
انتشار آن به علت وجود افق های شکل پذیر در پوشش رسوبی هندسه پلکانی
را در سطح زمین نشان می دهد (( )Yassaghi, 2006شکل  .)2بر اساس مطالعات
) Berberian (1995این پهنه گسل شامل حداقل  6پارهگسل بوده که سبب جابه جایی
ده ها کیلومتری محور چین ها شده اند .اما مطالعات یزدجردی ( )1380نشان می دهد
این پهنه گسل از  7پارهگسل تشکیل شده است که تا جنوب فیروزآباد ادامه
می یابد (شکل  .)2در این مطالعه بر اساس شواهد صحرایی سازوکار پارهگسل
هفتم به عنوان پارهگسل منقارک تحلیل شده و همچنین پارهگسل هشتم مجموعه

E-mail: yassaghi@modares.ac.ir

پارهگسل های پهنه گسل کره بس ،به عنوان پارهگسل کالغ معرفی و سازوکار آن
نیز تحلیل شده است.
 -2ویژگی های ساختاری پهنه گسل کره بس
پهنه گسل کره بس یکی از گسل های عرضی در زاگرس است که با طول تقریبی 200
کیلومتر از گسل زاگرس مرتفع در شمال شروع شده و تا گسل رانده کالغ در جنوب
ادامه می یابد .با اندازه گیری های  GPSمیزان جابه جایی  3/4 ± 0/3 mm/yrو سازوکار
راست بر برای پهنه گسل کره بس مشخص شده است (;Tavakoli et al., 2008
 .)Walpersdorf et al., 2006همچنین آرین و همکاران ( )1384سازوکار چیره
راستالغز راستگرد را برای پهنه گسل کره بس با توجه به جابه جایی قابل مالحظه 106
کیلومتر به صورت جدایش راستایی در گسل جبهه کوهستان و بریدن پوشش رسوبی و
پی سنگ در نظر گرفته و از آن به عنوان یکی از گسل های تراگذر زاگرس یاد كردهاند.
گسل کره بس بر اساس مطالعات صورت گرفته از شش ( )Berberian, 1995و
یا هفت (یزدجردی )1380 ،پارهگسل تشکیل شده است (شکل  .)2پارهگسل های
اول ،دوم و سوم دارای حرکت غالب شیب لغزی معکوس هستند .اما بیشترین میزان
جابهجایی راستبر پهنه گسل کره بس و به میزان  6کیلومتر در تاقدیس سالمتی،
که منطبق با پارهگسل چهارم است ،توسط ( Evers et al. (1977گزارش شده
است .پارهگسل ششم سبب  3/5کیلومتر جابه جایی راست بر تاقدیس دارنجان
(صداقت و دباغیاننژاد ( ،)1374نقشه زمین شناسی  1:100000دارنجان) و بر اساس
مطالعات صحرایی انجام شده در این تحقیق ،پارهگسل هفتم سبب جابه جایی راست بر
 2کیلومتری تاقدیس آغار غربی شده اند.
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) Tavakoli et al. (2008و ) Hatzfeld et al. (2010بر اساس اطالعات
زمینشناسی GPS ،و داده های لرزه ای گسل های کازرون ،کره بس ،سبزپوشان و
سروستان را ادامه گسل اخیر اصلی ) (Main Recent Fault, MRFمعرفی کردهاند
و اذعان داشتند حرکت از گسل  MRFبه گسل دنا ،سپس به گسل زاگرس مرتفع
و در ادامه به پاره های شمالی گسل کره بس منتقل می شود .با توجه به انتقال لغزش
از پاره های شمالی به پاره های جنوبی گسل کره بس سرعت لغزش در پارهگسل های
شمالی تر نسبت به پاره های میانی و جنوبی بیشتر خواهد بود که کاهش میزان
جابه جایی از ساختارهای شمالی در پهنه گسل کره بس به ساختارهای جنوبی مؤید
این امر است.
پهنه گسل کره بس یک گسل پی سنگی با شیب زیاد و همراه با فعالیت هاي
لرزه اي است ).(Berberian, 1995; Hessami et al., 2001; Yassaghi, 2006
ژرفاي زمینلرزههای این پهنه گسل  9±4 Kmاست ).(Hatzfeld et al., 2010
الزم به ياداوري است که دست کم هفت گنبد نمکی در طول پهنه گسل عرضی
کره بس برونزد دارند که بزرگترین آنها گنبد نمکی جهانی در جنوب باختری
فیروزآباد فارس و باختر پارهگسل منقارک است (شكلهاي 2و  .)3افزون برگنبد
نمکی جهانی ،گنبدهای نمکی منقارک و گچ در جنوب فیروزآباد رخنمون دارند
(شکل  .)3در ارتباط با تشکیل گنبدهای نمکی ) Talbot & Alavi (1996معتقدند
که این گنبدها در ارتباط با پارهگسل های گسل کرهبس و در راستای گسستگی
این پارهگسل ها شکل گرفته اند و در زمان کوهزایی پلیوسن به سطح زمین رسیده اند
) Yassaghi (2006) .(Kent, 1979کثرت گنبدهای نمکی ناحیه بندرعباس را به ایجاد
مناطق کششی بين پارهگسل های چپ بر با روند شمال خاوری در این منطقه نسبت
می دهد .آرین و همکاران ( )1381ضمن معرفی پله فشارشی پارهگسل منقارک در
محل گنبد نمکی جهانی ،به باالآمدگی گنبد نمکی جهانی در محل این پله فشارنده
اشاره دارند .ایشان معتقدند از نظر ساختمانى ،هسته کوه جهانى دقیقاً در موقعيت پله
فشارنده در محل خمش چپ پله پارهگسل منقارک قرار دارد.
 .1 -2ویژگی های ساختاری پارهگسل های منقارک و کالغ پهنه گسل کره بس

در این بخش هندسه و سازوکار پارهگسل منقارک (به طول های  50کیلومتر) پهنه
گسل عرضی کره بس و همچنین پارهگسل کالغ (به طول  40کیلومتر) این پهنه
گسلی که در این مطالعه برای اولین بار معرفی می شود ،تحلیل شده است (شكلهاي
 3و  .)4در تصاویر ماهواره اي پارهگسل منقارك با روند شمال باختر – جنوب خاور
از بخش باختري تاقدیس آغارغربی و به موازات آن شروع شده ،سپس به صورت
عرضی با روند شمال  -شمال باختر از بخش میانی تاقدیس آغارغربی و گنبد نمکی
منقارك عبور میکند (شکل  .)3در شکل  5عبور پارهگسل منقارک از بخش میانی
تاقدیس آغارغربی و جابه جایی سازندها در اثر عملکرد این پارهگسل ديده می شود.
در ادامه این پارهگسلی پس از عبور از گنبد نمکی جهانی به سمت خاور خمش
داشته و به صورت گسل معکوس در فرادیواره گسل رانده سورمه در یال جنوبی
تاقدیس سورمه پایان می یابد (شكلهاي  3و  .)4پارهگسل کالغ نیز که در بخش
جنوبی پارهگسل منقارك قرار دارد ،با روند شمال باختر – جنوب خاور از بخش
خاوري تاقدیس رشتانوآغاز و پس از عبور از خاور تاقدیس بهار و گنبد نمکی گچ
با خمش به سمت خاور به صورت معکوس و در فرادیواره راندگی اصلی کالغ در
یال جنوبی تاقدیس کالغ ختم می شود (شكلهاي  3و  .)4صفحات گسلی برداشت
شده از این پارهگسلی در خاور گنبد نمکی گچ و در سازند آسماری دارای موقعیت
فضایی  85/075است که خش لغزها ریک افقی دارند (شکل  -6الف) .از جمله
آثار عملکرد پارهگسل کالغ در خاور گنبد نمکی گچ تشکیل ساختار گل وار مثبت
است که در راستای آن سازندآسماري بر روی سازند بختیاري رانده شده است
(شکل  -6ب) .این ساختار به همراه داده های برداشت شده از موقعیت خطوط لغزشی نشان
از سازوکار راستالغز راستبر برای پارهگسل کالغ معرفی شده در این مطالعه دارد.
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برداشت های صحرایی از اثر دگرریختی های پارهگسل های منقارک و کالغ نشان
می دهد که اثر سطوح محور چین هاي زاگرس در محل عبور این پاره گسل ها خمیده
شده و همچنین ریزچین ها و ریزگسل های جوان حاصل از فعالیت آنها در راستای
این پارهگسلها تشکیل شده است (شكلهاي  3و  .)4سازندهاي ژرف چون عضو نار
سازند داالن در راستای پایانه این پارهگسل ها برونزد یافته اند.
تاقدیس های آغارغربی ،خارتو و بهار متأثر از پاره گسل های منقارك ،کالغ و
تاقدیس هاي سورمه و کالغ متأثر از پایانه هاي معکوس این پارهگسل ها دگرریخته
شدهاند .اثر سطوح محوری چین آغارغربی با روند عمومی شمال باختر -جنوب
خاور از محل عبور پارهگسل منقارك هندسه زیگمويیدال را نشان می دهد
(شکل  .)3مشابه این هندسه در ارتباط با سطوح محوری تاقدیس های خارتو و بهار
نیز ديده می شود (شکل  .)3روند اثر سطوح محوری تاقدیس های کالغ و سورمه،
خمیده شکل بوده (با تحدب به سمت پیش بوم) ،به گونه اي که روند این تاقدیس ها
از خاوری – باختری در خاور تا شمال – شمال باختر با رسیدن به پارهگسل های
منقارک و کالغ تغییر می یابد (شكلهاي  3و .)4
ریزچین های توسعه یافته در پهنه پارهگسل های منقارک و کالغ برخالف
چین های اصلی زاگرس روند شمال – شمال باختر دارند (شكلهاي  7 ،4و  .)8با
توجه به روند مایل به زاویه حاده اثر سطوح محوری این ریزچین ها نسبت به روند
پارهگسل ها ،این ساختارها به عنوان ریزچین های مرتبط با فعالیت این پارهگسل ها
تحلیل شده اند .براي نمونه ریزچین های ( DF1شکل  DF2 ،)7و ( DF3شکل )4
در ارتباط با پارهگسل منقارک و ریزچین های ( DF5 ،DF4شکل  DF6 ،)8و DF7
(شکل  )4در ارتباط با پارهگسل کالغ تحلیل شده اند.
گسل ها و ریزگسل ها از دیگر ساختارهای برداشت شده از پهنه پارهگسل های
منقارک و کالغ است .این ساختارها شامل دو دسته  اند )1 :ریزگسل هایی که در راستای
پارهگسلها توسعه یافته و عموماً سازوکار راستالغز دارند ) (SFnو  )2گسل هایی که
در پایانه این پارهگسل ها توسعه یافته اند ) .(TFnشواهدی از ریزگسل های راستالغز
 SF2 ،SF1و  SF3با روندهای شمال – شمال باختر در راستای پارهگسل منقارک
(شکل های  4و  -9الف ،ب و ج) و از ریزگسل راستالغز  SF4نیز با روند شما ل خاور
– جنوب باختر در راستای پارهگسل کالغ برداشت شده است (شکل های  4و .)10
در محدوده یال جنوبی تاقدیس سورمه برونزد سازندهاي كهن تر از ترشیری بر
روی کنگلومرای بختیاری در اثر فعالیت گسل رانده سورمه دیده می شود (شکل .)11
در فرادیواره گسل رانده سورمه عضو نار سازند داالن (شکل ) 12برونزد دارد که این
برونزدهای كهن تر از سازند سورمه در پهلوی جنوبی تاقدیس به دلیل اثر گسل پایانه
پارهگسل منقارک است (شکل  .)4صفحات گسلی برداشت شده در سازند کنگان
با مشخصات ( 80/050شکل  )13در فرادیواره گسل رانده سورمه و در بخش میانی
تاقدیس سورمه نشاندهنده ادامه فعالیت گسل پایانه منقارک به سمت خاور و در
محدوده میانی تاقدیس سورمه است.
بررسی یال جنوبی تاقدیس کالغ نیز نشان از برونزد سازند ژرف سورمه در راستای
گسل راندگی کالغ دارد (شکل  .)14اما با توجه به عدم برونزد پایانه پارهگسل کالغ
در محدوده تاقدیس کالغ و به منظور بررسی بیشتر ارتباط گسل رانده کالغ با پایانه
پارهگسل کالغ دو برش ساختاری عمود بر روند تاقدیس کالغ و با استفاده از نقشه
کنتورهای ساختاری ،داده های لرزه ای و مطالعات میدانی رسم شده است (شکلهای
 3و  .)15برش  AA′در بخش باختری تاقدیس کالغ (شکل  – 15الف) و برش
 BB′در بخش میانی آن (شکل  – 15ب) رسم شده است .بررسی این دو برش
نشان می دهد که افزون بر گسل رانده کالغ که سبب راندگی تاقدیس کالغ و
قرارگیری رسوبات ژرف یال جنوبی در کنار کنگلومرای بختیاری شده است ،گسل
معکوس دیگری در فرادیواره گسل رانده کالغ وجود دارد .بر اساس برش  AA′این
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گسل معکوس در بخش باختری تاقدیس کالغ و در نزدیکی پارهگسل کالغ فعالیت
معکوس بیشتری داشته و سبب حذف سازندهای پابده  -گورپی ،گروه بنگستان و
بخشی از گروه خامی در یال جنوبی تاقدیس کالغ شده است .اما در برش  BB′واقع
در بخش مرکزی تاقدیس کالغ ،این گسل معکوس فعالیت کمتری داشته و حذف
سازندها در یال جنوبی تاقدیس کالغ در اثر فعالیت گسل پایانه کالغ اتفاق نیفتاده
است .این مسئله نشان از کاهش اثر فعالیت این گسل معکوس به سمت خاور دارد .بر
این اساس این گسل معکوس به عنوان پایانه پارهگسل کالغ که به سمت جنوب خاور
و در راستای برش  BB′از میزان جابهجایی آن کاسته می شود ،تحلیل شده است.
 -3بحث و نتیجه گیري
تغییر روند اثر سطوح محوری تاقدیس های آغارغربی و بهار با روند
شمال باختر– جنوب خاور به الگوي زیگمويیدالی چپ پله به دلیل عبور پارهگسل
منقارك از بخش میانی این تاقدیس ها نشان از سازوکار راست بر این پاره گسل دارد.
به جهت تعیین دقیق این سازوکار از ریزچین ها و ریزگسل های جوان توسعه یافته در
راستای این پارهگسل ها استفاده شده است .ریزچین هاي محدوده پارهگسل منقارک

با روند  ،N295با هندسه پلکانی راست پله و در محدوده پارهگسل کالغ با روند
 N300قرار دارند (شکل  .)4این ریزچین ها قاعدتاً با زاویه  45درجه نسبت به راستای
جابه جایی و برش خوردگی پارهگسل ها و عمود بر راستای کوتاه شدگی در منطقه
شکل گرفته اند .بنابراین راستاي  N340برای پارهگسل منقارك با سازوکار راست بر
و با راستای کوتاهشدگی  N025و راستای  N345برای پارهگسل کالغ با سازوکار
راست بر و با راستای کوتاه شدگی  N030تحلیل می شود.
طی اندازه گیريهاي صحرایی میزان جدایش ) (Offsetراستبر پاره منقارك در
بخش میانی تاقدیس آغارغربی  2کیلومتر تعیین شده است (شکل  .)5با توجه به روابط
زاویه ای ميان شکستگیهاي مراتب گسلی با راستاي پهنه دگرشکلی اصلی (روند
 N340پارهگسل منقارک) ریزگسل های  SF1و  SF2با روند  ،N355گسل های همسو
با پارهگسل منقارك بوده و بنابراین سازوکار غالب راستالغز راست بر دارند .در این
صورت ریزگسل  SF3با روند  N340نیز از جمله گسلهاي فرعی همروند با پارهگسل
منقارک بوده و دارای سازوکار راست بر است (شکل  .)4همچنین روند N070
ریزگسل  SF4به عنوان گسلهای ناهمسو (چپ بر) در پهنه پارهگسل کالغ است.
در بخش خاوری گنبد نمکی جهانی و منتهی الیه دماغه شمال باختری تاقدیس
سورمه ،الیه هاي آهکی سازند سروك با روند شمال – شمال باختر در مجاورت
بخش خاوری پارهگسل منقارک به الیه هاي برگشته با ويژگيهاي  55/070تبدیل
شده اند (شکل  ،)16که نشان از عملکرد گسل معکوس دیگری به جز گسل رانده
سورمه ،به عنوان پایانه پارهگسل منقارک دارد .چنین گسلخوردگی معکوسی در

بخش باختری پارهگسل منقارک وجود ندارد .بنابراین میتوان گفت این گسل
معکوس پایانهای از جنوب پارهگسل منقارک انشعاب یافته و با توجه به حضور
صفحه گسلی در سازند کنگان حداقل تا بخش های میانی یال جنوبی تاقدیس سورمه
ادامه یافته است .بنابراین به عنوان پایانه جنوبی پارهگسل منقارک تحلیل شده است.
چنین تحلیلی از اثر پایانه جنوبی پارهگسل منقارک با تحلیلهای صورت گرفته بر
تغییر سبک چینخوردگی تاقدیس سورمه همخوان است .در بررسی های آرین
و حاجیان ( )1385تاقدیس سورمه به عنوان یک چین جدایشی معرفی شده است
که در بخش های باختری به یک چین جدایشی انتقالیافته تبدیل گشته است .بر
اساس مطالعات ایشان در بخش باختری تاقدیس سورمه واحدهای سنگی مربوط به
پالئوزوییک زیرین رخنمون داشته و نازکشدگی یال جلویی تاقدیس به میزان 50
الی  75درصد اتفاق افتاده که گویای تغییر سبک چین از بخش باختری به سمت
خاور است .این تغییر سبک چین از بخش باختری به بخش خاوری در تطابق با
کاهش عملکرد پایانه جنوبی پارهگسل منقارک به سمت خاور است.
بررسی دو برش ساختاری رسم شده یکی در میل باختری تاقدیس کالغ و
دیگری در بخش میانی آن و عمود بر روند محوری تاقدیس يادشده ،گسل رانده
دیگری را در یال جنوبی تاقدیس کالغ نشان می دهد که دارای فعالیت بیشتر در
میل باختری تاقدیس کالغ و در مجاورت پارهگسل کالغ است و به سمت خاور از
میزان جابهجایی معکوس آن کاسته می شود .کاهش میزان جابهجایی معکوس در
راستای گسل معکوس فرادیواره ای راندگی کالغ از باختر به سمت خاور نشان از
پایانه بودن این گسل معکوس برای پارهگسل کالغ دارد .بنابراین این گسل معکوس
نیز به عنوان پایانه جنوبی پارهگسل کالغ تحلیل شده است .بر خالف آنچه که گسل
رانده سورمه را پایانه راندگی گسل کره بس معرفی می کنند ،این مطالعه نشان داده
که گسل کره بس در بخش های جنوبی از دو پارهگسل منقارک و کالغ تشکیل شده
است که پایانههایی مجزا و متفاوت از گسل های رانده سورمه و کالغ دارند.
ارتباط پارهگسل های منقارک و کالغ پهنه گسل کره بس و ریزگسل های حاصل
از فعالیت آن به همراه راستای کوتاه شدگی تخمینی در شکل  -17الف نمایش
داده شده است و دیاگرام گل سرخی مربوط به فراوانی آنها در شکل  -17ب آمده
است .این دیاگرام روندهای  N060 ،N330 ،N-Sو  N300را به عنوان فراوان ترین
روندهای گسلی در پهنه پارهگسل های منقارک و کالغ معرفی شده در این مطالعه
نشان می دهند .چنانچه روند آزیموتی  345این پارهگسلها را به عنوان پهنههای اصلی
جابهجایی و دگرشکلی در نظر گیریم ،آنگاه ریزگسل های با روند آزیموتی  330به
عنوان شکستگیهای  Pو ریزگسلهای با روند شمالی  -جنوبی هم روند با روند
شکستگی های برشی ریدل ( )Rپهنه دگرشکلی کره بس و ریزگسل های با روند
آزیموتی  060به عنوان شکستگیهای  R′است.

شکل  -1نقشه ساختاري کمربند چین -رانده زاگرس که گسلها و محور چینها را نمایش می دهد .شمارهها به ترتیب شامل  -1گسل معکوس بزرگ زاویه -2 ،گسل رانده -3 ،محور تاقدیس،
 -4گسل امتدادلغز -5 ،حاشیه جنوبی زون دگرشکلی زاگرس :SF1-SF5 ،گسل های چپ گرد :DF1-DF2 ،گسل های راست گرد :MFF ،گسل پیشانی کوهستان :SKA ،تاقدیس سیاه کوه،
 :Bزون گسلی باالرود :RH ،زون گسلی رامهرمز :RS ،گسل رگه سفید :KB ،گسل کره بس :SF ،گسل سبزپوشان :S ،گسل سروستان :N ،گسل نظام آباد ) .(Hessami et al., 2001محدوده مورد
مطالعه در این پژوهش با کادر مشکی مشخص شده است.

183

تحلیل ساختاري پارهگسل های جنوبی پهنه گسل عرضی کره بس در جنوب فیروزآباد ...

شکل  -2پاره گسل های پهنه گسل کره بس ،منطقه مطالعاتی با کادر مشکی رنگ نمایش داده

شکل  -4نقشه زمین شناسی ساختاری پارهگسل های منقارک و کالغ پهنه گسل کره بس.

شده است.

شکل  -3پاره گسل های پهنه گسل کره بس ،منطقه مطالعاتی در انتهای دو پارهگسل جنوبی

شکل  -5عبور پاره گسل منقارک پهنه دگرشکلی کره بس از بخش میانی تاقدیس آغارغربی

این پهنه با کادر مشکی رنگ نمایش داده شده است (اصالح شده از  Berberian, 1995و

که سبب جابه جایی سازندها شده است :Pd-Gu Fms. .سازند پابده -گورپی ،موقعیت این

یزدجردی ،1380 ،نقشههای زمینشناسی و دادههای این مطالعه).

تصویر در شکل  4آمده است.

184

ناهید صحابی فرد و همکاران

شکل  -6الف) خش لغز شکل گرفته در سازند آسماری؛ ب) ساختار گلوار مثبت با بیرون زدگی سازند آسماری در بخش خاوری تاقدیس بهار :As Fm. ،سازند
آسماری :Bk Fm. ،سازند بختیاری .موقعیت تصویر در شکل  4آمده است.

شکل  -7الف) ریزچین  DF1شکل گرفته در یال جنوبی تاقدیس آغارغربی :Bgp Fms. ،سازندهای گروه بنگستان ،موقعیت ریزچین در شکل  4آمده است؛
ب) تصویر استریوگرافی ریزچین  DF1بر اساس مطالعات صحرایی.

شکل  -8الف) ریزچین هاي شکل گرفته ) DF4و  (DF5در بخش باختری تاقدیس کالغ :As Fm. ،سازند آسماری :Bk Fm. ،سازند بختیاری ،موقعیت تصویر در شکل  4آمده است؛
ب) تصویر استریوگرافی ریزچین  DF4و  DF5بر اساس اطالعات صحرایی.
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شکل  -9الف) صفحه گسلی  SF1در یال جنوبی تاقدیس آغارغربی :GS Fm. ،سازند گچساران؛ ب) بههم ریختگی در سازند آسماری در اثر فعالیت گسل
امتدادلغز  :As Fm. ،SF2سازند آسماری؛ ج( تغییر شیب سازندهای مجاور در یال جنوبی تاقدیس آغارغربی بر اثر فعالیت پارهگسل منقارک :Pd-Gu Fm. ،سازند
پابده – گورپی :Sv Fm. ،سازند سروک .موقعیت تصویر در شکل  4ارائه شده است.
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شکل  -10میل باختری چین فرعی تاقدیس کالغ ) (DF2در اثر فعالیت گسل  SF4از بین رفته است و هسته چین برونزد یافته است :As Fm. .سازند آسماری :Pd-Gu Fm. ،سازند
پابده – گورپی ،موقعیت تصویر در شکل  4آمده است.

شکل  -11برونزد سازندهای كهن تر از سازند سورمه در پهلوی پیشانی تاقدیس سورمه در اثر فعالیت گسل رانده سورمه :All ،رسوبات عهد حاضر Su Fm. ،سازند سورمه،
 :Nz Fm.سازند نیریز :Dk Fm. ،سازند دشتک :Kn Fm. ،سازند کنگان :Dn Fm. ،سازند داالن (گزارش نقش ه زمینشناسی  1:100000فراشبند) .موقعیت این تصویر در شکل  4آمده است.

شکل  -12برونزد عضو نار ) (Nr Mb.سازند داالن ) (Dn Fm.در اثر راندگی فرعی TF1

در تاقدیس سورمه ،موقعیت این تصویر در شکل  4آمده است.
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شکل  -13آثار خش لغز گسل پایانه منقارک در مرکز تاقدیس سورمه ،موقعیت خش لغز بر روی استریونت به تصویر کشیده شده است :Kn Fm. ،سازند کنگان .موقعیت تصویر در
شکل  4آمده است.

شکل  -14یال جنوبی تاقدیس کالغ ،برونزد سازندهای ژرف در اثر فعالیت گسل رانده کالغ به خوبی دیده می شود .شیب الیه ها به سمت شمال است :Su Fm. .سازند سورمه ،موقعیت
این تصویر در شکل  4آمده است.

شکل  -15برش های ساختاری برتاقدیس کالغ که گسل رانده کالغ و پایانه پارهگسل کالغ را نمایش می دهد .موقعیت برش ها در شکل  3آمده است.
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شکل  -16پایانه پارهگسل منقارک در میل باختری تاقدیس سورمه :Sv Fm. .سازند سروک ،موقعیت این تصویر در شکل  4آمده است.

شکل  -17الف) مدل برشی منطقه مطالعاتی که شامل پهنه دگرشکلی کره بس و شکستگی های در ارتباط با این پهنه است؛ ب) نمودار گل سرخی
گسل های برداشت شده از منطقه مطالعاتی :KDZ ،پهنه دگرشکلی کره بس.
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