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   ::::دهدهدهدهييييچکچکچکچک

 در بخـش مرتفـع زاگـرس       يکيگاه ژئوتکتون ياز نظر جا  . ران قرار دارد  ي متر که در جنوب غرب ا      ۴۰۰۰ل و مرتفع با دهها قله بلندتر از         ي است طو  كوهيدنا  
)High Zagros(دچـار  ي طـول يدهنـده کـوه دنـا در راسـتا     ليامتداد طبقات تشک. ده استي واقع گرديزاگرس فارس و مرکز يان دو واحد اصلي، مرز م 
ـ ي از واحد شمالاند ن واحدها عبارتيا. ک شده استي تفک واحد کامالً مجزا۳ن کوه به يها ا ه آني گشته که بر پا   يراتييتغ بخـش  . يجنـوب -ي و مرکـز ي، فرع

ـ  يواحـدها . گـردد  ي را شامل م   يجنوب-ي از شمال واحد مرکز    ي و قسمت  ي، فرع ي شمال يباشد، واحدها  يالعه م  دنا که محدوده مورد مط     يشمال غرب   و  ي فرع
 به عنوان يواحد فرع.  داردين روند همخواني با ايجنوب-ياما واحد مرکز.  دارندياختالف بارز) Zagros general trend( زاگرس ي با روند عموميشمال

ـ يشکل گرفته است، از جانب غرب بـه منطقـه مـرز   ) Blind thrust (ي تراست پنهان بن شاهي باالس برگشته که دريک تاقدي  و ي شـمال ين واحـدها ي ب
 Listric (يها مـرتبط بـا هندسـه قاشـق         ل آن يهستند که تشک  ) Homoclines (ييها ني هموکال ي و مرکز  يدو واحد شمال  .  متصل گشته است   يجنوب-يمرکز

geometry (يقطعات گسل) Fault segments( ـ  زيها ل اتصال گسليگر به دليکدين واحدها به ياتصال ا. باشد يدنا م در . هـا صـورت گرفتـه اسـت     ر آني
ـ  مرتبط با فعاليها ني مختلف کوه دنا چيها ن قسمتيبنابرا.  خاص کوه دنا شده استيماين س ي به ا  يقت هندسه از قبل موجود گسل سبب شکل ده        يحق ت ي

   .باشند يگسل م
  

، اتـصال قطعـات   ي، گسل دنا، گسل پنهـان بـن شـاه      ين انتشار گسل  ي، چ ين خم گسل  ين، چ يس برگشته، هموکال  ي کوه دنا، تاقد   يواحدها ::::ييييدددديييي کل  کل  کل  کل ييييااااهههه    واژهواژهواژهواژه
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 Abstract: 

 Dena is a long and high mountain with tens of higher than 4000 meters peaks that is located in southwest of Iran. 

Geotectonically is located in the high Zagros, on the border of Fars and Central Zagros units. In the length of 

mount, the strike of strata which have formed the mountain has been changed. On the basis of these changes, Dena 

is divided into 3 separate units: North unit, branched unit and south-central unit. Northwestern part of Dena 

contains branched unit, north unit and north part of central-southern unit. The branched and north units show 

obvious deviation from the general trend of Zagros. But the central-south unit is parallel to that general trend. The 

branched unit as an asymmetric anticline that has been formed over the  Bonshahi thrust, joins to the Zone between 

the north and Central units, from its west side. The north and central units are structurally homoclines which their 

formation is related to Listric geometry of the Dena fault segments. These units join to each other because the fault 

segments under them join to each other. Indeed, the previously existed fault geometry causes to form such a feature. 

And so different units of Dena mountain are the fault related folds. 
                      

Key words: The units of Dena mount, overturned anticline, homocline, fault bend fold, fault propagation fold, 
Dena fault, Bonshahi blind thrust, joining of the fault segments.  
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        :::: مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه----۱۱۱۱

ـ و مرتفع با ) لومتري ک ۷۰به طول   (ل  ي است طو  يهوکدنا،    قلـه  ۴۰ش از يب

گـاه  يجا. ران واقع شـده اسـت     ي متر که در جنوب غرب ا      ۴۰۰۰تر از    بلند

، حدواسـط  شته کوه زاگرس، قسمت مرتفع زاگرس   آن در ر   يکيژئوتکتون

 .Hessami et al( و زاگـرس فـارس   ير واحد زاگرس مرکـز يدو زن يب

ـ از نظـر جغراف ). ۱ر  يتـصو (باشـد    يم) 2003   اسـتان ۴ن ي بـ ياسـ ي سياي

ـ لويکهگ) ۲ر  يتصو( ـ   (راحمـد   يه و بو  ي ، چهارمحـال و    ) کـوه  يجنـاح غرب

جناح (و فارس   )  کوه يجناح شرق (، اصفهان   ) کوه يجناح شمال  (ياريبخت

ـ  ا يمات کـشور  ينقشه تقس (ست  ده ا يواقع گرد )  کوه يجنوب ). ۱۳۸۳ران  ي

ل دهنـده دچـار     ي و امتداد طبقات تـشک     يت هندس يدر طول کوه دنا وضع    

ـ تـوان ا   ين اساس م  يبر ا .  شده است  يراتييتغ ن کـوه را بـه چنـد واحـد         ي

  ).۱۳۸۵اقبال پور (م کرد يکامالً مشخص تقس) ۲ر يتصو(

  

   

ـ  از مرکـز ا يت از جنوب غرب و قسم   يعکس نقشه ماهواره ا   : ۱ر  يتصو . راني
ت منطقه دنا در رشته کوه زاگرس و نـسبت بـه منـاطق              ير موقع ين تصو يدر ا 

. ران نـشان داده شـده اسـت       ي ا يمجاور مانند جلگه خوزستان و فالت مرکز      
ـ  شود دنا در مرز ميهمانطور که مشاهده م    در جنـوب  (ان زاگـرس فـارس   ي

ـ واقـع گرد  ) در شمال غـرب    (يو زاگرس مرکز  ) شرق تـصوير  (ده اسـت    ي
  ).، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلحIRS-1D,PAN ،۲۰۰۵ماهواره اي 

  

 جنوب -يشمال شمال غربباً ي با امتداد تقريواحد شمال: ي واحد شمال-۱

جـا   نيـ در ا . ل داده است  يتر دنا را تشک    ي شمال يها قسمت،  يجنوب شرق 

  .   متر وجود دارد۴۰۰۰ک شده باالتر از ين قله مجزا و تفکيچند

ـ  ز ين واحد با طول   يا: يجنوب-ي واحد مرکز  -۲  امتـداد شـمال     ياد، دارا ي

از . گسترده شده است)  زاگرسيمطابق روند عموم (يجنوب شرق -يغرب

ن يـ ن ا يدر مرز ب  .  هم مرز است   يجيصورت تدر   به يشمال با واحد شمال   

ـ ا. ک گردنه مرتفع به نام پوتک قرار دارد      يدو    قلـل ن واحـد متـشکل از   ي

 رشته کـوه زاگـرس بـه نـام          کلن قله   ي است و بلندتر   ير مت ۴۰۰۰متعدد  

ق يـ ک دره عميـ ن واحـد  يـ در ا. قاش مستان در مرکز آن واقع شده است  

ر ي را به دو ز    يجنوب-يژن موسوم است و واحد مرکز     يوجود دارد که به ب    

  .کند يم مي تقسي و جنوبيواحد مرکز

ـ   ياز جنـاح شـرق  : ي واحد فرع  -۳  و ين دو واحـد شـمال  ي دنـا در مـرز ب

 به طرف مشرق منشعب    يغرب-يک واحد با امتداد شرق    ي،  يجنوب-يمرکز

 دنا  ي شمال غرب  ي، در بخش ها   ير واحد شمال  يز نظ ين واحد ن  يا. گردد يم

 متـر در خـط الـرأس آن         ۴۰۰۰ن قلـه بلنـدتر از       يواقع شده است و چند    

  .وجود دارد

  

  

 بخـش  گـر يا بـه عبـارت د  ي عکس نقشه از محدوده مورد مطالعه        -۲ر  يتصو
ـ در ا.  کوه دنا  يشمال غرب   مختلـف کـوه دنـا شـامل     ير واحـدها ين تـصو ي
ت کوه  يبه موقع . اند  نشان داده شده   يجنوب-ي و مرکز  ي، فرع ي شمال يواحدها

راحمد و چهار محـال  يه و بويلوي فارس، اصفهان، کهگ  يها دنا نسبت به استان   
مان ، سـاز  IRS-1D,PAN  ،۲۰۰۵تصوير مـاهواره اي     ( دقت شود    ياريو بخت 

  ). جغرافيايي نيروهاي مسلح

  

بـاً کامـل از رسـوبات بجامانـده از زاگـرس            ي تقر يک تـوال  يدر کوه دنا    

  رخنمون شده مخلوط درهمين واحد سنگ  يتر يميقد.  شده است  مشاهده

ـ پالئوزو-نيپرکامبر . باشـد  ي مـ  ياريـ ن آنهـا سـازند بخت     يدتريـ ک و جد  يي

ال و ين، اللـون، مـ  ر باروت، زاگـو   ي نظ يمي قد يمخلوط درهم و سازند ها    

به طرف  . رخنمون دارند ) ارتفاعات کمتر ( دنا   ي غرب يها هيداالن در کوهپا  

 ي کـه سـازندها  يبـه طـور   . گـردد  يشرق سن سـازندها کـم و کمتـر مـ          

 از ي متـر ۴۰۰۰ارتفاعـات  . ک در شرق کوه دنا رخنمـون دارنـد        ييسنوزو

ـ ان، گدوان، دار  ي فهل يها سازند ـ  ل شـده  ي و سـروک تـشک     يان، کژدمـ  ي د ان

  ).۱۳۷۸ب يصداقت و قر(

جـاد شـده اسـت،      ي که از نظـر امتـداد در طـول دنـا ا            يراتيعالوه بر تغ  

 در آن مـشاهده  يتر ساختار قيا به عبارت دق ي يز از نظر هندس   ي ن يراتييتغ

  . گردد يم

 و قـسمت    ي، فرعـ  ي، شامل واحـد شـمال      دنا ي شمال غرب  يها در بخش 

ـ ،  يجنـوب -ي از شمال واحد مرکز    ياندک  يخـاص سـاختار    يمايک سـ  ي
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 از محـل مـرز    يما عبارت است از انشعاب واحد فرع      ين س يا. وجود دارد 

ن عـدم انطبـاق امتـداد       ي و همچنـ   يجنوب-ي و مرکز  ين دو واحد شمال   يب

بـا  ). ۳ر  يتـصو ( زاگـرس    ي بـا رونـد عمـوم      ي و فرعـ   ي شـمال  يواحدها

ر و پردازش  ين تفس ي و همچن  ييق صحرا ي دق يها يريمشاهدات و اندازه گ   

ـ ييايـ  در محـدوده جغراف    يي هـوا  يهـا   و عکـس   يا مـاهواره ر  يتصاو ن ي ب

30 يها عرض
º
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º 
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º 
51 و '12

º
 يماي، سـ '34 

ن مقالـه   ين مطالعات، در ا   يه ا يبر پا . مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است     

  .ما پرداخته شودين سيش ايداي پي شده است که به چگونگيسع

  

  

  

  

ـ : N.D f.b.f گسل دنا، DF، ي گسل بن شاهBF: ن نقشه عبارتند ازي در ايعالئم اختصار.  کوه دناي و ساختمانيشناس ني نقشه زم.۳ر يتصو  ين خـم گـسل  يچ
بـه  .  از گـسل دنـا  يا قطعـه : C3 از گـسل دنـا و   يا قطعه: C2، ي بن شاهين انتشار گسليچ: B f.p.f، ي مرکزي دناين خم گسليچ: C.D f.b.f، ي شماليدنا

، اتـصال قطعـات   ي از گسل دنا، قطعه گسل پنهان بن شاه    C3 و   C2، جهت حداکثر تنش وارد به منطقه، قطعات         يشناس ني زم يها مرخيت خطوط برش ن   يموقع
  .ور و خفر دقت شودي سيت روستاهاي به دنا و موقعين بن شاهي، چرخش سازندها در محل اتصال چيگسل
  

        :::: بحث بحث بحث بحث----۲۲۲۲

ـ  از زي و قـسمت انـدک  ي فرع،ي شمالي دنا واحدها  يبخش شمال غرب   ر ي

) ۴ر  يتـصو (ن  يک هموکال ي يواحد شمال . شود ي را شامل م   يواحد مرکز 

  ).۱۳۸۵اقبال پور (گردد  يمحسوب م
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ر ي تـصو  يطرح قلم .  دنا ين شمال ي هموکال يمه غرب ي از ن  يي دورنما .۴ر  يتصو
، گسل دنا و    يمي قد يها ، سازند يپرتگاه غرب . ر آن نشان داده شده است     يدر ز 

ـ  هـستند کـه در ا      ي، از موارد  ياري از جنس سازند بخت    يا هيطبقات کوهپا  ن ي
 جنـاح   يگسل دنا در پا   ). د به سمت شمال غرب    يد(اند   ر قابل مشاهده  يتصو
ل دهنده  ي تشک يها سازند. قرار دارد ) ريسمت چپ تصو  (ن دنا   ي هموکال يغرب

 در سمت غـرب گـسل دنـا       . شوند يتر م  يمين به طرف گسل دنا قد     يهموکال
  . رخنمون استي داراياريسازند بخت) ريسمت چپ تصو(
  

د عبارتنـد از    يـ م بـه جد   يب از قـد   يـ ل دهنده آن بـه ترت     ي تشک يسازندها

ال، داالن، خانه   يک، باروت، زاگون، اللون، م    ييپالئوزو-نيکمپلکس پرکامبر 

ـ ان، گـدوان، دار   يز، سورمه، فهل  يريکت، ن  ، ي، سـروک، گـورپ    يان، کژدمـ  ي

ـ     يميار قد ي بس يسازندها. ياري و بخت  ربورات  يکـ ي در نزد  ي در جنـاح غرب

ـ  مزوزو يسـازندها ). ۳ر  يتـصو (انـد    خط اثر گسل دنا رخنمون شده      ک يي

 و ســروک ارتفاعــات يان، کژدمــيــان، گــدوان، داريــشــامل ســورمه، فهل

ل اخـتالف   يـ در ارتفاعات به دل   ). ۶ر  يتصو(دهند  يل م ين را تشک  يهموکال

ان، سـروک  يان، داري فهلي آهکيهاان سازندي ميريش پذيت فرسايدر قابل 

جـاد شـده    ي دره ا  -يان برجـستگ  يـ ک در م  ي به صورت    يو گدوان، کژدم  

 ۵ر يتصو( دو امتداد   ي دارا ين شمال يل دهنده هموکال  يطبقات تشک . است

ک عمـدتاً امتـداد     يتر از ژوراس   يمي قد يسازندها. باشند يمتفاوت م ) الف

N319º  ک امتداد يدتر از ژوراس  ي جد ي و سازندها N355º    اقبـال  ( دارنـد

  ).۱۳۸۵پور 

  

  

  

  

 ين شماليک نشان دهنده تفاوت مهم هندسه دو هموکال       يمدل شمات : ۵ر  يتصو
ل سبز رنگ نشان دهنده طبقـات بـا         يمکعب مستط . دنا) ب (يو مرکز ) الف(

 يل صورت ين و مکعب مستط   يدهنده هموکال  ليک تشک يدتر از ژوراس  يسن جد 
ن يل دهنـده همـوکال    يک تشک يتر از ژوراس   يمينشان دهنده طبقات با سن قد     

ـ  ا ين شمال يشود در هموکال   يطور که مشاهده م    همان. باشد يم  ين دو سـر   ي
 ين دو تفاوت  ي ا ين مرکز يطبقات از نظر امتداد متفاوت هستند، اما در هموکال        

  ).۱۳۸۵اقبال پور (با هم ندارند 

  

نا با امتـداد   از گسل د  يا واره قطعه ي در واقع بلوک فراد    ين شمال يهموکال 

N330º)   قطعهC2 (ظاهر  ين خمش گسل  يک چ يباشد که به صورت      يم 

ـ ا. گشته است محـسوب  ) Listric fault( يک گـسل قاشـق  يـ ن قطعـه  ي

 يميار قـد  ي بـس  يها  سنگ يجوار  آن، هم  ياثر سطح ). ۶ر  يتصو(گردد   يم

د ماننـد   يـ  جد يهـا  ک در کنار سـنگ    ييپالئوزو-نير کمپلکس پرکامبر  ينظ

ـ  تبخ يرسـوب  يها سنگا  ي ياري بخت يکنگلومرا  يآهکـ گچـساران و     يري

 بـه همـراه     ين شـمال  ي هموکال يريگ شکل). ۶ر  يتصو( باشد   ي م يآسمار

ـ ب) نيور در شرق همـوکال    يس س يناود(س همجوار آن    يناود انگر وجـود   ي

 گـسل دنـا     يبـرا ) سير نـاود  يـ ز(فلـت   -)نير همـوکال  يز(هندسه رمپ   

  ). ۱۳۸۵ اقبال پور( باشد يدر عمق م) ۶ر يتصو(

) ۷ر  يتـصو (ن  يک همـوکال  يـ  يز از نظر ساختار   ي ن يجنوب-يواحد مرکز 

ن ماننـد  ين همـوکال  يـ ل دهنـده ا   ي تـشک  يسـازندها . گـردد  يمحسوب مـ  

ـ  با ا  ، است ين شمال يهموکال  آن بـه  يمي قـد يهـا  ن تفـاوت کـه سـازند    ي

ک يـ گر قابـل تفک   يکـد يو از   ) ۳ريتـصو (صورت کمپلکس وجود ندارند     
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ن کـه اوج ارتفـاع      ين همـوکال  يـ در ا ). ۱۳۷۸ب  يصداقت و قر  (باشند   يم

 يان، کژدم يان، گدوان، دار  ي فهل يالرأس دنا در آن قرار دارد، سازندها       خط

ل اخــتالف در اســتعداد   يبــدل . ســازند يو ســروک ارتفاعــات را مــ  

در طول خـط  ، ين شماليمانند هموکال ن سازندها،   يان ا ي م يريپذ شيفرسا

دهنـده   ليطبقـات تـشک   . ود دارد دره وجـ  -يان برجستگ ي در م  يکيالرأس  

 يد بدون اختالف در مختصات هندسـ  يم به جد  ي از قد  ين مرکز يهموکال

ن در  ين هموکال يا. باشند ي م N297º ي امتداد عموم  يدارا)  ب ۵ر  يتصو(

) C3قطعـه    (N310º از گسل دنا با امتـداد        يا واره قطعه يواقع بلوک فراد  

.  دارديهندسـه قاشـق  ز  يـ ن قطعـه ن   يـ گـسل دنـا در ا     ). ۳ريتصو(باشد   يم

 رمـپ، و    ي در بـاال   ين خمش گـسل   يک چ ي به عنوان    ين مرکز يهموکال

اقبـال  (انـد    دار گشته ي فلت پد  يدر باال ) ۷ر  يتصو (يس خفر و وهل   يناود

ـ  کوه دنا عالوه بر ا     ي شمال غرب  يها در قسمت  ).۱۳۸۵پور   ن دو واحـد    ي

ـ  ن يک واحد فرع  ي) ي و شمال واحد مرکز    يواحد شمال ( . دز وجـود دار   ي

گسترده شده اسـت، از     ) ۳ر  يتصو (يغرب-ي شرق ين واحد که در راستا    يا

 به سـمت شـمال      يس برگشته، با جهت برگشتگ    يک تاقد ي ينظر ساختار 

  ).۹ و ۸ر يتصاو(گردد  يمحسوب م

  

  

ر يتحت تأث) وريس سيناود( آن يس شرقيدن و ناو ين هموکال يا). ۳ر  ي  در نقشه تصو    'B-Bمقطع   (ين شمال يه شده از هموکال   ي ته يشناس نيمرخ زم ي ن .۶ر  يتصو
ن بـر  ي هموکاليميت گسل دنا و نحوه راندن طبقات قديبه موقع . گردد ي محسوب م  ين خم گسل  يک چ ين  يبنابرا. ل شده است  ين تشک يري گسل ز  يهندسه قاشق 

  .ن استين هموکاليشابه ا مي عموميمايز از نظر سي نين مرکزيهموکال. س واقع در غرب گسل دقت شوديتر تاقد دي طبقات جديرو
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. )د به سمت جنـوب يد (ين مرکزي هموکاليال شرقي از   يي دورنما .۷ر  يتصو
ـ  يبا نام محل  (ن  ين هموکال يس واقع در شرق ا    يناود بـر اثـر هندسـه      ) ي وهل
ـ  ز يقاشق  يسـازندها ).  فلـت يدر بـاال (جـاد شـده اسـت    ين اير همـوکال  ي
ـ اس پـشت آن کـه در        ين و ناود  يدهنده هموکال  ليتشک ر مـشاهده  ين تـصو ي

  . باشند ي مربورات و يگردند، شامل سروک، گورپ يم
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د بـه   يد (يس بن شاه  يتاقد) قسمت برگشته  (ي از بخش غرب   يي نما .۸ر  يتصو
 يها گردد سازند ير مشاهده مين تصو يطور که در ا    همان). سمت جنوب شرق  

ـ : س عبارتنـد از   ين بخش از تاقد   يدهنده ا  ليتشک ک، ، سـرو  ي گـورپ  ربور،ات
ـ م(ن سازند رخنمون شده در هـسته        يتر يميقد. ان و گدوان  ي، دار يکژدم ) اني
 الي. شود يها کمتر م    سن سازند  يطرف حواش  به. ان است يس سازند فهل  يتاقد
ر مشاهده  ي در سمت چپ تصو    يال شمال يس در سمت راست و      ي تاقد يجنوب

  . جهت و به سمت جنوب است ها هم اليب يش. گردد يم
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 تراست پنهـان بـن      ين در باال  ين چ يشود ا  يطور که مشاهده م    همان. ۳ر  يدر نقشه تصو  ) 'A-Aمقطع   (يس برگشته بن شاه   ي تاقد يشناس نيمرخ زم ي ن .۹ر  يتصو
  .  داردي است که به سمت شمال برگشتگين انتشار گسليک چين يجاد شده و بنابراي ايشاه

  

 يرونـد عمـوم  ر منطبـق بـا   يـ س کـامالً غ  ين تاقد يا) N76º(امتداد محور   

س به سـمت شـرق پالنـژ دارد امـا بـه             ين تاقد يمحور ا . باشد يزاگرس م 

، متـصل   ي و مرکـز   ين شمال ين دو هموکال  ي ب يانيسمت غرب به بخش م    

ـ     ي تاقـد  يزان برگشتگ يم). ۳ريتصو(گردد   يم محـل   (يس در قـسمت غرب

محـل پالنـژ    (ن مقدار، و به سـمت شـرق         يشتريب) ها نياتصال به هموکال  

ک يه پالنژ کامالً به     ينکه در ناح  يگردد تا ا   ي رفته کم و کمتر م     رفته) محور

 يسازندها). ۱۳۸۵اقبال پور (شود  يمبدل م) ر برگشتهيغ(س متقارن يتاقد

ـ  از جد  يس بن شـاه   يرخنمون شده در تاقد     از  نـد ا  عبـارت م  يد بـه قـد    ي

ـ ، دار ي، سـروک، کژدمـ    ي، گـورپ  ربورات ان در هـسته    يـ ان، گـدوان و فهل    ي

ک تراسـت   يـ  يس برگـشته در بـاال     ين تاقد يا). ۱۳۷۸ب  يصداقت و قر  (

ن تراسـت   يـ ب ا يشـ ). ۹ر  يتـصو ( شکل گرفته اسـت      يپنهان با فرم قاشق   

ن به سـمت    يبنابرا. س و به موازات آن است     ي تاقد يال جنوب يباً برابر   يتقر

ن انتـشار   يک چـ  يـ  يس بن شاه  يگر تاقد يبه عبارت د  . ب دارد يجنوب ش 

 با .)۱۳۸۱  و معتمديپوركرمانيرجمه گوتام، ت  (گردد يم محسوب   يگسل

هاي جديد منطقه كه اغلب بـه مـوازات گـسل دنـا               توجه به مطالعه گسل   

ــي ــل آن  م ــند و تحلي ــفحه     باش ــي و ص ــش لغزش ــك خ ــه كم ــا ب  Mه

(Movement Plain))  ۱۳۸۱پوركرمــاني و معتمــدي گوتــام، ترجمــه (

  .باشد مي  S10Wمحور  وارد به منطقه داراي امتداد تقريبي 

  

  :ييييررررييييجه گجه گجه گجه گيييينتنتنتنت----3333

ن ير هموکال ي از گسل دنا که در ز      C2 و امتداد قطعه     σبا توجه به امتداد     

 يبرا) Obliquity) (Okay et al. 2004(ل يه تماي قرار دارد، زاويشمال

ـ ا. باشـد  ي درجه م  ۴۰باً معادل   ين قطعه ازگسل تقر   يا ه در مـورد    يـ ن زاو ي

 درجـه   ۹۰ ي بن شاه   گسل پنهان  ي درجه، و برا   ۶۰باً برابر   ي تقر C3قطعه  

ه يک زاو ين سه قطعه گسل،     يک از ا  ين در هر    يبنابرا). ۳ريتصو(باشد   يم

 ي بـه مؤلفـه هـا      σه  يتجز.  وجود دارد  σ جهت اعمال تنش     يل برا يتما

ـ انگر ايـ ک از سه قطعه بي در هر ي و کشش  يبرش ن اسـت کـه در قطعـه    ي

بـاً  ير در حرکت مرتبط بـا گـسل تق        ي و فشارش  يزان مؤلفه برش  ي م يشمال

 نسبت بـه  ي است که مقدار مؤلفه فشارش  ين در حال  يا.  برابر دارند  يسهم

در مـورد تراسـت پنهـان بـن     . باشد يشتر مي بC3 قطعه   ي برا يمؤلفه برش 

و مؤلفـه  . شتر در حرکت گسل دارد    يار ب ي بس ي سهم ي مؤلفه فشارش  يشاه

  ). ۱۳۸۵اقبال پور ( باشد ي ميزي مقدار ناچي دارايبرش

 ت اعمـــال تـــنش از نـــوع ترافـــشارشيه وضـــعدر هـــر ســـه قطعـــ

)Transpression( صـورت    بـه  ي گـسل  يهـا   حرکـت بلـوک    يعني.  است

ـ ا). Hancock 1994(باشـد   ي با مؤلفه امتـداد لغـز مـ   يفشارش ن بـدان  ي

 C2واره قطعات يعنوان فراد  دنا به ي و مرکز  ي شمال يمعناست که واحدها  

و هم ) ۱۳۸۳ يانباتآق() يمؤلفه برش(، هم در حال حرکت راستگرد C3و 

حاصل . هستند) ۱۳۸۵اقبال پور   ) (يمؤلفه فشارش (در حال ارتفاع گرفتن     

س برگـشته   يتاقد.  در منطقه است   يک ترافشارش يجاد تکتون ين حرکت ا  يا

 تراسـت پنهـان بـن       ي در بـاال   ين انتشار گـسل   يک چ يعنوان    به يبن شاه 
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 ي برشـ   بـا مؤلفـه    ير تنش عمدتاً فـشارش    يل شده و تحت تأث    ي تشک يشاه

 ي شـمال ي خم گسل  يها نين با چ  ين چ ياتصال ا . دار گشته است  ياندک پد 

ـ  به قسمت م   يل متصل بودن تراست پنهان بن شاه      ي دنا بدل  يو مرکز   ياني

  ). ۱۰ريتصو(است صورت گرفته C3  و C2دو قطعه 

  

  

دهنده اتصال تراسـت پنهـان بـن          نشان يک سه بعد  ياگرام شمات ي د .۱۰ريتصو
 يجنـوب -ير قطعه سبز رنگ امتـداد شـمال       ين تصو يدر ا .  به تراست دنا   يشاه
 رنـگ   يقطعه صـورت  . ن مقاله آورده نشده است    ين قطعه در ا   ي ا ي معرف .دارد

ل به قطعـه  ي تبديقطعه سبز رنگ برا. باشد ي مC3 و  C2دربردارنده دو قطعه    
 در محـل    C2قطعـه   . دهـد  ير امتداد م  يي تغ يجيصورت تدر   رنگ به  يصورت

در عمـق بـه     )  رنـگ  يقطعه آب  (يگسل پنهان بن شاه   . ار دارد ر امتداد قر  ييتغ
  ).۱۳۸۵اقبال پور ( متصل شده است C3 و C2قطعات 

  

ـ    يها  کوه دنا در بخش    يمايقت س يدر حق   کـامالً مـرتبط بـا      ي شـمال غرب

ـ ا.  اسـت  يش قطعات گسل دنا و گسل پنهان بـن شـاه          يهندسه و آرا   ن ي

ــل از پيمي قــديقطعــات گــسل ــ قب ــا وجــيداي ــد  ود داشــتهش کــوه دن ان

)Authemayou et al 2005 .(ين شـمال يان دو هموکاليوجود تفاوت م 

از نظر امتداد طبقات و هندسه، بـا هندسـه و امتـداد           ) ۵ريتصو (يو مرکز 

ن يا. باشند، ارتباط دارد   ين م ين دو هموکال  ير ا يقطعات گسل دنا که در ز     

دتر يـ و جد ک  يتر از ژوراس   يمي طبقات قد  ين شمال يمسئله که در هموکال   

گر تفـاوت دارنـد، امـا در    يکـد يک از نظـر امتـداد طبقـات بـا         ياز ژوراس 

 يريـ گ شود، بـا هندسـه و جهـت    يده نمين تفاوت د ي ا ين مرکز يهموکال

ـ زاو (αه  يزان زاو يقت م يدر حق . قطعات گسل در ارتباط است     ) ليـ ه تما ي

 و  ين شـمال  ي در هندسـه همـوکال     ين تفـاوت آشـکار    يش چن يدايسبب پ 

ـ البتـه نحـوه ا  .  شـده اسـت   يرکـز ن م يهموکال  ين ارتبـاط از نظـر کمـ   ي

  . شودينده به دقت بررسيد در مطالعات آي است که بايموضوع
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