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چكيده

پهنه گسلی آشخانه با امتداد خاوری -باختری تا شمال باختری -جنوب خاوری در بخش شمال خاور ایران میان پهنههای زمینساختی البرز و کپه داغ جای گرفته است .در هشت

پیمایش عمود بر پهنه گسلی ویژگیهای هندسی و نشانگرهای جنبشی مانند ساختار  ،S-Cچین های نامتقارن ،خطوط لغزشی و پلههای گسلی اندازهگیری شد .با رسم نمودارهای
استریوگرافی عناصر ساختاری و رسم مقاطع عرضی ،پهنه گسلی آشخانه سازوکار چیره وارون با مؤلفه امتدادلغز چپگرد نشان میدهد .تاقدیس دنقوزداغ در فرادیواره این گسل

جزو چین های وابسته به گسل و از نوع انتشار گسلی است .در بخش خاوری و در فرادیواره پهنه گسلی آشخانه ،راندگیهایی مانند گسل کوه دوچنگ ،بروج شمالی و بروج جنوبی
همشیب با گسل آشخانه ایجاد شدهاند که نشاندهنده همگرایی بیشتر در بخش جنوب خاوری نسبت به بخش شمال باختری این پهنه گسلی است .مقاطع ساختاری هشتگانه

نشاندهنده گسترش گسلهای راندگی و چینهای وابسته به گسل و همچنین رانش مواد به سوی جنوب تا جنوبباختر هستند .چگونگی قرارگیری پهنههای گسلی راندگی نشان
از آن دارد که در این بخش از کپهداغ رشد ساختارهای راندگی از شمال به سوی جنوب تا جنوبباختر انجام میشود.

کلیدواژهها :کپه داغ ،پهنه گسلی آشخانه ،گسل راندگی ،رشد ساختاری ،نمودار استریوگرافی ،شمالخاور ایران.
*نویسنده مسئول :ابراهیم غالمي

 -1پيش نوشتار
بررسی تأثیر برخورد میان صفحات اوراسیا و آفریقا -عربی بر وضعیت زمینشناسی
و زمین ساختی ایران ()Kargaranbafghi et al., 2011; Vernant and Chéry, 2006
و نقش این برخورد در ایجاد پتانسیل سترگ هیدروکربنی در حوضههای رسوبی
مانند زاگرس و البرز ( )Allen et al., 2003; Zanchi et al., 2006و حوضه جنوبی
دریای خزر (;Allen et al., 2002; Brunet et al., 2009; Guliyev et al., 2003
)Hollingsworth et al., 2008; Jackson et al., 2002; Richardson et al., 2011

همواره مورد توجه پژوهشگران و در سال های اخیر ،کپه داغ و حوضه جنوبی
خزر و البرز خاوری نیز هدف بسیاری از پژوهشهای مفصل بوده است
(;Hollingsworth et al., 2009 and; Javidfakhr, 2010; Javidfakhr et al., 2011a

.)Shabanian et al., 2009a and b
پهنه رسوبی -ساختاری کپهداغ شامل کوههای هزارمسجد در شما ل خاور ایران،
در راستای  WNWتا  ،ESEوارد خاک افغانستان میشود (افشارحرب .)1373 ،از
جمله کارهای جدید انجام شده در کپهداغ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
( Hollingsworth et al. (2006الگویی برای گسلش امتدادلغز در کپه داغ ارائه
کردند؛ ( Shabanian et al. (2010تغییر موقعیت محورهای تنش طی کواترنر در
کپهداغ را بررسی کردند؛ ( Javidfakhr et al. (2011bپهنه انتقالی میان البرز و کپهداغ
را بررسی کردند؛ ( Robert et al. (2014با بررسی های میدانی ،دادههای لرزهای و
گمانهها ،بر پایه وضعیت چینهشناسی و ساختاری در شمالخاور ایران ،الگوی تکامل
ساختاری کمربند چین و راندگی کپه داغ را ارائه کردند .از آنجا که دگرشکلی در
کمربندهای چینخورده -رانده با تشکیل گسلهای رانده و چینهای وابسته به گسل
همراه است و چین های وابسته به گسل در این الگو ،معرف موقعيت راندگي و سوي
حرکت آنها هستند ()McClay, 2000؛ بنابراین بررسی ساختاری پهنههای گسلی و
چینهای وابسته به گسل میتواند در تبیین الگوی ساختاری نقش مؤثری داشته باشد.
در شمالباختر کپهداغ و در حد فاصل میان پهنههای زمینساختی البرز و کپهداغ
محدودهای با روند  E-Wوجود دارد که گسلهای راندگی در آن رشد چشمگیری دارند.
ل خاور ایران در استان خراسان شمالی با موقعیتE56.46 -
منطقه مورد مطالعه در شما 
 56.96طول خاوری و  N37.58 – 37.72عرض شمالی در شمال باختر بجنورد ،به نام گسل
آشخانه به عنوان بخشی از پهنه انتقالی میان رشتهکوههای البرز و کپهداغ است (شکل .)1
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 -2ویژگیهای سنگشناسی منطقه مورد مطالعه
بیشتر واحدهای سنگی مربوط به کرتاسه هستند (شکل  )2و عبارتند از :سازند آهکی
تیرگان ( :)Ktکه بهصورت همشیب روی سازند شوریجه (معادل محلی آن سازند
زرد) جای دارد .سازند سرچشمه ( :)Ksaمتشکل از مارن و شیل که در این منطقه با
میانالیههای ماسهسنگی روی سازند تیرگان قرار گرفته است (خسروتهرانی.)1386 ،
سازند سنگانه ( :)Ksاین واحد شیلی با میان الیه های سیلت ماسه ای ،به صورت همشیب
روی سازند سرچشمه و زیر سازند آیتامیر قرار دارد (آقانباتی .)1383 ،واحدهای
نئوژن ( :)Nمتشکل از مارن و کنگلومرا .واحدهای آبرفتی کواترنر شامل پادگانههای
کهن و واحدهای آبرفتی (.)Sahandi et al., 2001
 -3پهنه گسلی آشخانه
امتداد گسل آشخانه خاوری -باختری تا شمال باختری -جنوبخاوری است که با شیب
به شمال سبب رانده شدن آهک تیرگان روی واحدهای سرچشمه و نئوژن شده است.
ویژگی های هندسی و جنبشی این گسل ،در هشت برش ساختاری (´ A-Aتا ´)H-H
عمود بر امتداد گسل بررسی شدهاند (شکلهای  2و )3؛ که برای آسانی بررسی
این برشها ،بخشهایی از گسل بهطور مجزا نامگذاری شده است .موقعیت هندسی
صفحه گسل ،ساختارهای موجود برای تحلیل ساختاری و سازوکار گسل در هر یک
از برشها در جدول  1آورده شده است.
در برشهای یاد شده ،موقعیت هندسی صفحه گسل همراه با ساختارهایی که
نشانگر ویژگیهای جنبشی گسل آشخانه هستند؛ اندازهگیری و نمایش داده شدهاند.
هدف از این کار این است که وضعیت هندسی و جنبشی پهنه گسلی آشخانه از خاور
تا باختر و همچنین چگونگی رشد ساختارها از شمال به جنوب در این منطقه مشخص
شود .بدین ترتیب چگونگی رشد ساختارها در این منطقه (حدفاصل کپهداغ و البرز
خاوری) تبیین میشود.
 .1 -3گسل آشخانه در برش ´A-A

در این برش گسل آشخانه سبب رانده شدن آهک تیرگان روی واحدهای نئوژن در پهلوی
پیشانی تاقدیس دنقوزداغ شده است .در برخی نقاط این گسل سبب رانده شدن واحدهای
تیرگان روی مارنهای سرچشمه شده است (شکل  4و جدول  .)1خطوط لغزشی و تاقفرم
کشیدگی برای حرکت  N176تا  N195را برای فرادیواره گسل نشان میدهند.
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 .2 -3گسل آشخانه در برش ´B-B

در این برش گسل آشخانه سبب رانده شدن واحد تیرگان روی واحدهای نئوژن
و در برخی نقاط واحد سرچشمه شده است (شکل  .)5همچنین در این برش مارن
سرچشمه به همراه آهکهای تیرگان روی الیههای نئوژن رانده شدهاند .در این برش
تحلیل جنبشی گسل بهوسیله لنز های گسلی و خطوط لغزشی به همراه صفحات S-C
انجام شده است که حرکت وارون با مؤلفه چپگرد با آزیموت  N263را برای
گسل آشخانه در این بخش نشان می دهند (جدول .)1بردارهای حرکتی ،سازوکار
وارون تا وارون چپگرد را روی صفحه گسل نشان میدهند که این ممکن است
دو حرکت مجزا را برای گسل در این برش مشخص کند .حرکت وارون چپگرد
خطوط لغزشی با آزیموت  N259همراستا با سوی حرکت به دست آمده از صفحات
 S-Cدر این گسل است و همچنین حرکت وارون با آزیموت  N181نیز روی سطح
گسل با استفاده از خطوط لغزشی بهدست آمده است.
 .3 -3گسل آشخانه در برش ´C-C

در این برش گسل آشخانه تشکیلدهنده مرز کوه و دشت در بخش میانی دشت قره
میدان است .رسوبات نئوژن و سازند سرچشمه در پهلوی شمالی تافقرم فرادیواره ای
این گسل قرار دارند .در بخش فرودیواره این گسل رسوبات کواترنری در سطح
دیده میشوند که روی رسوبات نئوژن و سرچشمه قرار گرفتهاند (شکل .)6
برای تحلیل این گسل از ویژگیهای هندسی صفحه محوری تاقفرم استفاده شد.
همچنین صفحات  S-Cدر میان الیه بندی واحد آهکی تیرگان قرار داشت که به نظر
( Gutiérrez-Alonso and Gross (1999گسترش این ساختارها در میان صفحات
الیهبندی نشاندهنده چین خوردگی خمشی -لغزشی است .در این برش موقعیت
هندسی صفحه گسل به  ENE-WSWمیگراید (جدول  .)1اما حرکت وارون
چپگرد و رانش مواد به سوی جنوب در آن دیده میشود .بر پایه تحلیل استریوگرافی
چینها ،سوی جابهجایی بلوک فرادیواره  N172بهدست آمد (شکل .)6
 .4 -3گسل آشخانه در برش ´D-D

در این برش گسل آشخانه با تحدب به سوی شمال خاور سبب رانده شدن واحدهای
تیرگان روی الیههای نئوژن شده است .رانش مواد و رشد ساختاری به سوی جنوب،
سبب تشکیل گسل راندگی در الیههای نئوژن در جنوب تاقدیس دنقوزداغ شده است
(شکل  .)7با استفاده از تحلیل استریوگرافی چین کشیدگی ،سوی جابهجایی بلوک
فرادیواره گسل N190به دست آمد که نشانگر نقش مؤثر مؤلفه راندگی است (شکل .)3
 .5 -3گسل آشخانه در برش ´E-E

در این برش گسل آشخانه سبب ایجاد چین کشیدگی در پهلوی پیشانی تاقدیس
دنقوزداغ شده و آهک تیرگان را روی مارن های سرچشمه رانده که سبب تشکیل
ناوگون نامتقارن فرودیواره ای شده است (شکل  .)8به نظر (Sherkati et al. (2005
و ( Tavani et al. (2006در کمربندهای چین خورده -رانده ،ناوديس خوابيده از
شروع تغيير شکل بهصورت بخشي از چين خوردگي نوک راندگي تکامل مي يابد.
با استفاده از تحلیل استریوگرافی چین کشیدگی ،سوی جابهجایی بلوک فرادیواره
گسل  N229بهدست آمد (شکل  8و جدول .)1
 .6 -3گسل آشخانه در برش ´F-F

در این برش گسل آشخانه سبب رانده شدن واحدهای تیرگان روی رسوبات
کواترنری شده است .حرکت فرادیواره بر پایه خش لغزهای گسلی  N210و بر پایه
چین کشیدگی  N242بهدست آمد که سازوکار راندگی چپگرد را تأیید میکند
(شکل  9و جدول .)1
 .7 -3گسل آشخانه در برش ´G-G

در این برش گسل آشخانه سبب رانده شدن واحد تیرگان و زرد روی واحدهای
کواترنری ،نئوژن و در برخی نقاط سرچشمه شده است .ساختار  S-Cبرای جابهجایی
روی سطح گسل را بهطور میانگین  N187نشان می دهد؛ اما چین کشیدگی برداشت
شده در این ایستگاه سوی حرکت فرادیواره را در جهت آزیموت  N199نشان
میدهد (شکل  10و جدول .)1
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 .8 -3گسل آشخانه در برش ´H-H
در خاور دشت آشخانه ،این گسل سبب رانده شدن سازند تیرگان روی رسوبات
نئوژن شده است .با توجه به شواهد صحرایی ،تنها در سوی باختر این گسل،
بیرون زدگی واحد تیرگان دیده می شود و در بقیه نقاط ،اثر گسل بهصورت یک
پرتگاه گسلی در رسوبات نئوژن دیده می شود که نشان از جوان بودن این گسل نسبت
به راندگی های بخش شمالی آن دارد .با استفاده از تحلیل استریوگرافی بردار لغزشی
و سطوح ساختاری  S-Cدر پهنه گسلی ،میانگین جهت جابهجایی به سوی جنوب
باختر است که سازوکار وارون با مؤلفه چپگرد را برای این گسل نشان میدهد
(شکل  11و جدول .)1

 -4راندگیهای مرتبط با گسل آشخانه
در بخش خاوری گسل آشخانه و در فرادیواره آن چندین گسل راندگی بهصورت
متوالی قرار گرفته اند که با گسل آشخانه همشیب و همراستا هستند (شکل  .)12از
محل گسل آشخانه به سوی شمال ،این راندگی ها به ترتیب زیر هستند :گسل بروج
جنوبی ،گسل بروج شمالی و گسل کوه دوچنگ (شرکاء و همکاران.)1393 ،
 .1 -4گسل راندگی کوه دوچنگ

با شیب همسو با گسل آشخانه و طول  16کیلومتر ،شمالی ترین راندگی در منطقه مورد
مطالعه است .در پیمایش در بخش باختری این گسل در برش ساختاری ´ ،F-Fچین
انتشار گسلی در مرز میان واحدهای زرد و تیرگان دیده میشود (شکل  .)9چین های
انتشار گسلی توسط راندگی ها تشکیل می شوند و انتشار گسلهای فلسی را تأیید
میکنند ( .)Judge and Allmendinger, 2011; Mitra, 2002از آنجا که چین های
این منطقه پهلوي پيشاني پرشيب تا برگشته نشان میدهند؛ ناوديس هاي با راندگی
به سوی بیرون ،در فروديواره گسل هاي راندگي در حال انتشار وجود دارد و در
نزدیکی پهلوی پیشانی این چینخوردگی چندین گسل برشی دیده میشود؛ بنابراین،
چگونگی تکامل این گسل های برشی انتشار گسلهای فلسی را تأیید میکنند .برای
تحلیل هندسی و جنبشی این گسل از چین کشیدگی به همراه خطوط لغزشی روی
سطح گسل استفاده شد که سازوکار وارون چپگرد را برای این گسل نشان می دهند
(شکل  13و جدول .)1
همانگونه که اشاره شد در بخش خاوری پهنه گسلی آشخانه دو راندگی دیگر
میان گسل راندگی کوه دوچنگ و گسل آشخانه به نامهای بروج شمالی و بروج
جنوبی وجود دارند که در دو برش ساختاری ´ G-Gو ´ ،H-Hبررسی شدهاند
(شکلهای  3و :)12
 .2 -4گسل راندگی بروج شمالی

این گسل در برشهای ´ G-Gو ´ H-Hسبب رانده شدن واحد زرد روی واحد تیرگان
شده است (شکل  -14الف) .بر پایه تحلیل صفحات  ،S-Cچین کشیدگی و خطوط
لغزشی ،سازوکار این گسل وارون چپگرد است (جدول .)1
 .3 -4گسل راندگی َبروج جنوبی

این گسل در باختر به راندگی بروج شمالی می رسد و واحدهای تیرگان و زرد را
روی رسوبات نئوژن رانده است .بر پایه تحلیل صفحات  S-Cو خطوط لغزشی،
سازوکار این گسل وارون است (جدول.)1

 -5نتيجه گيري
در برشهای هشتگانه و بر پایه وضعیت هندسی عناصر ساختاری همچون چین
و ریزچینهای کشیدگی ،خطوط لغزشی سطح گسل ،ساختارهای  S-Cو لنزهای
گسلی ،سازوکار وارون همراه با مؤلفه برشی چپگرد برای گسل آشخانه به دست
آمد .در همه این برشها گسل راندگی آشخانه سبب رشد تاقدیس دنقوزداغ شده
است.
در بخش باختری گسل آشخانه ،مهاجرت این پهنه گسلی به سوی جنوب -جنوب
باختر یعنی بخش جلوی راندگی است .در بخش خاوری پهنه گسلی آشخانه ،رشد
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متوالی راندگی های کوه دوچنگ ،راندگی بروج شمالی و راندگی بروج جنوبی یک
سامانه فلسی تشکیل داده است .به این صورت که رشد توالی راندگی بیشتر موجب
انباشته شدن تعدادی صفحه راندگی و تشکیل منطقه فلسی می شود؛ به طوری که
گسل راندگی کوه دوچنگ با شیب  48درجه بیشترین مقدار را نسبت به گسل های
بروج شمالی و جنوبی و آشخانه دارد و رشد راندگی به سوی جنوب را نشان میدهد.
با توجه به بردارهای حرکتی گسل که از تحلیل های استریوگرافی عناصر ساختاری
مانند چین و ریزچینهای کشیدگی ،خطوط لغزشی سطح گسل ،ساختارهای S-C
و لنزهای گسلی حاصل میشود میتوان الگوی ساختاری را بهصورت رشد گسل
راندگی به سوی جنوب در نظر گرفت (شکل  .)15بردارهای حرکتی در دو سوی

آزیموت  N171و آزیموت  N230دیده میشوند .نظر به اینکه حرکت به سوی
جنوب باختر جوانتر است؛ این حرکت جوان سبب فعالیت گسل آشخانه بهصورت
راندگی با مؤلفه چپگرد شده است .همچنین در باختر دشت آشخانه ،دیگر گسل ها
مانند گسل راندگی کوه دوچنگ نیز با حرکت امتدادلغز همراه شدهاند.
نظر به اینکه سن واحدهای سنگی موجود در منطقه کرتاسه است ،میتوان زمان
فعالیت این پهنههای راندگی را همزمان با آغاز بسته شدن حوزه رسوبی کپهداغ دانست
که ناشی از اعمال سامانه فشاری بوده است .با تداوم فشردگی ،واحدهای کرتاسه روی
هم و حتی روی واحدهای نئوژن رانده شدهاند .اعمال مؤلفه فشاری در عهد حاضر سبب
رانده شدن واحدهای کرتاسه و ترشیر روی واحدهای کواترنر شده است.

شکل  -1نقشه گسلهای شمالخاور ایران به همراه موقعیت منطقه مورد مطالعه (پهنه گسل آشخانه).

شکل  -2نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه .
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شکل  -3نقشه ساختاری منطقه مورد مطالعه.

شکل  -4راندگی گسل آشخانه در برش ´ A-Aدر باختر منطقه همراه با تصویر استریوگرافی عناصر ساختاری (راهنما در شکلهای  2و .)3
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شکل  -5راندگی توسط گسل آشخانه در برش ´ B-Bهمراه با تصویر استریوگرافی عناصر ساختاری (راهنما در شکلهای  2و .)3

شکل  -6راندگی گسل آشخانه در برش ´ C-Cهمراه با تصویر استریوگرافی عناصر ساختاری (راهنما در شکلهای  2و .)3

شکل  -7راندگی گسل آشخانه در برش ´( D-Dراهنما در شکل .)2
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شکل  -8راندگی گسل آشخانه در برش ´ E-Eهمراه با تصویر استریوگرافی عناصر ساختاری (راهنما در شکلهای  2و .)3

شکل  -9راندگی گسل آشخانه در برش ´ F-Fهمراه با تصویر استریوگرافی عناصر ساختاری (راهنما در شکلهای  2و .)3

شکل  -10راندگی گسل آشخانه در برش ´ G-Gبا نمایش محل برش´ F-Fهمراه با تصویر استریوگرافی عناصر ساختاری (راهنما در شکلهای  2و .)3
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شکل  -11گسل آشخانه در برش´ H-Hبا گسل های راندگی در فرادیواره آن همراه با تصویر استریوگرافی عناصر ساختاری (راهنما در شکلهای  2و .)3

شکل  -12نقشه ساختاری راندگیهای در شمال پهنه گسلی آشخانه.
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شکل  -13چین انتشار گسلی شکل گرفته در سازند زرد در برش ساختاری ´ F-Fدر گسل
کوه دوچنگ.

شکل  -14الف) تکرار سازند تیرگان در راندگی بروج شمالی در برشG-G´؛ ب) صفحات  S-Cدر گسل بروج جنوبی.

شکل  -15سیر تکامل ساختاری پهنه گسلی آشخانه با نمایش سوی بردارهای حرکتی به سوی جنوب و جنوب باختر.
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جدول  -1ویژگیهای هندسی و جنبشی گسل آشخانه و گسلهای راندگی وابسته به آن در برشهای مختلف.
نام گسل

موقعیت گسل

ساختار موجود

سازوکار گسل

آشخانه در برش´A-A

N88W,52NE

خطوط لغزشی ،تاقفرم کشیدگی

وارون

آشخانه در برش ´B-B

N68W,45NE

صفحه  ،S-Cخطوط لغزشی

وارون چپگرد

آشخانه در برش´C-C

N70E,73NW

چین کشیدگی

وارون چپگرد

آشخانه در برش ´D-D

N70W,77NE

چین کشیدگی

وارون راستگرد

آشخانه در برش ´E-E

N70W,70NE

چین کشیدگی

وارون چپگرد

آشخانه در برش ´F-F

N87E,43NW

خشلغز ،چین کشیدگی

وارون چپگرد

آشخانه در برش ´G-G

N85E,37NW

صفحه  ،S-Cخشلغز و پله گسلی ،چین کشیدگی

وارون

آشخانه در برش ´H-H

N88E,29NW

صفحه  ،S-Cخشلغز و پله گسلی

وارون چپگرد

کوهدوچنگ

N82W,71NE

خشلغز و پله گسلی ،چین کشیدگی

وارون چپگرد

بروج شمالی در برش ´G-G

N82E,40NW

بروج شمالی در برش ´H-H

N73E,32NW

بروج جنوبی (برش ´)G-G

N78E,34NW

خشلغز پله گسلی ،چین کشیدگی ،صفحه S-C

صفحه  ،S-Cچین کشیدگی

وارون چپگرد
وارون
وارون

N55W,18NE
بروج جنوبی (برش ´)H-H

N89E,25Nw

لنزهای گسلی ،خشلغز و پله گسلی

وارون

کتابنگاری
آقانباتی ،س .ع -1383 ،.زمینشناسی ایران ،انتشارات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 586 ،ص.
افشارحرب ،ع -1373 ،.چینهشناسی کپهداغ ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 275 ،ص.
خسروتهرانی ،خ -1386 ،.چینه شناسی ایران ،انتشارات دانشگاه تهران 582 ،ص.

شرکاء،س ،.غالمی،ا .و یساقی،ع -1393 ،.تحلیل هندسی و جنبشی گسل آشخانه -شمال شرق ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند.
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