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 1استبدیبر گريٌ زمیهشىبسی (تکتًویک) ،ياحذ خًی ،داوشگبٌ آزاد اسالمی ،خًی ،ایران
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چکیده

1

مىطقٍی مًرد مطبلعٍ طبق تقسیمبىذی ياحذَبی سبختبری  -رسًبی ایران بخشی از کمپلکس افیًلیتی
البرز  -آررببیجبن را شبمل میشًد .ایه وبحیٍ از لحبظ مختصبت جغرافیبیی در محذيدٌی طًل
جغرافیبیی 45°تب´ 44°33شرقی ي عرض جغرافیبیی  33°تب´ 33°33شمبلی در شمبل غرة خًی جبی دارد.
در ایه پژيَش سعی شذٌ است بب بررسی الگًی حًضٍ آبریس مىطقٍ ي بب استفبدٌ از شبخصَبی
مًرفًتکتًویکی بٍ تأثیر فعبلیت گسل خًی ي کًٌَبی اطراف بر الگًی ريدَبی مىطقٍ ي بررسی گسلَبی
مرز پیشبوی کًَستبن پرداختٍ شًدَ .مچىیه بب بررسی وتبیج بٍ دست آمذٌ از محبسبٍ چىذیه شبخص
مًرفًتکتًویکی ي تلفیق آن َب بب سبیر اطالعبت ،فعبلیتَبی وئًتکتًویکی در چىذ حًضٍ اوتخببی در راستبی
پُىٍ گسلی خًی تعییه شذٌ است.
کلید واژهها :شبخصٍ َبی مًرفًتکتًویکی ،فعّبلیتَبی وئًتکتًویکی ،گسل راوذگی خًی ،گسل راستبلغس

همدهِ
انطالح ًئَتکتًَیک ،اٍّلیي ثبض تَؾط ( )Obruchev, 1948ثیبى گطزیس ٍ ثِ هؼٌی هطبلؼِی جٌجفّبی جَاى ٍ
اذیط اؾت کِ اظ پبیبى تطقیبضی ٍ ًیوِی اٍل کَاتطًطی ضخ زازُ اؾت .ثؿیبضی اظ هحممیي ،ایي انطالح ضا زض
ثطزاضًسُی حطکبت هؼبنط ٍ جٌجفّبی ًبگْبًی همسّم ثط آىّب ًیع هیزاًٌس.
قْطؾتبى ذَی اظ لحبظ هرتهبت جغطافیبیی زضهحسٍزُی طَل جغطافیبیی 55°تب´ 55°03قطلی ٍ ػطو
جغطافیبیی  03°تب´ 03°03قوبلی زض اؾتبى آشضثبیجبى غطثی جبی زاضز .ایي ًبحیِ طجك تمؿینثٌسی ٍاحسّبی
ؾبذتبضی  -ضؾَثی ایطاى ) )Azizi and Jahangiri, 2008ثركی اظ کوپلکؽ افیَلیتی الجطظ – آشضثبیجبى ضا قبهل
هیقَز (قکل .)1
* وًیسىذٌ عُذٌ دار مکبتببت:
ایه مقبلٍ مستخرج از پبیبنوبمٍی کبرشىبسی ارشذ میببشذ
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ضکل :4تمسینبٌدي ٍاحدّاي ساختاري  -رسَبی ایراى ( ٍ )Azizi and Jahangiri, 2008راُّاي ارتباطی ًاحیِي هَرد هطالعِ کِ با
ضکل لرهس رًگ ًطاى دادُ ضدُ است.

ایي قْطؾتبى ثب ٍؾؼتی ثبلغ ثط  5553کیلَهتط هطثّغ زض قوبل غطثیتطیي ًمطِی ایطاى ٍ آشضثبیجبى ٍ زض هطظ
کكَض تطکیِ ٍالغ قسُ اؾت .ذَی اٍلیي قْط اؾتبى آشضثبیجبى غطثی اظ ًظط ٍؾؼت ٍ زٍهیي قْط ایي اؾتبى اظ ًظط
جوؼیّت اؾت کِ زاضای ثیف اظ ًین هیلیَى ًفط جوؼیّت هیثبقس .هٌطمِی هصکَض اظ قوبل ثِ هبکَ ٍ اظ قطق ثِ هطًس
ٍ اظ جٌَة ثِ ؾلوبؼ ٍ اظ هغطة ثِ کكَض تطکیِ هٌتْی هیقَز ٍ جبزُی تطاًعیتی ایطاى  -اضٍپب اظ  03کیلَهتطی آى
ػجَض هیکٌس .هْنتطیي ضاُّبی اضتجبطی ایي هٌطمِ قبهل لؿوتی اظ ضاُ آؾفبلتِی هطًس  -ذَی  -ؾلوبؼ ،ذَی -

ظضآثبز ٍ ذَی  -حوعیبى  -لطُضیبالسّیي اؾت کِ تَؾط ضاُّبی فطػی ذبکی تمطیجبً هٌطمِ ضا پَقف هیزٌّس .زض
تطکیت ؾٌگّب ًٍْكتِّبی هَجَز زض ًبحیِی ذَی هؼلَم هیقَز کِ ًَع فطؾبیف ٍ گؿتطـ ؾٌگّب یکؿبى
ًجَزُ ،ثِ طَضی کِ ثرفّبی کن اضتفبع ضا ثیفتط ؾٌگّبی زگطؾبى قسُی فَق ثبظیک ،کٌگلَهطای جَاى تكکیل
زازُ اؾت .ثلٌسیّبی هٌطمِ ضا کِ ثیفتط زض ؾوت غطثی ذَی لطاض زاضًس ،ؾٌگّبی زیبثبظی یب آتكفكبًی
هیؾبظًس .زضُّ ّبی پسیساض قسُ زض ایي ًَاحی هؼوَالً غضف ثَزُ ٍ قیت تَپَگطافی آىّب اظ  03زضجِ ًیع تجبٍظ
هیکٌس .کَُ اٍضیي اضتفبػی ثیف اظ  0553هتط ،زض جٌَةغطثی ًبحیِ ثب اضتفبع  0533هتط اظ ؾطح زضیب ثلٌستطیي ًمطِ
ٍ پیطاهَى قْطؾتبى ذَی ثب اضتفبع  1333هتط پؿتتطیي ًمطِی هٌطمِی هَضز هطبلؼِ ضا هیؾبظًس .ایي ًبحیِ اظ ًظط
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آة ٍ َّایی هؼوَالً زاضای ظهؿتبىّبی ؾطز ٍ ًیوِ ذكک ٍ تبثؿتبىّبی هؼتسل ثَزُ ٍ هیبًگیي زهب زض هبُّبی
ظهؿتبى ثِ ظیط نفط زضجِ هیضؾس .هتَؾط هیعاى ثبضًسگی ؾبالًِ  005هیلیهتط ٍ ضطَثت ًؿجی  53زضنس هیثبقس.
آة هَضز لعٍم کكبٍضظی هٌطمِ اظ آة ضٍزذبًِّب ،چكوِّب ٍ یب آةّبی ظیطظهیٌی تأهیي هیگطزز.
ضٍزذبًِّبی آقچبی ،الٌس ٍ لطَضچبی هْنتطیي ؾیؿتن آثی ًبحیِ هحؿَة هیقًَس .ضٍزذبًِی آقچبی اظ
اضتفبػبت قوبل غطثی ًبحیِ ؾطچكوِ گطفتِ ٍ پؽ اظ طی هؿیطی اظ حَالی ظضآثبز ،آجبی ٍ ثؿطبم ثب ضًٍس قطق ثِ
ؾَی ضٍزذبًِی اضؼ جطیبى هییبثس .حَضِی آثی ضٍزذبًِی الٌس زض ثرف جٌَثی ًبحیِ لطاض زاضز ٍ اظ کَُّبی
اٍضیي ٍ زیگط هٌب طك کَّؿتبًی هطکعی ؾطچكوِ گطفتِ ٍ اظ حَالی قْط ذَی ثِ ضٍزذبًِی لطَضچبی هتهل
گطزیسُ ٍ ؾپؽ ثِ ؾَی ضٍزذبًِی اضؼ جطیبى هییبثسّ .سف اظ ایي تحمیك ایي اؾت کِ ثب اًجبم هحبؾجِی
قبذهِّبی هَفَتکتًَیکی ،هطبلؼِی ػکؽّبی َّایی ٍ پطزاظـ تهبٍیط هبَّاضُای ثِ ػَاهل حبکن ثط ٍضؼیت
تکتًَیکی هَجَز زض ؾِ حَضِی الٌس ،لطَضچبی ٍ آقچبی پبؾد زازُ قَز.

هطالعات پیطیٌِي تحمیك
تبکٌَى هطبلؼبت جبهغ ًئَتکتًَیکی ثط ضٍی هٌبطك هَضز پػٍّف نَضت ًگطفتِ اؾت ٍ هطبلؼبت لجلی اًجبم
قسُ زض ایي هٌبطك ثیفتط ثط ضٍی چیًٌِگبضی ،غئَقیوی ،غئَکطًٍَلَغی ،پتطٍلَغی ثَزُ کِ ػجبضتٌس اظ:

 پبیبىًبهِ زٍضُی کبضقٌبؾی اضقس ًبزضػلی 1393 ،زض هَضز تحلیل ؾبذتبضی ؾس آقچبی ثَزُ اؾت .ایكبى ثِهکبًیؿن ػومی ظهیيلطظُّبی ضٍی زازُ زض هٌطمِ اقبضُ کطزُ کِ زض اهتساز ؾیؿتن گؿلی ضاؾتبلغع ثب هکبًیؿن
ضاؾتگطز ّؿتٌس.
 پبیبى ًبهِی زٍضُی زکتطی حبجیحیؿٌلَ 1391 ،زض هَضز تحلیل ؾبذتبضی ظٍى ثطقی قوبل غطة ذَی ثَزُ کِایكبى هسل تطافكبضقی ضاؾتثط ضا زض هٌطمِی هَضز هطبلؼِ اضائِ زازُاًس.

 ) )Hassanipak and Ghazi, 2000اٍلیي گعاضـ پتطٍلَغی ٍ غئَقیوی افیَلیتّبی ذَی ضا اضائِ ًوَزًس .ایيهحممیي ثب تَجِ ثِ تجعیِّبی قیویبیی ،ؾٌگّبی ثبظالتی هٌطمِ ضا اظ ًَع تَلّبیت هغبکی ٍ زگطگًَی هٌطمِ ضا
ًبقی اظ زگطگًَی لبػسُی افیَلیتّب زاًؿتِاًس.

 )ً (Khalatbari jafari et al., 2004مكِی ظهیيقٌبؾی جسیسی اظ ایي هٌطمِ اضائِ زازُاًس ٍ هْنتطیي ًتیجِگیطیحبنلِ ایي اؾت کِ زض هٌطمِی ذَی یک کوپلکؽ افیَلیتی ٍجَز ًساقتِ ثلکِ زٍ کوپلکؽ افیَلیتی هَجَز
هیثبقس.

رٍش کار
ثطای ثِزؾت آٍضزى قبذهِّبی هَضفَهتطی اظ لجیل قکل حَضِی ظّکكی ،تمبضى تَپَگطافی ػطو حَضِی
ظّکكی ٍ ػسم تمبضى حَضِی ظّکكی ًمكِی هٌحٌی هیعاى ٍ یک هسل ضلَهی اضتفبع 1اظ زازُّبی تَپَگطافی
 SRTMثب زلت  33هتط تْیِّ قس کِ کل هٌطمِی هَضز هطبلؼِ ضا پَقف هیزّسّ .نچٌیي ثطای همبیؿِ ٍ تأثیط زلت
DEM: Digital Elevation Model

1
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ّ DEMب ثب زلّت تهَیط هرتلف زض چٌیي هطبلؼبتی ،ثب اؾتفبزُ اظ ًمكِّبی تَپَگطافی ضلَهی  1: 353333ثطای
چْبضگَـ ذَی  DEMثب زلت  13هتط تْیِ قس (قکل ًَ .)3 ٍ 0 ٍ 5احی اًتربة قسُ ثب  0کالؼ تؼییي هیقَز
کِ کالؼ ً 1كبىگط هٌطمِی فؼًبل ،کالؼ ً 3كبىگط هٌطمِی ًیوِ فؼًبل ٍ کالؼ ً 0كبىگط هٌطمِی غیطفؼبل
هیثبقس ).(Hamdouni et al., 2008
ضاخصِي تمارى تَپَگرافی عرض حَضِي زّکطی
T= Da ⁄ Dd

 :Tتمبضى تَپَگطافی ػطو حَضِی ظّکكی

1

 :Daفبنلِی ذط هیبًی حَضِی ظّکكی تب ضٍزذبًِی انلی حَضِ
 :Ddفبنلِی ذط هیبًی حَضِ تب ذط تمؿین آة
اٍلیي هؼطفبى قبذهِی تَپَگطافی ػطو حَضِی ظّکكی (ّ )Burbank and Anderson, 2001ؿتٌس .ثطای
یک حَضِی ثب تمبضى کبهل ّ T =0نچٌبى کِ ػسم تمبضى ثب فبنلِ اظ ذط ٍؾط حَضِ افعایف پیسا هیکٌس ّ Tن
افعایف هییبثس ٍ ثِ همساض یک ًعزیک هیقَز.
فطو ثط آى اؾت کِ قیت ؾٌگ ثؿتط تأثیط ًبچیعی ضٍی هْبجطت کبًبل جطیبى زاقتِ ثبقس ،ثٌبثطایي  Tیک
ثطزاض ثب جْت ٍ اًساظُی نفط تب یک اؾت .همبزیط  Tثب لطؼبت هرتلف زضُّب لبثل هحبؾجِ هیثبقس ٍ ًكبىگط یک
هْبجطت تطجیحی جطیبىّبی ػوَز ثط هحَض حَضِی ظّکكی ّؿتٌس .ایي ضٍـ قبّس هؿتمیوی اظ کجقسگی
ظهیي ضا اضائِ ًویکٌس ٍلی ضٍقی ثطای تكریم ؾطیغ کجقسگی احتوبلی هیثبقس کِ ثطای ایي هٌظَض ً 0بحیِ ،الٌس،
لطَضچبی ،آقچبی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت کِ ثب اًجبم هحبؾجبت فَق حَضِی ضٍز آقچبی ًؿجت ثِ زٍ حَضِی
زیگط فؼبلتط هیثبقس( .جسٍل ٍ ًوَزاض  ٍ 5قکل)3

Triangular Symmetry Factor
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ضکلً : 2مطِي ارتفاع رلَهی هٌطمِي هَرد هطالعِ

ضاخصِي ًسبت ضکل حَضِي زّکطی
BS = BL ⁄ BW

ً :BSؿجت قکل حَضِی ظّکكی
 :BLطَل حَضِی ظّکكی
 :Bwػطو حَضِی ظّکكی
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ضکلً :9مطِ ي تَپَگرافی  4:201111خَي
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ضکل ً :8مطِي هٌحٌی هیساى ًاحیِي خَي

اٍّلیي هؼطّفبى ایي قبذم) )Bull and Mc Fadden, 1977ثَزًس .ایي ًؿجت ثیبىگط ایي اؾت کِ ّطچِ طَل
حَضِی ظّکكی ثیفتط ٍ ّطچِ ػطو حَضِ کنتط ثبقس فؼّبلتط اؾت .ثطای ایي قبذهِ ًیع ً 9بحیِ آجبی ،الٌس،
لطَضچبی ،آقچبی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .ثط اؾبؼ ایي هطبلؼبت تکتًَیک ًیوِ فؼّبل زض ایي ًبحیِ حبکن هیثبقس
کِ حسّالل فؼّبلیت تکتًَیکی ایي قبذهِ زض حَضِی لطَض زیسُ ٍ حسّاکثط فؼّبلیت زض حَضِی آقچبی زیسُ
هیقَز( .جسٍل ٍ ًوَزاض )5
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ضکل ً -a : 0وَدارضاخصِي ضکل حَضِي زّکطی -b ،جدٍل ضاخصِي ضکل حَضِي زّکطی

ضکل ً -a :6وَدار تمارى تَپَگرافی عرض حَضِي زّکطی -b ،جدٍل تمارى تَپَگرافی عرض حَضِي زّکطی

ضاخصِي عدم تمارى حَضِي زّکطی
AF= Ar * 100 ⁄ At

 :AFفبکتَض ػسم تمبضى
 :Arهؿبحت حَضِی ؾوت ضاؾت
 :Atهؿبحت کل حَضِی ظّکكی
اٍّلیي هؼطّفبى ایي قبذهِ ( )keller and Pinter, 2002هیثبقس ،ایي ػبهل ػسم تمبضى هیتَاًس هیعاى کجقسگی
تکتًَیکی حَضِی ظّکكی ضا زض همیبؼّبی ثعضگ ًكبى زّس.
ثطای اکثط قجکِّبی آةضاِّّبیی کِ تبظُ تكکیل قسُ ٍ زض آىّب جطیبى ازاهِ زاضز ٍ زض حبل تمبضى ّؿتٌس،
فبکتَض ػسم تمبضى زض حسٍز  53زضنس اؾت ،همساض  AFثیفتط یب کنتط اظ  53زضنس ثِ کج قسگی اقبضُ زاضز .یؼٌی
زض یک ضٍزذبًِ ای کِ ثِ ؾوت قوبل جطیبى زاضز ٍ چطذف تکتًَیکی لؿوت غطة ضا ثِ ؾوت پبییي حطکت زازُ
اؾت ،قبذهِّبی ضٍزذبًِ زض لؿوت قطق طَیلتط قسُ ٍ زض لؿوت غطة کَتبُتط هیگطزز ٍ  AFثیفتط اظ - 53
هیقَز .اگط کج قسگی زض جْت ػکؽ ضخزازُ ثبقس ،آىگبُ ثیفتطیي آةضاِّّب زض ؾوت چپ آةضاِّی انلی
ذَاٌّس ثَز ٍ  AFکنتط اظ  53اؾت.
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همساض  AFهكبثِ اکثط اًسیؽّبی غئَهَضفیک اؾت ٍ ثْتط اؾت  AFضا جبیی ثِکبض ثجطین کِ زض ظیط حَضِی
ظّکكی جٌؽ ؾٌگّب اظ یک ًَع ثبقس .زض ًْبیت هیتَاى چٌیي تكریم زاز کِ قبذهِی  AFتوبم طَل
حَضِی تمبضى ضا زض ًظط هیگیطز ،اهب قبذهِّبی فطػی آةضاِّّب کِ زض هٌبطك پبییي زاهٌِّب جطیبى زاضًس ،هوکي
اؾت زض حبلت طجیؼی اظ تمبضى ثطذَضزاض ًجبقٌس ،اهب کج قسگیّبی فؼّبل ذبضجی ایي آةضاِّّب ضا هتمبضى ًوَزُ
ثبقس( .جسٍل ٍ ًوَزاض )0

ضکل ً -a :7وَدار عدم تمارى حَضِي زّکطی -b ،جدٍل عدم تمارى حَضِي زّکطی

سٌگضٌاسی حَضِّاي هَرد هطالعِ
زض اثتسای ضٍزذبًِی الٌس ضؾَثبت زاًِ زضقت ثَزُ ٍ ثِ ؾوت قطق ٍ جٌَة قطق ضیع زاًِ هیگطزز .ؾٌگ کف
آى اظ ًَع هبضى ٍ کٌگلَهطا هیثبقس کِ زض ًبحیِی قوبلی هیعاى هبضى ٍ زض ًبحیِی جٌَثی هیعاى کٌگلَهطاثیفتط
اؾت .حساکثط ضؾَثبت زض زّبًِی ضٍزذبًِی الٌس  333هتط اؾت .ضؾَثبت زض ػوك ،یکٌَاذت ثَزُ ٍ الیِّبی ضیع
زاًِ ٍجَز ًساضز (قکل .)3
ؾٌگ کف ضٍزذبًِی لطَضچبی ًیع هبضى ٍ کٌگلَهطا اؾت .حساکثط ضؾَثبت زض زّبًِی ضٍز  103هتط هیثبقس.
ضؾَثبت زض طَل جطیبى ٍ ػوك یکٌَاذت ًجَزُ ٍ الیِّبی ضؾی ٍ ؾیلتی زاًِ ضیع ٍجَز زاضز (قکل .)13
ضٍزذبًِی آق چبی زاضای پی ؾٌگّبی هتجلَض لسیوی ،ضٍزذبًِی پطپیچ ٍ ذن ثَزُ ٍ هئبًسضیّبی ًبثبلغ ظیبزی
زض آى تكکیل گطزیسُ اؾت .ػطو ثؿتط ضٍزذبًِ ثیي  133تب  033هتط زض تغییط هیثبقس .زض ایي ضٍزذبًِ اظ یک ؾَ
ؾٌگّبی ًطم چَى قیل ،هبؾِؾٌگ ،ؾیلتؿتَى ،کٌگلَهطا ثب ؾیوبى ضؾی ،گلؾٌگ ٍ ؾطپبًتیي ٍ اظ ؾَی زیگط
ؾٌگّبی ؾرت چَى آّکّبی تَزُای ،تَزُّبی آشضیي ،آهفیجَلیت ٍ گٌیؽ ضذٌوَى زاضًس .زض لؿوت اثتسایی
ضٍز ،کٌگلَهطای ؾبظًس لطهع تحتبًی ٍضؼیت ظهیي ضیرتقٌبؾی هتفبٍتی اظ لؿوت هیبًی ٍ اًتْبیی ضٍزذبًِ زاضز
(قکل .)11

بررسی جٌبطی ساهاًِي گسلی ًاحیِي خَي
زض ذهَل ثطضؾی جٌجكی ؾبهبًِی گؿلی ذَی ثطذی اظ پػٍّفگطاى هطبلؼبتی ضا اًجبم زازُاًس .ثِ ایي هٌظَض
ثب اؾتفبزُ اظ هسل اضتفبػی ضلَهی هٌطمِ ) ،(DEMؾبظٍکبض ایي ؾابهبًِی گؿالی هاَضز کٌکابـ لاطاض گطفتاِ اؾات
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زیبگطام گل ؾطذی (قکل  )13aاظ گؿلّبی ًئَتکتًَیکی زض قکل  ٍ 10ضاثطِ ثایي هیاساى تاٌف جابضی اظ هٌطماِ
(قکل  )13bضؾن قسُ اؾت.
قَاّس ضیرت ظهیيؾبذتی ،هبًٌس لطغ ٍ جب ثِ جب قسى هؿیط ضٍزذبًِّب ٍ ثطیسُ قسى هرطٍطافکٌِّب اظ زالیلای
ّؿتٌس کِ هیتَاى اظ آىّب ثِ ػٌَاى قبذمّبیی ثطای تكاریم ٍ قٌبؾابیی حطکابت ٍ جٌاجفّابی ًئَتکتاًَیکی
گؿلّب اؾتفبزُ کطز .ثب تَجِ ثِ هَاضز یبز قسُ ٍ ثطضؾی تهبٍیط هبَّاضُای هٌطمِ هیتَاى اشػبى زاقت کاِ ؾابهبًِی
گؿلی ذَی ًیع اظ ایي ًظط هؿتثٌی ًویثبقس .زض قْط ذَی زٍ ضٍزذبًِ ثِ ًبمّبی الٌس ،آقچبی اظ ؾیؿتنّبی انلی
ضٍزذبًِای هٌطمِ هحؿَة ثَزُ کِ ثِنَضت هٌحطف قسُ هیثبقٌس .هیعاى اًحطاف ایي ضٍزذبًِّاب تمطیجابً ثاب طاَل
حَضِّبی کككی (زقتّبی) هجبٍض آىّب ثطاثط اؾت .ثیفتطیي هیعاى اًحطاف ثِ ضٍزذبًِی الٌس هطثاَط هایقاَز
کِ ثِ هیعاى تمطیجبً  31کیلَهتط اظ هؿیط ذَز هٌحطف قسُ اؾت ٍ ثعضگتطیي هحَض حَضِّابی کككای ایجابز قاسُ
هتأثط اظ ایي ؾبهبًِی گؿلی حسٍز  31کیلَهتط هیثبقس کِ ثِ زقت ظضآثبز تؼلك زاضز .ایي هاَاضز ثاِػٌاَاى قاَاّسی
اؾت کِ هیتَاًس ؾبظٍکبض اهتسازلغع ضاؾتگطز ایي ؾبهبًِی گؿالی ضا آقاکبض ؾابظز (قاکل( )13bحابجیحؿایٌلَ،
.)1031

بحث ٍ ًتیجِگیري
ثب تلفیك ًتبیج حبنل اظ هطبلؼِ ٍ تفؿیط ػکؽّبً ،وَزاضّب ٍ ّنچٌیي ثب جوغآٍضی اطّالػبت ثِ ایي ًکتِ پی
هیثطین کِ قبذم ّبی هَضفَتکتًَیکی ،تکتًَیک فؼّبل قْطؾتبى ذَی ضا تحت تأثیط لطاض زازُ ٍ زض قکلگیطی
تَپَگطافی زض ایي هٌطمِ ًمف هْوی ضا ایفب کطزُاؾت .ثط اؾبؼ ایي هطبلؼبتً ،ؿجتّبی هَضفَتکتًَیکی هٌطمِ ثِ
هٌظَض تحلیل فؼّبلیتّبی تکتًَیکی هَضز ثطضؾی لطاض گطفت کِ ًتبیج حبنلِ اظ هحبؾجِی قبذهِی قکل
حَضِی ظّکكی زض هٌطمِی هَضز هطبلؼِ ًكبى زٌّسُی تکتًَیک ًیوِ فؼّبل زض ایي ًبحیِ هیثبقس .حسالل فؼّبلیت
تکتًَیکی ایي قبذهِ زض هٌطمِی لطَضچبی زیسُ هیقَز ٍ .آقچبی ًكبىگط حسّاکثط فؼّبلیت تکتًَیکی هیثبقس.
قبذهِی زیگط هَضفَتکتًَیکی ،اًساظُگیطی قبذهِی تمبضى تَپَگطافی ػطو حَضِی ظّکكی اؾت کِ زض
غبلت هَاضز ًكبىزٌّسُی تکتًَیک ًیوِ فؼّبل زض ایي هٌطمِ هیثبقس .ثط ایي اؾبؼ حسّالل فؼّبلیت تکتًَیکی زض ضٍز
لطَضچبی لبثل هكبّسُ اؾت ٍ ضٍز آقچبی زاضای حسّاکثط فؼّبلیت تکتًَیکی هیثبقس .زض ثطضؾی قبذهِی ػسم
تمبضى حَضِی ظّکكی لطَضچبی تمطیجبً ًیوِ فؼّبل ٍ آقچبی ٍ الٌس فؼّبل هیثبقٌس .زض ًتیجِ ثب تَجِ ًتبیج ثِزؾت
آهسُ ،پیكٌْبز هیگطزز ثطای احساث ؾبظُّبی جسیس ٍ ّنچٌیي ثطای احساث پطٍغُّبی ػوطاًی زض ایي هٌطمِ تَاى
لطظُای ًبحیِ ثیفتط هَضز ثطضؾی لطاض گیطز.

ؾپبؼگعاضی
ًَیؿٌسگبى اظ ّنکبضیّبی نویوبًِی گطٍُ تکتًَیک زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ذَی زض اهط هطبلؼبت
ًئَتکتًَیکی لسضزاًی هیًوبیٌس.
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ضکلً : 8مطِي حَضِّاي آبریس ًاحیِي خَي
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ضکلً : 9مطِي حَضِي آبریس الٌد
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ضکل ً :41مطِي حَضِي آبریس لطَر
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ضکلً :44مطِي حَضِي رٍدخاًِي آقچاي
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ضکل  -a -42دیاگرام گل سرخی از گسلّاي ًَتکتًَیکی ًطاى دادُ ضدُ در ضکل  -b ،49رابطِ بیي هیداى تٌص اخیر ٍ رًٍد
گسلّا

ضکل  - 49سازٍکار صفحات گسلی خَي( ،حاجیحسیٌلَ)4994 ،
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