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چكيده
گسل كاسپين)خزر( به عنوان مرز جلگه كاسپين و كوه هاي البرز يك عارضه زمين ساختي مهم است كه مي توان آن را گسل پيشاني شمالي رشته كوه البرز در نظر گرفت. 
فرو نشست گودال كاسپين در شمال و برپايي كوه هاي البرز و راندگي آن بر روي جنوب حوضه كاسپين جنوبي در راستاي اين گسل صورت مي گيرد. در اين مقاله بخشي 
از گسل كاسپين بين طول هاي جغرافيايي´30    °52  تا ´00  °53 ، كه در نيمه شمالي نقشه زمين شناسي قائم شهر واقع شده است، به صورت قطعه اي در نظر گرفته مي شود 
كه بر روي زمين رخنمون ندارد  و  هنوز به سطح نرسيده است اما تأثير عملكرد آن به صورت ساختار هايي از جمله تاقديس هاي در حال رشد نمايان شده است. اين مقاله 
با معرفي ويژگي هاي كلي ريخت زمين ساختي منطقه به توصيف طاقديس هاي فعال )در حال رشد( و تأثيرات ريخت زمين ساختي- از جمله تأثير بر روي رودخانه هاي 

منطقه، از خاور تا باختر منطقه مورد بررسي، مي پردازد. 

کليدواژه ها: گسل كاسپين، قائم شهر، زمين ريخت شناسي، تاقديس در حال رشد.
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1- مقدمه
منطقه مورد مطالعه در محدوده طول هاي جغرافيايي خاوري´30    °52  تا ´00  53° 
و عرض هاي جغرافيايي شمالي ׳15  °36 تا ׳30   °36  قرارگرفته است و دربرگيرنده 
نقاط  ارتفاع پست ترين  است.  قائم شهر    1 زمين شناسي100000:  نقشه  بخش شمالي 
و  )وحدتي  مي رسد  آزاد  درياهاي  سطح  باالي  متر   4 به  باختري  شمال  گوشه  در 
دانشمند،1382(. ارتفاع بلندترين ناحيه در بخش كوهستاني به 1852 متر مي رسد و 
در  جاري  رودخانه هاي  دارد.  قرار  چاتمه  روستاي  حوالي  باختري  جنوب  درگوشه 
اين منطقه پس از سرچشمه گرفتن از كوهستان البرز با روند شمالي جنوبي به درياي 
كاسپين مي ريزند. رودخانه تالر پس از گذر از پل  سفيد وارد منطقه مي شود سپس با 
عبور از زيرآب، شيرگاه و قائم شهر از منطقه خارج و به طرف كياكال و بهنمير جاري 

مي شود و در خاور بابلسر به درياي كاسپين مي ريزد. 
منطقه مورد مطالعه در بخش كوهستاني داراي رخنمون هايي است از تناوب هاي 
مارن، مارن فورش دار، سنگ فورش، گل سنگ، سنگ آهك، سنگ آهك ماسه اي، 
ماسه سنگ آهكي و سنگ جوش و در بخش كم ارتفاع شمالي در بر دارنده رسوبات 
نئوژن تا كواترنري است. ناحيه مورد مطالعه در پهنه گرگان رشت قرار مي گيرد و از 
دو بخش تشكيل شده است : بخش شمالي كه در گستره حوضه كاسپين جنوبي قرار 
مي گيرد و بخش جنوبي كه بخشي از بلندي هاي البرز به حساب مي آيد. اين دو بخش 
توسط گسل كاسپين از يكديگر جدا شده اند. حوضه كاسپين جنوبي به عنوان يك 
بلوك سخت با حركتي آرام  نسبت به اوراسيا به سوي شمال باختر و نسبت به البرز به 
سوي جنوب باختر در حركت است (Jackson et al., 2002). ستبراي پوسته كاسپين 
توالي  كيلومتر   20 تا   13 شامل  كه  است  شده  برآورد  كيلومتر   35 تا   30 در حدود 
قرار گرفته  اقيانوسي  احتمال  به  ماهيت  با  پوسته اي زيرين  بر روي  رسوبي است كه 
است. حوضه كاسپين جنوبي فرونشست سريعي در راستاي گسل كاسپين داشته است 
نئوژن- كواترنري  از رسوبات  قابل مالحظه اي  كه حاصل آن رسوبگذاري ستبراي 
ويژگي هاي  در  مجاور  بخش هاي  با  قسمت  اين  ميان  تمايز  است.  حوضه  اين  در 
از  بخش  اين  لرزه خيزي  و  لرزه اي  موج هاي  سرعت  فرونشيني،  فيزيوگرافيك، 
نشان مي دهد كه سنگ كره  بررسي روكانون زمين لرزه هاي دستگاهي  ايران است. 
كاسپين جنوبي در عمل بدون فعاليت لرزه اي است. چين خوردگي فعال نهشته هاي 

آكچاگيل(  نهشتگي  از  )پيش  زيرين  پليوسن  از  پيش  كاسپين  وكواترنري  نئوژن 
آغاز و تا كنون نيز ادامه دارد. اين پديده با وجود سختي صفحه كاسپين عجيب به نظر 
مي رسد، اما ويژگي مهم اين چين ها آن است كه بيشتر به حاشيه هاي صفحه كاسپين 

محدود مي شوند )قاسمي، 1379(.
ارتفاع  اختالف  و  است  جنوب  به  شمال  از  بلندا  افزايش  روند  منطقه  اين  در 
داشته اند.  ريخت شناسي  بر  تأثيرآشكار  باال آمدگي هاي شديد  مي شود.  ديده  زيادي 
روند خاوري- باختري البرز در منطقه شكل هاي زمين ريختي شاخص منطقه را پديد 
آورده است كه از ساختمان هاي زمين ساختي عمده ناحيه پيروي مي نمايند. به سوي 
جنوب در برخي نقاط الگوي كوه- دره تكرار شده است، در بخش خاوري منطقه 
)خاور و جنوب خاور قائم شهر( بلندي هايي با روند خاوري باختري واقع شده اند كه 
به طور متناوب با دره هايي به موازات يكديگر قرار گرفته اند. اين رشته بلندي ها - كه 
در ادامه به عنوان تاقديس معرفي مي شوند- از شمال به جنوب بر وسعت و ارتفاعشان 
اين  ويژگي هاي  ذكر  و  معرفي  بر  عالوه  است  شده  سعي  ادامه  در  مي شود.  افزوده 
تاقديس هاو معرفي آنها به عنوان تاقديس هاي در حال رشد و همچنين معرفي و بيان 
ويژگي هاي زمين ريختي دو رودخانه اصلي كه در اين منطقه جريان دارند، به ارتباط 
ميان اين ساختار ها و گسل كاسپين و تأثير عملكرد اين گسل بر زمين ريخت شناسي 
از  ساختار ها  زمين ساختي  ريخت  ويژگي هاي  بررسي  براي  شود.  پرداخته  منطقه 
 GPSهمچنين و   (SRTM)رقومي ارتفاعي  مدل  داده هاي  از  جمله  از  نو  روش هاي 

كينماتيك استفاده شده است.
 

2- گسل ها
در منطقه مورد مطالعه گسل كاسپين رخنمون مشخصي ندارد، تنها در شمال باختر منطقه 
در جنوب و جنوب خاور وسطي كاًل، مرز تند كوه پايه با دشت و قرار گيري نهشته هاي 
قديمي تر در كنار نهشته هاي عهد حاضر را مي توان به اين گسل نسبت داد. راستاي اين 
گسل در دو سوي اين منطقه تغيير مي كند كه در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد. با 
وجود نهان بودن اين گسل، در اين منطقه ساختار هايي وجود دارند كه با راستاي كلي 
اين گسل هما هنگ و در ارتباط با آن هستندكه در ادامه در مورد اين روابط مباحثي 
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Abstract

The Caspian (Khazar) fault is the boundary between the Caspian plain and Alborz Mountain. As a major tectonic feature, this fault may be considered as the 

northern mountain front fault of the Alborz Range. Subsidence of the Caspian Sea in north, uplift of the Alborz Mountain, and its over thrusting on southern part 

of South Caspian basin has occurred along the Caspian fault. In this paper, a segment at the fault which is located between longitudes 52° 30׳ and 53° 00׳ - in the 

northern part of geological map of Qaemshahr - is considered as a segment that does not outcrop. This paper introduces the general structural and morphotectonic 

characteristics of this zone and describes the characteristics of the active anticlines (growing folds) and morphotectonic effects in this zone such as effects on 

rivers.
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Abstract

In basins of the northern part of Iran, combination of natural and human factors has intensified landslide and related numerous damages. The investigation 

importance of this phenomena and effective factors of landslide occurrence and also determining susceptible zones it order to preventing and avoiding its effects 

is required. At the beginning, of this research after field investigation, review of previous works in similar Lajemrood basin and using questionnaire, were 

recognized primary effective factors on landslide occurrence. Thin preparing effective factors maps in Geographic Information System. In order to quantifying 

the factors and weighting them, landslides percentage in different units was determined. For statistical analysis of multiple regressions the stepwise method was 

used which concluded with ignoring the elevation factor as regional model. Finally, geology, land use, slopes and distance from the road has the most effects on 

landslides. For evaluation of the accuracy of this model, neighboring basing (Varakee basin) with similar characteristics was chosen. The results have indicated 

that the most recorded area landslides in Varaki basin occurred in high and high hazard zonation. Thus, it can be concluded that presented model can be used for 

the study area.
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