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الیت گسل گوك بر اساس شاخص نسبت پهناي کف دره به رسی فعبرّ
  ارتفاع دره

  
  3رضا درخشانی و 2خسرويفریدون  ،1اکبري جمالزاده، رحمان 1*رادجعفر رهنما 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان گروه زمین شناسی، )1
 امام حسین(ع)دانشگاه  گروه مهندسی عمران، )2
  دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه زمین شناسی، )3

  دار مکاتبات) عهده*
  

  چکیده 
ها وجود درهعملکرد گسل گوك در استان کرمان حاکی از عملکرد تکتونیک جنبا در این منطقه است.  يدر محدوده ايهاي رقومی ماهوارهرسی دادهبرّ

اي موجود و نیز زلزلههاي لرزهدادهر بوده است. ها مؤثّد آن است که عملکرد گسل گوك بر مورفولوژي آنمؤیالیت گسل گوك را هاي سترگ اخیر فع
اف هاي توپوگرافی رقومی منطقه، در محیط نرم افزار آرك مپ شاخص مورفومتریکی وياي لندست و نقشهاویر ماهواره. با استفاده از تصنمایدمحرز می

(Vf)ّمورد بر ،اف محاسبه گیري، شاخص وي هاي اندازههاي منتهی به گسل، ضمن کنترل زمینی ایستگاهصی از درههاي مشخّترسی قرار گرفت. در موقعی
گردد و در مناطق بندي می ال طبقههاي فعگسل ياف، در زمرهاین است که گسل گوك از لحاظ شاخص مورفومتریک وي يدهندهشانشد. نتایج حاصل، ن

 تر دارد. هاي جنوبیتري نسبت به قسمتالعملکرد فع شمالی

 تکتونیک فعال، گسل راستالغز، گلباف، کرمان، زلزله، مورفومتریک. :هاي کلیدياژهو
 

1 - مهمقد  
1351بار در سال  لینگسل گوك او شناسان ط زمینهجري توس

. (Dimitrijevic 1973)  فی شدیوگسالو به نام گسل سروستان معرّ
شرقی از جنوب –غربی شمالکیلومتر و  100این گسل با طول حدود 

و  1383(آقانباتی  یابدبم تا غرب شهداد ادامه می غربجنوب
(Fielding et al. 2004  .که مرکز بیش از  ه به اینگسل گوك با توج

ریشتر بر روي آن قرار  5زلزله (تاریخی) با سترگی بزرگتر از  12
هاي استان کرمان است. گسل ترینترین و لرزه خیزالگرفته، یکی از فع

هاي بزرگ اخیر در منطقه حکایت از لرزه خیز بودن گسل گرچه زلزله
اي بر روي گونه مطالعه هیچ تاکنون، اما )1387 (منتظري گوك دارند

هاي مورفومتریک منطقه و این گسل انجام نشده مورفولوژي و شاخص
رسی شاخص مورفومتریکی بار به برّ لینحاضر براي او ياست. مقاله

)Vf( دست آمده بتوان هپردازد، تا با استفاده از نتایج بدر منطقه می
ضمن تحلیل وضعیت فعتر از دیدگاه این الالیت گسل، مناطق فع

ن نمود.شاخص را معی  

  بحث - 2
هاي امتدادلغز گرد میان ایران مرکزي و افغانستان، با گسلبرش راست

اند، ت را در بر گرفتهجنوبی، که دشت لو - گرد با روند شمالراست
 -منطقۀ مرزي ایران .(Walker & Jackson 2004) منطبق است

باشد اوراسیا می -قی زون برخوردي عربیافغانستان، انتهاي شر
)Walker & Jackson 2002(تمامی  . در این طول جغرافیایی، تقریبا ً

هاي سیاسی ایران قرار گرفته اخل مرزاوراسیا، د - شدگی عربی اهکوت
. در واقع، افغانستان غربی غیر )Walker & Jackson 2004( است
ً یک رأس ورق اوراسیا است که تا اقیانوس هند، در  اي و عمدتالرزه

. (Farhoudi & Karig 1977) یابدامتداد میزون فرورانش مکران 
زاگرس در جنوب هاي اوراسیا، با کوه - ز همگرایی عربیمقداري ا

 مرکزي اي خزرباقیمانده در کمربندهاي لرزهغربی ایران، و مقدار 

)central Caspian( (Masson et al. 2006)  ،(Farhoudi 1991) 
 ،(Hollingsworth et al. 2006)، و کپه داغ در شمال ایران البرز

ایران مرکزي . (Talebian & Jackson 2004-b) باشدمنطبق می
 Stöcklin)هموار، غیر لرزه اي و احتماال صلب به نظر می رسد  تقریباً

اشجعی و همکاران و  - این عقیده ابتدا از طرف مهاجر. (1972 ,1968
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