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  چكيده

منطقه رامشه در حاشيه شمال شرقي كوهزاد زاگرس از جمله مناطقي است كه در طي حركات فشاري و امتداد لغز، همزمان و پس از برخورد صفحه 
هاي شكننده و شكل پذير را  هاي رامشه و شهرضا قرار دارد، به خوبي آثار تغيير شكل اين منطقه كه در بين گسل. تغيير شكل شده است عربي، متحمل

بررسي ميدان تنش . شود ديده مي ها آنباشند و آثار جابجايي و قطع رسوبات كواترنري در طول مسير  هاي اصلي اين منطقه فعال مي گسل. دهد نشان مي
شدگي قرار گرفته است و حركات راستگرد جوان در  جنوب غرب تحت تأثير كوتاه - دهد كه منطقه رامشه از سمت جنوب يرين در اين منطقه نشان ميد

  .  هاي اصلي منطقه تشكيل شده است در طي اين حركات ساختار گل مانند مثبت در بين گسل. تكامل ساختاري آن نقش به سزايي داشته است

  .زاگرس، رامشه، شهرضا، زمين ساخت فعال، ساختار گل مانند معكوسكوهزاد  :كليدي هاي واژه
  

  
  مقدمه - 1

هيماليا به شـمار   –كوهزاد زاگرس كه بخشي از كمربند كوهزايي آلپ
 Stöcklin 1968, Ricou 1971, Berberian & King)رود  مـي 

از ، در طي برخورد قاره اي ورقه هـاي عربـي و اوراسـيا، بعـد     (1981
-Farhoudi 1978, 1984, Rahnama)ميوسن تشـكيل شـده اسـت    

Rad et al. 2009) .هاي سـاختاري و   ويژگي كوهزاد زاگرس براساس
در ايـن  . بنـدي شـده اسـت    هـاي مختلفـي تقسـيم    به پهنهشناسي،  زمين
ها، كوهزاد زاگرس از جنوب غرب به سـمت شـمال شـرق     بندي تقسيم

 در مجمـوع كـه  (زاگـرس مرتفـع   هاي زاگرس چين خورده،  شامل پهنه
سـيرجان و   -، سـنندج )شـوند  رانده زاگـرس ناميـده مـي   -كمربند چين

 ,Alavi 1994)) 1تصـوير  (باشـد   دختر مـي  –كمربند ماگمايي اروميه

Agard et al. 2005) .سـيرجان از   -بندي پهنـه سـنندج   در اين تقسيم
س، هـاي ديگـر زاگـر    رود كه نسبت به پهنـه  جمله مناطقي به شمار مي

  . مطالعه ساختاري كمتري در آن صورت گرفته است
زدگي واحدهاي دگرگون شده و آذرين  بيرون ،هاي اين پهنه از ويژگي

اين پهنه از . باشد هاي متعدد در آن مي فانروزوئيك و وجود فروافتادگي

سمت جنوب غرب به راندگي اصلي زاگرس و شمال شرق به كمربنـد  
  .  استدختر محدود  -ماگمايي اروميه

هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت ميدان تنش ديرين با استفاده از 
بررسي ساختاري و تعيين تكامل ساختاري در بخش كـوچكي از پهنـه   

  .باشد سيرجان مي -گسترده سنندج
  

  روش تحقيق  -2
منطقه رامشه در فاصله نزديك به راندگي اصلي زاگرس و زمـين درز  

هـاي   توان شاهد مـدل  نين مناطقي ميكوهزاد زاگرس قرار دارد و در چ
از طـرف ديگـر   . جالبي از تكامل ساختاري در طـي يـك كـوهزاد بـود    

دهند كـه ايـن پهنـه از     سيرجان نشان مي-مطالعات اخير در پهنه سنندج
رود و اين منطقـه هـم بـه عنـوان      لحاظ زمين ساختي فعال به شمار مي

 ,Nadimi 2010)د تواند فعال در نظر گرفته شو بخشي از اين پهنه مي

Nadimi & Konon 2011) .  متأسفانه پراكندگي كم جمعيت، شـرايط
هـاي ارتبـاطي در منطقـه باعـث      آب و هواي خشك و كافي نبـودن راه 

  . گرديده است تا اين منطقه چندان مورد توجه قرار نگيرد
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هاي ساختاري در دو مرحلـه صـورت پذيرفتـه     در اين تحقيق بررسي
  . است

هــا و ســاختارها و   زدگــي بررســي بيــرون : راييمطالعــات صــح  -
پـذير مثـل    هـاي سـاختاري سـاختارهاي شـكننده و شـكل      گيري اندازه
  .ها خوردگي ها و چين ها، شكستگي ها، درزه گسل

ها، رسـم نمودارهـا،    شامل آناليز داده: مطالعات دفتري و آزمايشگاهي -
ده و تهيـه  و در نهايت تلفيق و تحليل اطالعات بدست آمـ  ها آنتحليل 

هاي ساختاري بدسـت آمـده    در اين مرحله داده. باشد گزارش نهايي مي
هاي منطقه شامل امتداد، شيب و سـمت شـيب صـفحه گسـل،      از گسل

هاي صـفحه گسـل و سـازكار آن بـه روش تحليـل       مشخصات خطواره
  . صفحه گسل و خش گسلي مورد بررسي قرار گرفت

  
  شناسي منطقه رامشه زمين -3

  سيرجان و در شمال شـرق رانـدگي  -ـشه در پـهنه سنندجمنـطقه رام

ايـن منطقـه شـامل ارتفاعـات شـرق      . اصلي زاگرس واقع شده اسـت 
تصـوير  (باشد كه در غرب دشت باتالق گاوخوني قرار دارد  شهرضا مي

1 .(  
هـاي اصـلي    هـاي يـاد شـده را گسـل     مرز بين اين ارتفاعات و دشت

  .(Nadimi 2010)دهند  يمنطقه، گسل رامشه و شهرضا تشكيل م
در منطقه رامشه واحدهاي سـنگي پالئوزوئيـك بـااليي و مزوزوئيـك     

  . (Hamzepour & Nazari 1998)) 2تصوير(زدگي دارند  بيرون
دار دولـوميتي   ترين واحد سنگي منطقه، واحدهاي آهكي فسيل قديمي

باشـد كـه بـا مـرز      هاي دونين تا پرمين مي سنگ شده، دولوميت و ماسه
. انـد  ي در كنار واحدهاي رسوبي تريـاس تـا كرتاسـه قـرار گرفتـه     گسل

ــه،     ــورد مطالع ــه م ــنوزوئيك در منطق ــدتر س ــنگي جدي ــدهاي س واح
به سـمت شـرق و در جهـت حوضـه     . زدگي قابل توجهي ندارند بيرون

هـاي آهكـي كـرم     هاي متعددي از سنگ زدگي رسوبي گاوخوني، بيرون
  .شود رنگ سازند قم ديده مي

 

گسل  -RF. منطقه رامشه (Digital Elevation Model)تصوير سايه روشن مدل ارتفاعي رقومي  B)هاي ساختاري كوهزاد زاگرس و  پهنه A) - 1تصوير   
  .)NASAاز  SRTMهاي داده ( گسل شهرضا -  SFرامشه و 
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هـاي منطقـه و ارتفاعـات     زدگي واحدهاي سنگي، رونـد گسـل   بيرون
تارهاي اصلي زاگرس، روند شمال همگي به موازات ساخ ،مورد بررسي

يـك   (Nadimi 2010)نديمي ). 2تصوير (جنوب شرق دارند  –غرب
هاي رامشـه و شهرضـا معرفـي     ساختار گل مانند مثبت را در بين گسل

نموده و تكامل اين ساختار را مرتبط با حركات فشـاري و امتـداد لغـز    
تهيه شـده   هاي عرضي نيمرخ. داند سيرجان مي -سنندج موجود در پهنه

هاي  به خوبي ساختارهاي فلسي شكل ناشي از عملكرد گسل ،از منطقه
  ). B-2تصوير (دهند  معكوس را نشان مي

در طي اين مطالعه با در نظر گرفتن نتايج بدسـت آمـده از مطالعـات    
از جملـه  (هاي شكننده  ، تغييرشكلشناسي موجود هاي زمين ، نقشهقبلي
بـا  . مـورد بررسـي قـرار گرفـت     منطقـه  در سطح) ها ها و راندگي گسل

هـاي اصـلي و فرعـي     استفاده از صفحات گسلي مطالعـه شـده، گسـل   
بندي شده و ميـدان تـنش و در نهايـت تكامـل سـاختاري منطقـه        طبقه

  . مطالعه گرديد
  

  هاي گسلي منطقه سيستم -4
شناسـي   اي و شواهد زمـين  ، تصاوير ماهوارههاي هوايي بررسي عكس

دهد كـه دو سيسـتم اصـلي گسـلش در ايـن       مشه نشان ميرا در منطقه
، كه بـه ترتيـب اهميـت و    )A-2تصوير (باشد  منطقه قابل تشخيص مي

  : فراواني عبارتند از
  

  NW-SEهاي با روند  گسل -5

جنـوب شـرقي سيسـتم     -هاي اين سيستم با روند شمال غربـي  گسل
اندگي اصـلي  دهند كه به موازات ر غالب در منطقه رامشه را تشكيل مي

باشـند   هاي بزرگ و طولي منطقه مـي  گسل ها آن. اند زاگرس امتداد يافته
آثـار  . كه عالوه بر مؤلفه راندگي، حركت راستالغز راستگرد نيـز دارنـد  

تـوان از روي جابجـايي واحـدهاي سـنگي،      ها را مـي  حركتي اين گسل
. گسلي صفحه گسل تشخيص داد هاي عهد حاضر و خش مخروط افكنه

مـورد مطالعـه در حـوالي     هاي شمال غربي منطقه ها در بخش گسلاين 
سال  100شهرضا بسيار فعال هستند و شواهد لرزه اي متعددي در طي 

هاي مهـم ايـن    از گسل). 3تصوير (به ثبت رسيده است  ها آنگذشته از 
هاي رامشه و شهرضا اشاره نمود كه ارتفاعـات   توان به گسل سيستم مي

  . اند حصور نمودهمورد مطالعه را م
  

  گسل رامشه  -5-1
وكار معكـوس و امتـداد لغـز    و با ساز NW-SEگسل رامشه با روند 

امتـداد ايـن   . دهـد  ، مرز شرقي ارتفاعات شهرضا را تشكيل ميراستگرد
گيري  به سمت جنوب غرب اندازه 70تا  60و شيب آن بين  160گسل 

ق گـاوخوني  اين گسل ارتفاعات شهرضا را از دشـت بـاتال  . شده است
  ).1تصوير (سازد  جدا مي
اين گسل را به عنوان يـك گسـل فعـال از      (Nadimi 2010)نديمي

 150آباد تا جنوب شـرق ايزدخواسـت بـا طـول      جنوب روستاي يانك
كيلومتر ردگيري نموده و سرعت حركت راسـتالغز راسـتگرد آن را بـه    

  . ميليمتر در سال محاسبه نموده است 7/0ميزان 
اي متعددي در طول اين گسل روي داده است كه نشان از  شواهد لرزه

از طـرف ديگـر جابجـايي راسـتگرد     ). 3تصوير (فعال بودن گسل دارد 
دهد كـه ايـن    ها و رسوبات جديد در طول گسل رامشه نشان مي آبراهه

عـالوه بـر   ). A-4تصـوير  (گسل در طي كواترنري حركت داشته است 
ي سنگي آهكي و دولوميتي پرمين ها هاي رسوبي كواترنري، واحد واحد

هـاي فرعـي آن بريـده و جابجـا      تا ترياس در طول اين گسل و شـاخه 
انـد   هـاي فلسـي شـكل متعـددي را بـه وجـود آورده       اند و ساختار شده

  ). C-4و  B-4هاي  تصوير(

  
  گسل شهرضا  -5-2

و سازوكار معكوس و امتـدادلـغز  NW-SEگسـل شهـرضـا با روند 
  ، مـرز غـربي ارتـفاعات شهرضـا را تشـكيـل )D-4ر تصـوي(راستگرد 

به سمت شمال  70تا  60و شيب آن بين  320امتداد اين گسل . دهد مي
ايـن گسـل مـرز غربـي ارتفاعـات بـين       . گيري شده اسـت  شرق اندازه

  ). 1تصوير (دهد  شهرضا و رامشه را تشكيل مي
بـه  اين گسل از نواحي شمال شهرضا تا جنـوب شـرق ايزدخواسـت    

كيلومتر كشـيده شـده اسـت و بـر اسـاس شـواهد لـرزه اي         140طول 
شـمار   هـا، گسـلي فعـال بـه     هاي جديد و آبراهه موجود، بريدگي آبرفت

ســرعت . (Nadimi & Nadimi 2006, Nadimi 2010)رود  مــي
ميليمتـر در سـال محاسـبه گرديـده      1/1حركت گسل شهرضا به ميزان 

  .(Nadimi 2010)است 
نـواحي  در متعددي در طول گسـل شهرضـا بـه ويـژه     اي  شواهد لرزه

هاي اخير زمين  اين گسل در سال). 3تصوير(شمالي آن روي داده است 
را نيـــز توليـــد نمـــوده اســـت  ريشـــتر 5هـــايي بـــا بزرگـــي  لـــرزه

(http://irsc.ut.ac.ir/index.php).   
راستگرد رودخانه چشمه ريزه ايزدخواست و از سوي ديگر جابجايي 

هـاي گسـلي در طـول     ه قطع نمودن رسوبات كواترنري و ايجـاد پرتگـا  
در طي كواترنري حركت داشته است  ،دهد كه اين گسل گسل نشان مي

  ).E-4تصوير (
هـاي رامشـه و شهرضـا     ي بـين گسـل  هاي متعددي در محدوده گسل

باشـند و  دو گسل هماهنگ مي وجود دارند كه از لحاظ سازوكار با اين
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د نده هاي عرضي منطقه رامشه را نشان مي موقعيت نيمرخ CDو  ABهاي  خط. شناسي و ساختاري ساده شده منطقه رامشه نقشه زمين A) -2تصوير   
(Hamzepour & Nazari 1998).    (B هاي اصلي و  كل گسلهاي شهرضا، رامشه، ارتفاعات شهرضا و ساختار فلسي ش هاي عرضي از گسل نيمرخ

 Jآهك ترياس زيرين،  - TR2آهك و دولوميت ترياس زيرين،   - TR1 دولوميت پرمين بااليي، - آهك پرمين مياني –Pواحدهاي سنگي عبارتند از . فرعي
K2ماسه و شيل ژوراسيك مياني،  –

L –  ،آهك كرتاسه زيرينK1
s.c – سنگ كرتاسه زيرين،  آهك و ماسهPl – سنگ و مارن پليوسن، و  كنگلومرا، ماسهQ- 

  .(Nadimi 2010) اقتباس از .رسوبات كواترنري
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نگاري  هاي زمين لرزه از مركز لرزه داده. هاي گسلي منطقه رامشه و سيستم) 2009تا  1922 هاي سال در فاصله زماني(ها  پراكندگي زمين لرزه - 3تصوير 
  .(http://irsc.ut.ac.ir/index.php)مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران تهيه شده است 

  
هاي  در طول اين گسل. شوند در نظر گرفته مي ها آنهاي فرعي  شاخه

واحدهاي سنگي پالئوزوئيك بااليي و مزوزوئيك باال  ،اصلي و فرعي
  ).2تصوير (اند  آمده

هاي اصلي و  ه و گسلهاي عرضي از منطقه رامش نيمرخ B-2تصوير 
در اين نيمرخ . دهد كننده ارتفاعات شهرضا را نشان مي محدود

تواند  ساختارهاي فلسي شكل متعددي نشان داده شده است كه مي
تر در  دهنده ساختار گل مانند مثبت و باال آمدن واحدهاي قديمي نشان

  .هاي اصلي ساختار باشد بين گسل
  

  NE-SWهاي با روند  گسل - 6
، در جهت عمود نسبت به NE-SWهاي اين سيستم با روند  گسل

، ها اين گسل). 2تصوير (اند  راندگي اصلي زاگرس گسترش يافته
باشند كه عالوه بر  هاي كوچك و عرضي موجود در منطقه مي گسل

اين . ، در بعضي موارد حركت راستالغز چپگرد نيز دارندمؤلفه عادي
شدگي كوهزاد زاگرس تشكيل  كوتاهها در جهت موازي با سمت  گسل
از لحاظ بزرگي و طول، اين . عادي دارند اند و به همين دليل مؤلفه شده
هاي طولي نيستند و بسيار كوچك و  ها قابل مقايسه با گسل گسل

هاي با روند  منطقه باعث قطع شدن تپهاز هاي  محدودند و در بخش

 هاي گسلاند كه در طي حركات  جنوب شرقي شده-شمال غرب
  .اند سيستم اول بوجود آمده

  
  بحث  - 8

ثر و ؤبه منظور بررسي تكامل ساختاري منطقه، وضعيت ميدان تنش م
شدگي بررسي گرديد و سپس مراحل تكامل زمين ساختي  سمت كوتاه

شدگي با استفاده از  ميدان تنش مؤثر و سمت كوتاه. منطقه تعيين شد
هاي فرعي مورد ارزيابي  له گسلآناليز ساختارهاي شكننده منطقه از جم

  . قرار گرفت
  
  ميدان تنش در منطقه رامشه - 1- 8

هاي مختلفي در سطح منطقه  ايستگاه ،براي بررسي ميدان تنش ديرين
. آورده شده است 5در تصوير  ها آنرامشه در نظر گرفته شد كه نتايج 

هاي منطقه  هاي گسلي را در ايستگاه موقعيت تحليل صفحه 5تصوير 
هاي  اين نمودارها بر اساس مشخصات صفحه. دهد مشه نشان ميرا

گسلي فرعي با اهميت بيشتر در سطح منطقه تهيه شده و سپس 
موقعيت ميانگين صفحات گسلي و محورهاي اصلي تنش با تمركز 

. مشخص گرديده است ها آنها، بر روي  درصد داده 80بيش از 
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زوكار عمده و حاكم گونه كه از روي نمودارها مشخص است، سا همان
در اين منطقه سازوكار فشاري همراه با حركات امتدادلغز راستگرد 

  مالـش -مالـهاي مربوطه، شمال غرب و ش لـمده گسـاست و روند ع

 گرد وـز راستـدادلغـودارهاي امتـها، نم نـر ايـالوه بـع. باشد غرب مي
شود كه روند عمده  نمودارهاي عادي و چپگرد نيز در منطقه ديده مي

  . باشد هاي عادي مربوطه، شمال شرق مي گسل
  

  

    
واحدهاي سنگي و . دهد متر جابجايي آبراهه را نشان مي 60بر روي تصوير  1- 1فاصله . جابجايي راستگرد آبراهه در طول گسل رامشه A) -4تصوير 

رسوبات  - Qولكانيك ترياس بااليي و  – TRVيي، آهك ترياس باال – TRLدولوميت پرمين بااليي،  -PDآهك پرمين مياني،  – PLرسوبي عبارتند از 
هاي  ترياس در طول گسل رامشه و شاخه) رنگ قهوه اي(و دولوميتي ) رنگ زرد(ايجاد ساختارهاي فلسي شكل در واحدهاي سنگي آهكي B) .كواترنري
سلي شهرضا و جابجايي واحدهاي سنگي آهكي پهنه گ D). راندگي بين واحدهاي پرمين و ترياس در فاصله بين گسل رامشه و شهرضا C). فرعي آن

جابجايي راستگرد رودخانه چشمه ريزه در  E). شود در اين تصوير ساختار گل مانند معكوس كوچكي در طول گسل شهرضا ديده مي. كرتاسه زيرين
آهك و  -Pواحدهاي سنگي عبارتند از . دهد كيلومتر جابجايي را نشان مي 2/3بر روي تصوير  2- 2فاصله . هاي فرعي آن طول گسل شهرضا و شاخه

نشان نقشه كوچك منطقه بر روي  Eو  Aموقعيت . آهك كرتاسه زيرين – Kكرتاسه زيرين و -سنگ ژوراسيك بااليي شيل و ماسه – J-Kدولوميت پرمين، 
  . (Hamzepour & Nazari 1998)ست ايزدخواست در نظر گرفته شده ا 100000شناسي  براساس نقشه زمينشناسي  سن واحدهاي زمين. داده شده است
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بررسي وضعيت محورهاي اصلي تنش مشخص شده بر روي 
هاي  نمودارهاي تحليل صفحه گسل و همچنين موقعيت ميانگين جهت

دهد كه روند غالب  سرخي نشان مي شدگي بر روي نمودار گل كوتاه
شدگي در منطقه  محور اصلي تنش بيشينه يا به عبارت ديگر روند كوتاه

د و روند غالب محور نباش جنوب غرب مي-امشه در جهت جنوبر
اصلي تنش كمينه يا به عبارت ديگر روند غالب كشيدگي در جهت 

باشد و ساختارهاي شكننده منطقه در اين ميدان  شمال غرب مي-غرب
  . اند تنش تشكيل شده

عالوه بر واحدهاي سنگي قديمي  ،ها آثار حركتي اين گسل 
واحدهاي ميوسن، پليوسن و رسوبات  ؛وئيكپالئوزوئيك و مزوز

دهد كه ميدان  تحت تأثير قرار داده است و نشان مي نيزرا كواترنري 
تنش بدست آمده ناشي از ميدان تنش موثر طي كوهزاد زاگرس و 

  .باشد جوان مي

  رامشه تكامل ساختاري منطقه - 2- 8
ده سيرجان انجام گردي-مطالعات اخير كه در پهنه زاگرس و سنندج

دهند كه بعد از حركات فشاري كوهزاد زاگرس با تغيير  است نشان مي
هاي عربي و اوراسيا، حركات امتدادلغز راستگرد  روند همگرايي ورقه

اين تغيير سازوكار در . (Bachmanov et al. 2004)آغاز گرديدند 
ساختارهاي مرتبط با كوهزاد زاگرس و نواحي اطراف تأثير گذار بوده 

  . باشد مله مناطقي كه متأثر گرديدند، منطقه رامشه مياز ج. است
هايي كه بعد از اين تغيير ميدان تنش در اين منطقه  از اولين پديده

به اين صورت كه  .باشد ها مي داده است، تغيير سازوكار گسل روي
هايي كه در طي كوهزاد زاگرس در اثر حركات فشاري بوجود  گسل
با آغاز شدن . هاي امتدادلغز نيز يافتند ، مؤلفهاند با تغيير ميدان تنش آمده

گيري ساختار گلي مثبت  حركات امتدادلغز، محيط مناسبي براي شكل
  . رامشه تشكيل گرديد

  

. شدبا دهنده منطقه كششي مي دهنده مناطق فشاري و رنگ روشن نشان رنگ تيره نمودارها نشان. نمودارهاي صفحات گسلي فرعي منطقه رامشه - 5تصوير   
هاي  شدگي ميانگين ايستگاه سرخي سمت كوتاه نمودار گل. باشد هاي مطالعه شده مي دهنده صفحه گسل ميانگين گسل خط پررنگ در هر نمودار نشان
  .دهد بررسي شده منطقه را نشان مي
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توان تكامل ساختاري منطقه رامشه را به طور كلي در طي  بنابراين مي
  .دو مرحله متوالي در نظر گرفت

مرحله اول تكامل منطقه متأثر از حركات فشاري كوهزاد زاگرس در 
ها و  خوردگي باشد كه در طي آن چين پليوسن مي-طي ميوسن

هاي زاگرس  هماهنگ با ديگر ساختار ،هاي معكوس و رانده گسل
مرحله دوم كه بعد از پليوسن گسترش يافت، . تشكيل گرديدند

هاي اصلي منطقه  در طول گسلباشد كه  حركات امتدادلغز راستگرد مي
از جمله رامشه و شهرضا انجام گرديد و باعث تغيير سازوكار 

. شد) راستگرد و معكوس(هاي منطقه از معكوس به مايل لغز  گسل
حركات معكوس در اين منطقه باعث باالآمدن واحدهاي قديمي و 

هاي مجاور و فرسايش  هاي شهرضا نسبت به دشت افزايش ارتفاع كوه
 و چرخش واحدهاي سنگي نيز سببحركات امتداد لغز  .گرديد شديد

هاي قديمي در طي تكامل ساختار گلي مثبت گرديده  باالآمدن واحد
  .است

  

  گيري نتيجه - 9
منطقه رامشه كه در اين پژوهش بررسي گرديد در شمال شرقي 

هاي رامشه و  سيرجان در بين گسل-كوهزاد زاگرس و در پهنه سنندج
نتايجي كه از اين پژوهش بدست آمده است . ده استشهرضا واقع ش

  :عبارتند از
باشند كه در  هاي رامشه و شهرضا مي هاي مرزي منطقه، گسل گسل -

آثار جابجايي و قطع رسوبات كواترنري مشاهده گرديده  ها آنطول 
ها و  هاي متعددي در امتداد اين گسل عالوه بر آن، زمين لرزه. است
كه نشان دهنده فعال بودن به ثبت رسيده است  ها آنهاي فرعي  شاخه

   .اين گسل ها مي باشند
سازوكار حاكم بر منطقه براساس مطالعه صفحات گسلي، سازوكار  -

شدگي در جهت  باشد و سمت كوتاه فشاري و امتدادلغز راستگرد مي
  . جنوب غرب بدست آمده است-جنوب

رسي شده، اي بر براساس مطالعات صحرايي و تصاوير ماهواره -
  .  شود وجود يك ساختار گل مانند معكوس در منطقه رامشه تأييد مي

  

  تشكر و قدرداني
آقاي مهندس محمدكاظم همدانيان از گروه همكاري و مساعدت از 
تشكر و در انجام اين تحقيق،  نور اصفهان، شناسي دانشگاه پيام نزمي

    .گردد قدرداني مي
  

  مراجع
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., & Mouthereau, F., 
2005, “Convergence history across Zagros (Iran): 

constraints from collisional and earlier deformation”, 
International Journal of Earth Science, Vol. 94 (3): 401–
419. 

Alavi, M., 1994, “Tectonics of the Zagros orogenic belt 
of Iran; new data and interpretations”, Tectonophysics, 
Vol. 229 (3-4): 211–238. 

Bachmanov, D. M., Trifonov, V. G., Hessami, K. T., 
Kozhurin, A. I., Ivanova, T. P., Rogozhin, E. A., 
Hademi, M. C., & Jamali, F. H., 2004, “Active faults in 
the Zagros and Central Iran”, Tectonophysics, Vol. 380 
(3-4): 221-241. 

Berberian, M., & King, G. C. P., 1981, “Towards a 
paleogeography and tectonic evolution of Iran”, Canadian 
Journal of Earth Sciences, Vol. 18 (11): 1764-1766. 

Falcon, N., 1974, “Southern Iran: Zagros Mountains", In: 
Spencer, A. M.  (ed.), "Mesozoic-Cenozoic Orogenic 
Belts", Data for Orogenic Studies, Geological Society of 
London, Special Publication, No. 4: 199-211. 

Farhoudi, G., 1978, “A comparison of Zagros geology to 
island arcs”, Journal of Geology, Vol. 86: 325-334. 

Farhoudi, G., 1984, “Some morphotectonic aspect about 
the frequent earthquakes in the southern part of the 
Zagros Mountains Iran”, 27th International Geological 
Congress, Moscow.  

Hamzehpour, B., & Nazari, H., 1998, “Geological map 
of the Izadkhast, scale 1:100,000”, Geological Survey of 
Iran.  

Iranian Seismological Center of Tehran University, 
http://irsc.ut.ac.ir/index.php, Iran. 

Nadimi, A., 2010, “Active strike-slip faults in the central 
part of the Sanandaj-Sirjan Zone of Zagros Orogen 
(Iran)”, PhD thesis, Faculty of Geology, University of 
Warsaw, Poland, 121pp. 

Nadimi, A., & Nadimi, H., 2006, “Active Tectonics of 
the South Shahreza, N. Zagros Mountains, Iran”, 6th 
International Conference on the Geology of the Middle 
East, Al-Ain, United Arab Emirates University 
Publication, Abstract: 272. 

Rahnama-Rad, J., Farhoudi, G., Ghorbani, H., Habibi 
Mood, Sh., & Derakhshani, R., 2009, “Pierced salt 
domes in the Persian Gulf and in the Zagros mountain 
ranges in southern Iran and their relationship to 
hydrocarbon and basement tectonics”, Iranian Journal of 
Earth Sciences, Vol. 1: 57-72.  

Ricou, L.E., 1971, “Le croissant ophiolitique péri-arabe, 
une ceinture de nappes mise en place au crétacé 
supérieur”, Revue de géographie physique et de géologie 
dynamique, Vol. 13: 327–350. 

Stöcklin, J., 1968, “Structural history and tectonics of 
Iran; a review”, American Association of Petroleum 
Geologists Bulletin, Vol. 52 (7): 1229–1258.  


