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چكيده
شواهد زمينريختشناختي در راستاي گسل سياهكوه (شمال جاجرم) نشان ميدهند كه اين گسل در كواترنري فعاليت داشته است .گسلش در نهشتههاي كواترنري ،آبراهههاي

كج شده و جابهجا شده و مخروطافكنههای بريده شده از جمله این شواهد هستند .اینها در کنار افراز گسل در نهشتههاي نئوژن و كواترنري همگي نشان از جنبشهاي جوان
با سازوكار امتدادلغز چپبر اين گسل بهعنوان بخشي از سامانه گسلي چپبر شاهرود دارند .با اين حال مشاهده ميشود كه در بخشهاي مختلف در راستاي گسل ،سازندهاي
مربوط به پالئوزویيك و مزوزویيك در كنار سازندهاي نئوژن و جوانتر قرار گرفتهاند .برخي از این نهشتههاي کهن در نواحي فشاري واقع در خمها و پايانه شمال خاوري اين

گسل رخنمون دارند .ولي برخي ديگر در بخشهايي مشاهده ميشوند كه خم مشخصي وجود ندارد .از اين رو باید سازوكار راندگي آنها را به سطح آورده باشد .با توجه به

اين كه نقشههاي مغناطيس هوايي نشان ميدهند كه گسل سياهكوه بر يك خطواره پيسنگي منطبق است ،وجود شواهد جابهجايي امتدادلغز چپبر روي اين گسل میتواند نشانه
جوانترين جنبشهاي اين گسل باشد .بنابراين گسل سياهكوه يك گسل راندگي بوده است كه تغيير سازوكار آن و شكلگيري جنبشهاي چپبر بهسبب تغيير رژيم تنشي حاكم
و يك سازماندهی دوباره ناحيهاي در كواترنري روي داده است.

کلیدواژهها :زمينساخت شمال خاور ايران ،گسل سياهكوه ،سامانه گسلي شاهرود.
*نويسنده مسئول:

امیر نعیمی

 -1پیش گفتار
گسل سياهكوه با طول حدود  150كيلومتر و روند خاوري ،شمال خاوري -باختري،
جنوب باختري در البرز خاوري قرار دارد ) .(Javidfakhr et al., 2011 a & bاين
گسل در نقشه زمینشناسی با مقياس 1:100000رباط قرهبيل (وزيري و سالمتي،
 )1380گسل سياهكوه نامگذاري شده است ،ولی ادامه جنوب باختري گسل در نقشه
 1:100000ريآباد (سالمتي و پاداشي )1382 ،گسل قلندر خوانده شده است .از سوی
دیگر ،از آنجا كه اين گسل در شمال جاجرم قرار دارد Hollingsworth (2007) ،و
) Javidfakhr et al. (2011a & bآن را گسل جاجرم ناميدهاند .در اين مقاله با پيروي
از نقشههاي زمينشناسي ،نام سياهكوه براي گسل انتخاب شده است .گسل سياهكوه
از گسلهاي اصلي شمال خاور ايران بهشمار ميرود و با وجود آنكه اين گسل در
نقشههاي زمينشناسي معرفي شده است ولی مطالعه ساختاري چندانی روي آن انجام
نشده است .همچنین شواهد زمينريختشناسي موجود در راستاي گسل هم هیچگاه
جمعبندي و تحليل نشدهاند .از اين رو اطالعات چنداني از كينماتيك گسل در
گذشته و حال در دسترس نيست .از سوي ديگر برونزد واحدهاي کهن (پالئوزویيك
و مزوزویيك) در راستاي گسلي كه داراي شواهد آشکار فعاليت در كواترنري است
خود نكته پرسش برانگيزي است كه پاسخ به آن كمك زیادی به درك تكوين
ساختاري اين گسل ميکند .بر اين پایه ،در اين مقاله سعي بر اين است تا افزون بر
معرفي و تفسير شواهد زمينريختشناختي موجود در راستاي گسل سياهكوه ،جنبش
جوان گسل سياهكوه و تكوين ساختاري آن بررسي و شرايط زمينساختي اين بخش
از شمال خاور ايران تشريح شود.
 -2موقعيت زمينشناسي و زمينساختي
زمينساخت فعال ايران زمين از برخورد ورقههاي عربي و اوراسيا ناشي مي شود كه
به گسلش راندگي همراه با مؤلفه امتدادلغز در رشتهكوههاي فعال البرز ،كپهداغ و
زاگرس همچنین گسلش امتدادلغز گسترده در بخشهاي خاوري و ايران مركزی
انجامیده است (;Allen et al., 2004 & 2006; Walker & Jackson, 2002 & 2004
 .(Vernant et al., 2004منطقه مورد مطالعه در شمال خاور ايران قرار دارد و متأثر
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از سامانه گسلي چپبر شاهرود است (شكل  .)1اين سامانه گسلي اولين بار توسط
) Wellman (1966و بر پایه عكسهاي هوايي معرفي شده است .سامانه گسلی
شاهرود با طول حدود  400كيلومتر دربرگیرنده گسلهای بسیاری با روند شمال
خاوري -جنوب باختري است كه در راستاي پهلوي جنوبي البرز خاوري تداوم دارد
(نعيمي و همكاران1389 ،؛  Hollingsworth, 2007و .(Javidfakhr et al., 2011a & b
در ناحيه جاجرم اين سامانه از دو گسل «سياهكوه» و «چشمهني» تشكيل شده است
(نعيمي و همكاران 1389 ،و  .(Javidfakhr et al., 2011 a & bبا وجود آنكه این
سامانه زمینلرزههای بزرگی در سدههای اخیر نداشته )،(Hollingsworth et al., 2006b
فعال بوده و سبب زمینلرزه  856م قومس و كشته شدن  200000نفر در ناحيه دامغان
شده است ).(Ambraseys & Melville, 1982
به باور ) Hollingsworth et al. (2006bدر خاور طول جغرافيايي 55º 30′ E
گسل خزر پايان يافته است و دگرشکلي البرز خاوري روي سامانه گسلي شاهرود
که ميتواند تا حدود  3 mm/yrلغزش داشته باشد ،روي ميدهد .سامانه گسلي
چپبر شاهرود قرينه پهنه گسلي راستبر عشقآباد بوده و اين دو با محدود كردن
سرزمين فرونشسته ترکمنستان از دو سو سبب ايجاد مؤلفه باخترگراي حرکت خزر
جنوبي نسبت به ايران و اوراسيا شدهاند (;Hollingsworth et al., 2006a & 2008
 .(Jackson et al., 2002به باور ) Hollingsworth et al. (2008حركت حوضه
خزر جنوبي به سوی ايران مركزي و اوراسيا يك مؤلفه باختري دارد و پهنه گسلي
عشقآباد در شمال و سامانه گسلي شاهرود در جنوب به بیرونآمدن باخترگراي اين
حوضه در طول حدود  10ميليون سال اخير انجامیدهاند.
گسل سياهكوه از گسلهاي مهم اين بخش از شمال خاور ايران بهشمار
ميرود .نقشههاي مغناطيس هوايي با مقياس  1:250000میامی و كوه كورخود
) (Yousefi & Friedberg, 1978 a & bنشان ميدهند كه گسل سياهكوه روي
خط واره مغناطيسی F-429منطبق ميشود (شكل  )2و ميتوان گفت كه گسل
سياهكوه يك گسل پيسنگي است .در راستاي گسل سياهكوه واحدهاي
مختلفي برونزد دارند (سالمتي و شافعي1380 ،؛ وزيري و سالمتي1380 ،؛
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سالمتي و پاداشي .)1382 ،اين گسل در بخشهاي مياني منطقه ،همبري میان
نهشتههاي ژوراسيك و نهشتههاي نئوژن و جوانتر را تشكيل داده است .بهسوی
جنوب باختر ،گسل سياهكوه چند شاخه شده و سبب شده است واحدهاي ژوراسيك
در كنار نهشتههاي كواترنري قرار بگيرند .با اين حال در ناحيه كوه دزدآب (شكل،)1
دولوميتهاي پركامبرين ،سازندهاي سلطانيه و باروت در كنار آهكهاي ژوراسيك
و سازندهاي جوانتر نهاده شده اند (بر پایه وزيري و سالمتي( )1380کوه دزد آب در
جنوب این ناحیه واقع شده است ،ولی به منظور مشخص شدن منطقه مورد نظر این
نام انتخاب شده است) .در همين ناحيه آهكهاي ژوراسيك روي كنگلومراي نئوژن
قرار دارند .به اين ترتيب سازندهاي پالئوزویيك و مزوزویيك بهسوی جنوب در كنار
نهشتههاي نئوژن و جوانتر قرار گرفتهاند .در ناحيه كوه پلنگي و كوه بهار (شكل ،)3
در پايانه شمال خاوري گسل ،نهشتههای پالئوزویيك همچون سازند سلطانيه ،باروت،
ميال ،معادل شيرگشت ،نيور ،پادها و  ...به صورت مجموعههاي به همريختهاي در
راستاي گسل برونزد دارند (وزيري و سالمتي1380 ،؛ سهيلي و سهندي.)1378 ،
 -3شواهد زمينريختشناختي در راستاي گسل سياهكوه
گسل سياهكوه یکی از جنوبيترين گسلها در البرز خاوری است و در بخشهايي
مرز میان كوه و دشت را ميسازد .شواهدي همچون جابهجايي و كجشدگي چپبر
آبراههها ،تشكيل افرازهاي گسلي در نهشتههاي نئوژن و كواترنري و جابهجايي و
بريدن نهشتههاي نئوژن و كواترنري نشان از فعاليت اين گسل دارند .اين شواهد در
بيشتر بخشها بيانگر جنبش چپبر گسل هستند .اين شواهد در بخشهاي مختلف
نمود متفاوتي دارند .برای نمونه افراز گسل و آبراهههاي بريدهشده بیشتر در بخشهاي
مياني و شمال خاوري (شكلهاي  8 ،7 ،4و  ،)10ولي مخروطافكنهها در بخشهاي
جنوب باختري مشاهده ميشوند (شكل  .)6به باور ) Hollingsworth (2007بخشی از
گسل كه خاور طول جغرافيايي  56ºخاوري قرار دارد به نسبت جوان است.
 .1-3افراز گسل سياهكوه

گسل سياهكوه افراز آشکاری دارد كه در مدلهاي ارتفاعي رقومي (شكل-4الف) و
بررسيهاي صحرايي بهخوبي قابل تشخيص است .در بخشهاي مختلف ،بلندی اين
افراز متفاوت است (شكل  .)4در جنوب بلندیهای شرف خان و درون نهشتههاي
نئوژن بلندی افراز گسل تا  30متر تغيير ميكند (شكل های  - 4ب ،ج و د) .در جنوب
كوه پركان ،افراز گسل در نهشتههاي پليو -كواترنري بسيار مشخصتر است و حدود
 75متر بلندی دارد (شكل  - 4هـ) .اين افراز نشاندهنده وجود يك مؤلفه شيبلغز از
جنبش روي صفحه گسل است.
 .2 -3تأثير گسل سياهكوه بر مخروط افكنهها و نهشتههاي كواترنري

گسل سياهكوه يك گسل فعال است و نهشتههاي كواترنري را بريده است .اين گسل
در برخي بخشها در راستاي خود سازندهاي پالئوزویيك و مزوزویيك را در كنار
واحدهاي نئوژن و جوانتر قرار داده است که اين ،فعاليت گسل را در كواترنري
نشان ميدهد .در شكل  5گسل سياهكوه در همبري میان كنگلومراي نئوژن )(Ngc
و نهشتههاي كواترنري ) (Qtعمل كرده است Qt .در اينجا در برگیرنده پادگانهها
و آبرفتهاي دیرین بلند و نهشتههاي تخريبي عهدحاضر است .همبري میان اين
دو واحد بسيار مشخص است و در راستاي گسل برخي آبراههها بريده شدهاند.
حفرشدگي ژرفتر آبراههها در بلوك جنوبي نشان ميدهد كه اين بلوك بلندی
بیشتری نسبت به بلوك شمالي دارد.
باوجود آن كه در راستاي گسل سياهكوه بهويژه در نيمه جنوب باختري آن
مخروطافكنههاي بسیاری تشكيل شده است ولی در مواردي کمي مشاهده مي شود
كه گسل ،مخروطافكنهها را بريده و يا جابهجا کرده است .همانگونه كه در شكل 6
– الف مشاهده میشود افزون بر اين كه اثر سطحي گسل در نهشتههاي پلیوكواترنري
مشخص است ،آبراهههاي بلوك جنوبي گسل حفر بيشتری دارند كه اين نشان
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ميدهد بلوك جنوبي نسبت به بلوك شمالي بلندی بیشتري دارد .در شكل  - 6ب
نيز مشاهده ميشود كه مخروطافكنه بريده شده است و آبراهههاي آن كج شدهاند.
 .3-3آبراهههاي كجشده و جا بهجاشده

مهمترين عارضههايي كه در راستاي گسل سياهكوه ميتوان مشاهده كرد وجود
آبراهههاي كجشده و جابهجا شده است .برخي آبراههها از چند متر تا چند كيلومتر
كجشدگي چپبر نشان ميدهند .اين آبراههها روند شمال باختري -جنوب خاوري
و طول يك تا چند كيلومتر دارند و واحدهاي نئوژن و كواترنري را حفر كردهاند.
در جنوب بلندیهای شرفخان برخي آبراههها حدود  150متر (شكل -7الف) و
 120متر (شكل -7ب) انحراف چپبر نشان ميدهند .همچنين يك آبراهه با حدود
 15متر انحراف چپبر در راستاي اين گسل مشاهده ميشود (شكل های  - 8الف و
ب) .گسل سياهكوه همچنين سبب ايجاد شماري پشته مسدودكننده )(Shutter Ridge
در نهشتههاي نئوژن و كواترنري شده است (شكل .)9
در راستاي گسل سياهكوه در طول حدود  56º 12′خاوری ،گسل سبب شده است
تا يك آبراهه حدود  3كيلومتر منحرف شود (شكل  .)10اين بخش از رخنمون گسل
نشانگرهاي زمينريختشناختي آشکاری دارد ) . (Hollingsworth, 2007افزون بر
وجود يك افراز  75متري (شكل  -4ه) ،آبراههها نيز بهروشني بريده و جابهجا شدهاند
) .(Hollingsworth et al., 2008در اين ناحيه هندسه گسل تغيير ميكند .به گونهاي
كه باختر طول جغرافيايي  56º 10′ Eخاوری بلوك شمالي دچار باالآمدگي شده
ولي در خاور اين طول جغرافيايي بلوك جنوبي باال آمده است .گواه اين امر حفر
زيادي است كه آبراهههاي بلوك جنوبي ايجاد کردهاند .اين امر ميتواند نشاندهنده
تغيير مؤلفه شاغولي جابهجايي در راستاي گسل باشد.
 -4بحث

 .1-4جنبش جوان گسل

شواهد زمينريختشناختي در راستاي گسل سياهكوه نشاندهنده فعال بودن آن
در كواترنري است .اين شواهد كه شامل گسلش در نهشتههاي كواترنري ،قرار
گرفتن سازندهاي کهنتر روي اين نهشتهها ،جابهجايي و كجشدگي آبراههها و
برخي مخروطافكنهها است همگي بيان ميكنند که گسل سياهكوه در كواترنري
جنبش چپبر داشته است .متأسفانه بهدليل در دست نبودن دادههاي سنسنجي
روي شواهد و نشانگرهاي فعاليت گسل سياهكوه نمیتوان نرخ لغزش را ارائه کرد
ولی ) Hollingsworth et al. (2008نرخ جنبش چپبر روي گسل سياهكوه را
 2/4 mm/yrبـرآورد كـردهانـد .گفتنـی است كه ) Hollingsworth (2007در
بخشهای جنوب باختري گسل به جابهجايي چپبر يك پشته آهكي به سن
ژوراسيك -كرتاسه در راستاي گسل بهميزان حدود  35كيلومتر استناد ميكند و
اين ميزان را مشابه با جابهجاييهاي چپبر روي گسل آستانه و گسل مشا ميداند .با
اين حال در هيچ نقطهاي در راستاي گسل چنين ميزان جابهجايي و يا حتي مقداري
نزديك به آن مشاهده نميشود .همچنین با توجه به طول گسل (حدود  150كيلومتر)
و جايگاه زمينساختي آن چنين ميزان جابهجايي منطقي نیست .همچنين وجود افراز
بلند در راستاي اين گسل كه در برخي بخشها به حدود  75متر ميرسد بيانگر زياد
بودن مؤلفه شاغولي جنبش اين گسل است .از اين رو ،جنبش گسل امتدادلغز محض
نیست و يك مؤلفه شيبي ،حركات چپبر را همراهي ميكند.
 .2-4برونزد نهشتههاي پالئوزویيك و مزوزویيك و تكوين ساختاري گسل سياهكوه

بررسيها نشان ميدهند كه در برخي بخشها در راستاي گسل سياهكوه
سازندهاي پالئوزویيك در كنار نهشتههاي نئوژن و كواترنري قرار گرفتهاند .اين
مناطق در پايانه شمال خاوري گسل و در بخشهاي مياني گسل قرار گرفتهاند.
) Hollingsworth et al. (2008در كوه دزدآب در بخش مياني گسل يك پهنه
فشاري ) (Restraining Bendمعرفي كرده است و برونزد واحدهاي کهن را در نتيجه
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حرکت چپبر در اين خم ميداند .با اين حال به باور ما در بخشهاي مياني اين
گسل خم آشکاري وجود ندارد .از اين رو ،سازندهاي پالئوزویيك با يك سازوكار
راندگي در گذشته در راستاي اين گسل روي نهشتههای جوانتر رانده شدهاند .ولی
در پايانه شمال خاوري گسل ،گسلها در كوه پلنگي و بلندیهای كوه بهار سبب
برونزد سازندهاي پالئوزویيك در مجموعههاي بههم ريخته در راستاي گسل شدهاند
(وزيري و سالمتي1380 ،؛ سهيلي و سهندي .)1378 ،تصوير ماهوارهاي (شكل )1
هم نشان ميدهند كه به سوی خاور ،روند گسل كمي خم و خاوري ،شمال خاوري-
باختري و جنوب باختري ميشود .به اين ترتيب ميتوان گفت كه مناطق كوه پلنگي
و كوه بهار در محل تغيير روند گسل قرار گرفتهاند .در اين بخشها تغيير روند گسل
ميتواند سبب برونزد واحدهاي پالئوزویيك در راستاي گسل شده باشد.
بديهي است كه برونزد نهشتههاي پالئوزویيك و قرارگیری آنها در كنار هم و
يا واحدهاي جوانتر بهويژه در بخشهاي مياني نیازمند وجود يك جنبش راندگی
دستکم در دورههايي در طول تاريخ تكوين گسل است .به اين ترتيب افزونبر وجود
يك سازوكار گسلي راندگي در طي دوران تكوين زمينساختي گسل سياهكوه كه
سبب برونزد نهشتههاي پالئوزویيك در بخشهاي مياني گسل شده ،منطقه فشاري
در ناحيه كوه پلنگي و ناحيه كوه بهار كه از تغيير روند ايجاد شده برای پایان گسل
سياهكوه پديد آمده ،سبب باال آمدگی نهشتههاي کهن و روي هم رانده شدن آنها
شده است  .همچنين از آنجا كه گسل سياهكوه يك گسل پيسنگي است (شكل ،)2
گسل جواني نيست و اثر آن روي نهشتههاي كواترنري نشاندهنده جنبشهاي جوان
آن است .پيدايش شواهد امتدادلغز چپبر در راستای اين گسل در نتيجه تغييرات
بنیادی كه در زمينساخت فالت ايران روي داده صورت گرفته است.
شواهد نشان ميدهند كه يك سازماندهی دوباره ) (Reorganizationمهم
در دگرشكلي ناحيهاي در بسياري از بخشهاي پهنه برخورد عربي -اوراسيا در
 3تا  7ميليون سال پيش روي داده است كه سبب تغيير بنیادین در رسوب گذاري
و دگرشكلي البرز ،حوضه خزر جنوبي و كپهداغ ،آغاز چينخوردگي گسترده
در زاگرس و گسلش امتدادلغز فعال شمالي -جنوبي در خاور ايران شده است
) .(Allen et al., 2004; Walker & Jackson, 2004اگرچه دادههاي سنسنجي
در دست ما نيست ،ولي گویا اين زماني است كه گسلش راندگي در ناحيه مورد
مطالعه يك مؤلفه حركتي چپبر يافته است .با اين حال برخي پژوهشگران همچون
) Ritz et al. (2006زمان اين تغيير سازمان را تازهتر و در پليستوسن ميدانند.
) 3 Javidfakhr et al. (2011bوضعيت تنش کهن ،ميانه و نو را براي ناحيه انتقالي
میان البرز و كپهداغ در پليو-كواترنري بهدست آوردهاند .رژيم زمينساختي فشاري
تا ترافشاري با راستاي بيشينه تنش افقي ( N135±20°E )σ1براي وضعيت قديم ،رژيم
زمينساختي فشاري با راستاي بيشينه تنش افقي ( N185±15°E )σ1براي وضعيت
ميانه و رژيم زمينساختي ترافشاري با راستاي بيشينه تنش افقي (N036±20°E )σ1
براي وضعيت جدید .به باور ) Javidfakhr et al. (2011bدر حال حاضر همگرايي
عربی -اوراسیا در منطقه انتقالی میان البرز و کپهداغ نیازمند گسلش امتدادلغز در راستاي

گسلهای چپبر با روند  NEدر البرز خاوری و گسلهای راستبر با روند  NWدر
باختر کپهداغ می باشد Shabanian et al. (2010) .نيز بيان ميكنند كه يك سازماندهی
دوباره جنبشي ناحيهاي در كواترنري در مقياس حوضه خزر جنوبي و نواحي پيرامون
آن صورت گرفته است .به باور ما در پی اين تغيير ،سازوكار گسل سياهكوه كه تا
پيش از اين راندگي بوده است به مؤرب لغز با جنبش چپب ر تبدیل شده است.
 -5نتیجه گیری
 بر پایه شواهد زمينريختشناختي در راستاي گسل سياهكوه ،این گسل را میتوانیک گسل فعال به شمارآورد که در کواترنری فعالیت دارد.
 برآوردهایی که از میزان جابهجایی چپبر گسل سیاهکوه از سوی) Hollingsworth (2007ارائه شده است با بررسیهای اتجام شده در این پژوهش
همخوانی ندارد و میزان  35كيلومتر چپ بر اغراقآمیز بهنظر میرسد.
 وجود افراز بلند در راستاي اين گسل بيانگر زياد بودن مؤلفه شاغولي جنبش اينگسل است و بنابراین جنبش گسل ،امتدادلغز محض نیست و يك مؤلفه شيبي،
حركات چپبر را همراهي ميكند.
 برونزد نهشتههای پالئوزویيك و مزوزویيك در راستای گسل سیاهکوه با يكسازوكار راندگي در گذشته در راستاي اين گسل روی داده است؛ با این حال در
برخی بخشها خمیدگی روند گسل در به سطح رسیدن این واحدها کمک کننده
بوده است.
 شواهد باال به همراه انطباق این گسل روی خطواره مغناطیسی نشان میدهند کهگسل سياهكوه يك گسل پيسنگي است و پيدايش شواهد امتدادلغز چپبر روي اين
گسل در نتيجه تغييرات اساسي است كه در زمينساخت فالت ايران رخ داده است.
 بیشتر پژوهشگران چنین تغییر سازمانی را در زمینساخت فالت ایران درستدانستهاند و زمان آن را میان  3تا  7ميليون سال پیش و یا در کواترنری دانستهاند.
 در پی اين تغيير زمینساخت ناحیهای ،گسل سياهكوه كه تا پيش از اين يكگسل راندگي بوده است به يك گسل موربلغز با جنبش چپبر تبدیل شده است.

سپاسگزاری
اين پژوهش بخشی از دستاوردهاي طرح تهيه نقشههاي زمينشناسي 1:25000
محدوده جاجرم است كه در سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور انجام
شد .از اين رو ،بر خود الزم ميدانيم كه از یاریهاي معاونت زمينشناسي و مديريت
زمينشناسي منطقهاي سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور سپاسگزاري
کنیم .همچنين از همراهيها و راهنماييهاي دكتر محمودرضا مجيديفرد،
مهندس ابوالفضل حاجيحسيني ،مهندس عليرضا شافعي و مهندس هيراد نديم
همکاران ما در سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور سپاسگزاريم .از
دكتر شهريار سليماني آزاد و دکتر محمدرضا فروتن نیز برای نظرات و راهنماييهاي
سودمندشان سپاسگزاري ميکنیم.
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شکل  -1تصوير ماهوارهاي  Landsatكه
موقعيت گسل سياهكوه و محل برونزد نهشته هاي
پالئوزویيك را در راستاي آن نشان ميدهد.
نشانههاي سرخ رنگ اثر سطحي گسل را نشان
ميدهند .نقشه تكميلي نقشه نمادین ناحيهاي
است كه پهنه عربي-آفريقا -اوراسيا را از
) Reilinger et al. (2006نشان میدهد.

شكل  -2نقشه مغناطيس هوايي منطقه مورد مطالعه
كه خط واره منطبق بر گسل سياهكوه را نشان ميدهد
).(Yousefi & Friedberg, 1978 a & b

شكل  -3برونزد نهشتههاي پالئوزویيك در
راستاي گسل سياه كوه الف) در بلندیهای
كوه پلنگي (وزيري و سالمتي )1380 ،و

الف

ب) در بلندیهای كوه بهار (سهيلي و سهندي،
 .)1378پيكانها راستاي گسل سياهكوه را نشان
ميدهند.

ب
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ب
الف

ج

د

هـ

شکل  -4الف) تصویر مدل ارتفاعی رقومي  90( SRTMمتر) كه بخشي از گسل سياهكوه را نشان ميدهد ،ب ،ج و د) افراز گسلي سياهكوه در جنوب بلندیهای شرفخان .ه) تصویر سه بعدی بر
پایه توپوگرافي  90( SRTMمتر) و تصوير ماهوارهاي  Landsatكه افراز گسل سياهكوه را در جنوب بلندیهای كوه پركان نشان ميدهد.
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شکل  -5تصوير ماهوارهاي Google Earthكه نشان ميدهد گسل سياهكوه درون كنگلومراي نئوژن و در همبري اين نهشتهها با واحدهاي كواترنري عمل كرده است.

الف

ب

شکل  -6الف) تصوير ماهوارهاي  Google Earthكه عبور گسل سياهكوه از درون نهشتههاي پليو-كواترنري و حفر ژرف آبراهههاي بلوك جنوبي گسل را نشان
ميدهد ،ب) تصوير ماهوارهاي  Google Earthكه نشان ميدهد گسل سياهكوه يك مخروطافكنه در واحد  Qf1را به طور چپبر بريده است.

الف

ب

شکل  -7تصاوير ماهوارهاي  Google Earthكه نشان ميدهدكه گسل سياهكوه الف) یک آبراهه را حدود 150متر و ب) دیگری را  120متر بهطور چپبر
منحرف كرده است.
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الف

ب

شکل  - 8الف) تصوير ماهوارهاي Google Earth؛ ب) عكس بخشي از گسل سياهكوه که يك آبراهه را بهطور چپبر منحرف كرده است.

الف
ب

شکل  -9الف) تصوير ماهوارهاي Google Earth؛ و ب) بخشي از گسل سياهكوه كه آبراههها را بهطور چپبر منحرف و شماري پشته مسدودكننده ايجاد كرده است.

شکل -10الف) تصوير ماهوارهاي  Landsatكه نشان ميدهد بخشي از گسل سياهكوه آبراههها را بهطور چپبر بريده است (با تغییرات از
.)Hollingsworth et al., 2008
97

شواهد ساختاري و زمينريختشناختي گسل سياهكوه در شمال خاور ايران

کتابنگاری
. سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور،1:100000  مقياس، نقشه زمينشناسی دوزين- 1380 ،. ر. ع، و شافعي. ر،سالمتي

. سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور،1:100000  مقياس، نقشه زمينشناسی ريآباد-1382 ،. م. س، و پاداشي. ر،سالمتي

. سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور،1:100000  مقياس، نقشه زمينشناسی سنخواست-1378 ،. ر. م، و سهندي. م،سهيلي

. سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور،1:100000  مقياس، نقشه زمينشناسی رباط قرهبيل-1380 ،. ر، و سالمتي. ح. س،وزيري

 سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی، بيست و نهمين گردهمايي علومزمين، جنبششناسي سامانه گسلی شاهرود در شمال باختر شهر جاجرم-1389 ،. ر. م، و شيخاالسالمي. ق، حيدرزاده،. ا،نعيمي
. تهران،کشور

References
Allen, M. B., Blanc, E. J-P., Walker, R., Jackson, J., Talebian, M. & Ghassemi, M. R., 2006- Contrasting styles of convergence in the ArabiaEurasia collision: Why escape tectonics does not occur in Iran. in Dilek, Y., and Pavlides, S., eds., Postcollisional tectonics and magmatism
in the Mediterranean region and Asia: Geological Society of America Special Paper 409, p. 579–589, doi: 10.1130/2006.2409(26).
Allen, M. B., Jackson, J. & Walker, R., 2004- Late Cenozoic reorganization of the Arabia-Eurasia collision and the comparison of short-term
and long-term deformation rates. Tectonics, VOL. 23, TC2008, doi:10.1029/2003TC001530.
Ambraseys, N. & Melville, C., 1982- A history of Persian earthquakes: Cambridge, Cambridge University Press, 219 p.
Hollingsworth, J., 2007- Active Tectonics of NE Iran, PhD Thesis University of Cambridge, 220 p.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R. & Nazari, H., 2008- Extrusion tectonics and subduction in the eastern South Caspian region since 10
Ma. Geology, 36, 10, 763-766.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Gheitanchi, M. R. & Bolourchi, M. J., 2006a- Strike-slip faulting, rotation and along-strike elongation
in the Kopeh Dagh Mountains, NE Iran. Geophys. J. Int. 166, 1161–1177.
Hollingsworth, J., Walker, R., Jackson, J., Bolourchi, M. J. & Eshraghi, S. A., 2006b- Left-Lateral Strike-Slip Faulting in the East Alborz, NE
Iran. American Geophysical Union, Fall Meeting 2006, abstract.
Jackson, J. A., Priestley, K., Allen, M. B. & Berberian, M., 2002- Active tectonics of the South Caspian Basin. Geophysical Journal International
148, 214–245.
Javidfakhr, B., Bellier, O., Shabanian, E., Siame, L., Léanni, L., Bourlès, D. & Ahmadian, S., 2011a -Fault kinematics and active tectonics
at the southeastern boundary of the eastern Alborz (Abr and Khij fault zones): geodynamic implications for NNE Iran. Journal of
Geodynamics, 52 (3-4), 290-303.
Javidfakhr, B., Bellier, O., Shabanian, E., Ahmadian, S. & Saidi, A., 2011b- Plio–Quaternary tectonic regime changes in the transition zone
between Alborz and Kopeh Dagh mountain ranges (NE Iran). Tectonophysics, 506, 86–108.
Landsat image website, http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R., Ozener, H., Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M.,
Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr, K., ArRajehi, A., Paradissis, D., Al-Aydrus, A., Prilepin, M., Guseva, T., Evren, E., Dmitrotsa, A., Filikov,
S. V., Gomez, F., Al-Ghazzi, R. & Karam, G., 2006- GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental
collision zone and implications for the dynamics of plate interactions, J. Geophys. Res.,111, B05411, doi:10.1029/2005JB004051.
Ritz, J. F., Nazari, H., Ghassemi, A., Salamati, R., Shafei, A., Solaymani, S. & Vernant, P., 2006- Active transtension inside central Alborz: a
new insight into northern Iran–southern Caspian geodynamics.Geology 34 (6), 477–480.
Shabanian, E., Bellier, O., Abbassi, M. R., Siame, L. & Farbod, Y., 2010- Plio-Quaternary stress states in NE Iran: Kopeh Dagh and Allah
Dagh-Binalud mountain ranges. Tectonophysics, 480, 280–304.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M. R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli,
F. & Che´ry, J., 2004- Present-day crustal deformation and plate kinematics in Middle East constrained by GPS measurements in Iran and
northern Oman. Geophysical Journal international, 157, 381–398.
Walker, R. & Jackson, J., 2002- Offset and evolution of the Gowk fault, S.E. Iran. A major intra-continental strike-slip system. Journal of
structural Geology, 24, 1677-1698.
Walker, R. & Jackson, J., 2004- Active tectonics and Late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran, Tectonics, 23, TC5010, doi:
10.1029/2003TC001529.
Wellman, H. W., 1966- Active wrench faults of Iran, Afghanistan, and Pakistan. Geologische Rundschau, v. 55, 716–735, doi: 10.1007/
BF02029650.
Yousefi, E. & Friedberg, J. L., 1978a- Aeromagnetic map of the Meyamey 1:250000 quadrangle. Geological Survey of Iran.
Yousefi, E. & Friedberg, J. L., 1978b- Aeromagnetic map of the Kuh-e-kurkhod 1:250000 quadrangle. Geological Survey of Iran.

98

Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 23, No. 90, Winter 2013

Structural and Geomorphic Evidence Along the Siah Kuh Fault in NE Iran
A. Naeimi 1* , Gh. Heidarzadeh 2 & M. R. Sheikholeslami 3
1

2

M.Sc., Department of Geology, Basic Sciences Faculty, Tarbiat Modares University; Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
M.Sc., Department of Geology, Basic Science Faculty, Islamic Azad University, North Tehran Branch; Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3
Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
Received: 2009 September 22

Accepted: 2012 January 11

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.
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