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  چكيده

اين فروبـوم  . بس تشكيل شده است هايي از گسل فعال كره كيلومتري باختر شيراز بر اثر فعاليت قطعه 65فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاوري، در 
ن مطالعـه،  يدر ا .نشين و سالمتي هستند، محصور گرديده است كوه شاه هاي هاي مرزي ارژن خاوري و باختري كه عمود بر طاقديس كششي، بوسيله گسل

مـوتي  يدر چهار جهـت آز  متر 5/2 ك مكانييبا تفك SPOTاي  ماهواره ير با استفاده ازتصاو ت نيمه اتوماتيك،بصور منطقه بارزسازي ساختارهاي خطي
هـاي   اگراميهاي خروجي د هبا استفاده از داد .گرديدم يقسمت مساوي تقس 1،4،9،16،25و36به منطقه مورد مطالعه  .اند، انجام گرفته است شدهگذاري  لتريف

در بررسـي  . دادمطابقـت نشـان    ،EN56°±4°بـا رونـد   هاي منطقه با گسل خاور،به  باخترستون از 6ها در  امتداد اصلي خطوارهرسم شد، و  سرخي گل
گيري ديرينه تنش موثر در تشـكيل فروبـوم دشـت ارژن بـا روش گرافيكـي       هاي گسلي، بمنظور بازسازي جهت لغز ساختاري، برداشت اطالعات از خش

(fault-slip inversion technique)  1اصـلي بترتيـب    هـاي  موقعيـت و رونـد اسـترس   . صورت گرفته اسـتσ ، NE ,N23°E, 72º 3وσ، ,SE 

,S58°E, 26º2σ ،SW,S34°W, 10º باشد ميوابسته بس  هاي مرزي فروبوم به ميدان تنش فعاليت گسل كره ميدان تنش اطراف گسل. بدست آمد.  

  .فروبوم، فيلترگذاري، خطوارهدشت ارژن، ، روش گرافيكي :هاي كليديواژه

  مقدمه -1
به يك  خاورسمت شمال از خورده زاگرس، به تدريج  نوار چين

در  اين نوار. )راندگي زاگرسسامانه (  منطقه رورانده منتهي مي شود
باريك  يپديد مي آيد كه بصورت نوارو فعال  خورده نتيجه زوني گسل

 - كمربند دگرگوني فشار باالكيلومتر بين  70تا  10با عرض و طويل
خورده و به  سيرجان و زاگرس چين _سنندج درجه حرارت پائين 
را  آنترين بخش  اين بخش زاگرس كه داخلي. موازات آنها قرار دارد

تغيير شكل در . عروف استزاگرس داخلي م به دهد، تشكيل مي
، شامل كوتاه شدگي موازي با همگرايي است )فارس( خاوريزاگرس 

(Talebian & Jackson 2004) دگي، كوتاه شي اين تغييرات زمهال 
هاي كازرون،  تواند در اثر گسل در امتداد كمربند زاگرس است كه مي
 Authemayou)بر اساس نظر . كره بس، سبزپوشان و سروستان باشد

et al. 2006) گسلي در مقياس كوهزاد  هاي اين سيستم)Orogen- 

scale (هاي راستالغز با آرايش دم اسبي به صورت گسل )horse tail( 
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اند و لغزش راستگرد  قرار گرفته) MRF(فعال اصلي در امتداد گسل 
هاي زاگرس،  به طرف اين روراندگي ها و چين )MRF(در طول 

ن يبه ا )Remote Sensing, RS( نجش از دورس .يابد گسترش مي
گر نداشته، يكديكي با يزيسنجنده تماس ف معني است كه جسم و

ن آنها توسط هوا يلومتر باشد و فضاي خالي بين كين آنها چنديفاصله ب
كه تنها امواج يي پر شده باشد، بطوريا خال در سكوهاي فضاي

. (Gupta 2003)داشته باشدقرار ن سنجده و جسم يس بيالكترومغناط
هاي سنجش از  ق دادهيز آنها از طريو آنال ها به نقشه در آوردن خطواره

اي  هيساختاري ناح كي ويدي جهت مطالعات تكتونيدور، ابزار مف
،  ، درزه گسل ، شكستگي انندشناسي م نيساختارهاي زم. باشد مي
ون در مطالعات سنجش از دور خود را به ياسيفول هاي برشي و زون

مه خشك كه يدر نواحي خشك و ن. دهند صورت خطواره نشان مي
 brittle(سنگ بستر در سطح رخنمون دارد، ساختارهاي شكنا 

structures( قي بطور كامل در سنجش يتفرش يبواسطه فرسا توانند مي
هاي بدست  نقشه(Papp & Cudahy 2002).  از دور مشاهده شوند
توانند  اي نمي ه ها با استفاده از يك تصوير ماهوار هآمده از آناليز خطوار

تواند  علت آن مي كه دنهاي موجود در منطقه را نشان ده هتمام خطوار
ي رفع اين مشكل از برا .شدگي تصاوير باشد فقدان پيوستگي در جفت

 Bachmanov et).(شود  مياستفاده  (filtering)روش فيلترگذاري 

al. 2004 رسد در زون  خطواره به عناصر ساختماني كه به نظر مي
اي يا سنجش از دور  و در تصاوير ماهواره  شكستگي توسعه پيداكرده

هاي تفسير شده  خطواره. شود باشند، گفته مي قابل مشاهده و ثبت 
برداشت . توانند به منشاءهاي تكتونيكي مختلف متعلق باشند يم

هاي فشارشي و  لغزهاي گسلي به منظور تعيين روند ديرينه تنش خش
توسط پژوهشگران متعدد و به  (paleostress)تعيين تنش قديمي 

پر كاربرد جهت   دو روش .هاي گوناگون صورت گرفته است روش
نشمندان پيشنهاد شده كه عبارتند ها توسط دا برآورد تنسور تنش گسل

 ,Arthaud 1969) (Graphical methods)از روش گرافيكي 

Angelier & Mechler 1977, Lisle 1987) هاي  و روش تكنيك
 ,Carey & Brunier 1974) (numerical techniques)عددي

Etchecopar et al. 1981, Armijo et al. 1982, Angelier 1984, 
1989, Michael 1984) .در اين پژوهش از روش گرافيكي(fault-

slip inversion technique) هاي اين  از قابليت. استفاده شده است
هاي لغزش گسلي كه به صورت هتروژن و  از داده  روش آن است كه

 Guass هموژن با استفاده از چندين روش عددي مختلف از جمله 

methodهاي تنش و  تنسور توان بهترين جورشدگي را بين است، مي
توان نرخ تنش  همچنين با استفاده از اين روش مي. كرد واتنش برقرار 

 Zalohar)نرمال و برشي روي سطح گسل را نيز محاسبه كرد

&Vrabec 2007) .هاي خام حاصل از مطالعات صحرائي مورد  داده
نياز اين روش شامل نوع گسل، جهت لغزش بلوك هاي گسلي با 

  .باشد آنها و جهت گيري سطوح گسل مي توجه به جهت ريك
  
  شناسي منطقه زمين - 2

است  خورده واقع شده منطقه مورد مطالعه در زاگرس چين
(Sarkarinejad & Azizi 2008) . زاگرس چين خورده بخشي از

تراست زاگرس  -كمربند چين ،تراست زاگرس است -محدوده چين
)ZFTB ( به وسيله فروافتادگي دزفول، به دو ايالت فارس و لرستان

تغييرات ساختاري و توپوگرافي باعث تقسيم بندي اين . شود تقسيم مي
 .Agardet al)شده است  SW, NEهاي  كمربند به دو قلمرو با روند

  :اين دو قلمرو به ترتيب شامل. (2011
محدوده خليج  اين كمربند تا(SFB), خورده ساده  كمربند چين -1

ها كيلومتر بصورت نسبتا  صدهايي با طول موج   چين بصورت فارس
 Falcon 1974, Sepehr & Cosgrove)ت منظم ادامه يافته اس

2004, Mouthereau et al. 2006)چندين گسل  ، همچنين شامل
  .(Berberian 1995, Leturmy et al. 2010)باشد  مي اصلي پنهان

اين قلمرو ارتفاع بيشتري نسبت به كمربند ، ) (HZزاگرس مرتفع -2
  .خورده دارد چين

هاي مهم و با ارزش استان  از جمله اكوسيستم ،ارژن دشت تاالب
كيلومتري  65در  ،هكتار وسعت دارد 1000كه بيش از  ،باشد فارس مي

 داراي آب شيرين است، اين تاالب شيراز قرار گرفته باختريجنوب 
 1 آن متر و متوسط عمق 4 فصل پر آبي درآن حداكثر عمق آب  است،
 Eخاوري طول باي جغرافياي موقعيت در منطقه اين. باشد مي متر

 N"45'54°29-"05'21°29شمالي عرض  و 11°51'54"- 36°52'57"
تشكيل شده كه آهك  زدگي منطقه از ين بيرونبيشتر. قرار گرفته است

است ي سروك، پابده و گورپ ،يآسمار يدليل آن وجود سازندها
نشان داده شده  2شناسي منطقه نيز در تصوير  نقشه زمين). 1تصوير(

 دشت كيلومتر 5/32 حدود و تاالبمربع  كيلومتر 100 اين منطقه. است
 توسط عمدتاًاين محدوده . )1342اسكندري (ي دارد كوهستان منطقه و
  .است شده پوشيده كيلومتر 10 از بيشتر ضخامت به رسوبي يها هالي

گسل وسط تكه  استشناسي، يك فروبوم  از نظر زمين دشت ارژن
ارژن  گسل، )A3تصوير (N45ºE,78ºSE ي با روند ارژن باختر

. ايجاد شده است ،)B3تصوير ( N55ºE,70ºNWروند  با يخاور
اين . باشد حركات گسلي در اين منطقه نرمال با مولفه چپگرد مي

و همچنين ) خليج باريك(حركت توسط جابجايي و تقاطع شاخ آب 
گيري روي  هاي اندازه گسلي با استفاده از ريك هاي جهت حركت بلوك

  . شود صفحه گسلي مشخص مي
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 ).ديد عكس به سمت شمال باختر(سازندهاي موجود در منطقه  -1تصوير

 

  
  .دشت ارژن شناسي زمين نقشه - 2تصوير 
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پرتگاه  C)ديواره گسلي ارژن خاوري؛ ديد عكس به سمت شمال خاور، ) Bديواره گسلي ارژن باختري؛ ديد عكس به سمت شمال باختر، ) A -3تصوير  
  .پرتگاه گسلي ارژن خاوري؛ ديد عكس به سمت خاور D)گسلي ارژن باختري؛ ديد عكس به سمت باختر و 

 
هاي گسلي  گيري شده روي آينه افق اندازهمتوسط زاويه انحراف از 

باشد، اما با وجود دو گسل نرمال  مي 87°-56°ارژن خاوري و باختري 
يكي از . اي مشاهده نشده است موجود در منطقه كج شدگي چينه

اي در اثر حركت رو  شدگي چينه نرمال، گم هاي نمودهاي ظاهري گسل
الت را بخوبي در اين باشد كه اين ح به پايين طبقات فراديواره مي

علت آن است كه در منطقه اثري از . توان مشاهده كرد فروبوم مي
گسل ارژن باختري پرتگاه . اي فراديواره وجود ندارد طبقات چينه

دهد  متر را نشان مي 150و جابجايي قائم حدود  75°گسلي با شيب 
و  79°همچنين پرتگاه گسلي ارژن خاوري با شيب ). C3تصوير (

تصوير (دهد  متر، جابجاي نزديك به قائم را نشان مي 500ع حدود ارتفا
D3 .(ساز  توان وجود سازند آهكي و صخره دليل اختالف ارتفاع را مي

  .آسماري دانست كه در تمام منطقه رخنمون دارد
منطقه مورد مطالعه از لحاظ ساختاري، عالوه بر دو گسل نرمال شامل 

و بيل و يك ناوديس با عنوان ) الود(نشين  سالمتي، شاه هاي طاقديس

هاي گسلي،  به دليل فعاليت گسترده بلوك .باشد دم اسبي مي
هاي حركت  ي، و شيارگسل برشي، گسلهاي  آينههايي از جمله  ساختار

  .گسلي در منطقه رخنمون دارند
يك سامانه گسلي عرضي  گسل كره بس يا سامانه گسلي منقارك

اين . باشد ميكيلومتر  200متصل به هم با درازاي ناپيوسته بيش از 
كيلومتري غرب  40 ،كيلومتري شرق گسل فعال كازرون 65در گسل 

قرار  )بخشي از گسل كازرون(كيلومتري شرق برازجان   80شيراز و
هاي  قطعه با رديابي. تا جنوب شهرستان دهرم ادامه دارددارد 

)segment (اي با استفاده از تصاوير ماهواره گسل كره بسTM   

Landsat بارز شده است  چپگردبا مولفه راستالغز دو گسل نرمال
مكانيسم فعاليت كششي اين دو گسل با ). 4خطوط قرمز تصوير (

توانند  ها مي اين گسل. دهد فروافتادگي در منطقه مطابقت نشان مي
خاتمه . لغز راستگرد كره بس باشندهاي گسلي، از گسل امتدا  خاتمه

گسلي درمحلي كه يك گسل توسط گسل جوان و يا گسل ديگر و يا 
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قطع  (Intrusion)) نفوذ(توسط يك ناپيوستگي و يا يك پيشراني 
هاي امتدادلغز در پوسته زمين مي  خاتمه گسل. شود شود، تشكيل مي

 يا تغييرشكل انقباضي  (extensional)تواند بصورت كششي

(contractional)  به و  ها به محل زون تغيير شكل كه اين حالتباشد
هاي فرعي در انتهاي  گسل. باشد ميوابسته ل گسبردارهاي لغزش روي 
به  هاي نرمال گسل با ايجاد كشش باعث تشكيلگسل اصلي امتدادلغز 

در ). 5تصوير ( شود مي(imbircation fan)  بادبزن هم آغوششكل 
نمكي ركسانا و بكاك در امتداد گسله كره بس و  اثر نفوذ دو گنبد

ايجاد فاز كشش همراه با باال آمدن نمك، و تشكيل دو گسل نرمال، 
، موقعيت منطقه مورد 6تصوير . فروبوم دشت ارژن ايجاد شده است

   .بس مطالعه نسبت به قطعات گسل امتدادلغز كره

  

  .بس هاي نرمال منطقه دشت ارژن نسبت به گسل كره گسلموقعيت  -4تصوير
  

  
  .extensional)(هاي كششي زون ،گسلش امتدادلغز هاي خاتمه -5تصوير
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  )).1358فخاري (و ) 1374حسيني و محبي (موقعيت فروبوم دشت ارژن نسبت به قطعات گسل كره بس  -6تصوير
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  ها مواد و روش - 3
بـا   Geomatica 9ط يدر محـ  )A7تصـوير  (SPOT ر يتصـاو  ،ابتـدا 
در چهار جهت  directional spatial domain filtering,لتر ياعمال ف

تصـوير  ( مورد بررسي قرار گرفـت   ˚135,˚090,˚045,˚000موتي يآز
B7( ــه نشــان داده  90، فيلترگــذاري در جهــت درجــه را بعنــوان نمون
هـاي منطقـه را در جهـت     خطـواره  ايتا بتوان تمام شكستگي ، )دهد مي

ـ بـا گـرفتن خروجـي از ا   . عمود بر راستاهاي مذكور بارزسازي كرد ن ي
م سها ر ها و شكستگي ه، خطوارArcGISط يها به مح انتقال آن ط ويمح

قســمت مســاوي در ادامــه منطقــه بــه چهــار  .)9و  8تصــاوير ( ندشــد
م رسهاي بدست آمده از  هداددر ادامه، . گرديد ميي تقسيتا 9،16،25،36

 Rockworkدر  را ف شـده يتمام عناصر ساختاري در چهار جهت تعر
رسـم   اگرام هاي گل سرخي مربوط به هر قسـمت يسپس د ،وارد كرده

را  هـاي منطقـه   شكسـتگي  روند كلي مي توان جهتبر اين اساس . شد
حالـت  (و در نهايت مقايسه بهتري را بين حالـت غيـرهمگن    مشخص

 .برقرار كرد) تايي36حالت (همگن  و حالت) كلي

  

  
  .درجه 90اي فيلترگذاري شده در جهت تصوير ماهواره B)منطقه دشت ارژن،  SPOTتصوير  A) -7تصوير

  

  
  .درجه D (135درجه C (90درجه B  (45درجه 0ي حاصل از فيلترگذاري در جهت ها هخطوار) A-8تصوير
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  .135 ˚،90 ˚،45 ˚،0 ˚ي نهايي حاصل از جهات ها هخطوار -9تصوير

 
  

هاي  لغزهاي گسلي به منظور تعيين روند ديرينه تنش در ادامه، خش
ي، با استفاده از برنامه لغزش گسل يبا روش وارونگفشارش و كشش 

Faultkin5winbeta  در شش ايستگاه)S1=19, S2=25, S3=21, 

S4=28, S5=25, S6=15 ( در طول سازند آهكي و صخره ساز
هايي از  ، نمونه10تصوير. آسماري به سن اليگوميوسن برداشت شد

  .دهد لغزهاي برداشت شده را نشان مي خش
 

 
  ).ديد عكس به سمت شمال باختر(خش لغزهاي برداشت شده از آينه گسلي ارژن باختري  -10تصوير

  
  بحث و بررسي - 4

به شش  منطقه مورد مطالعه برحسب مساحت و مقياس ناهمگني
علت تقسيم بندي ). 11تصوير (تقسيم گرديد  1،4،9،16،25،36قسمت 

كه در يك ميدان ناهمگن شيب  آن است،يك منطقه به اجزاي كوچكتر
 كوچك وي يك عنصرربر  (displacement gradient)جابجايي

اگر شيب جابجاشدگي  .شدموجب واتنش همگن در آن خواهد تقريباً 
 ميدان واتنش ناهمگن مي تواند هميشه ،تغيير يابدصورت يكنواخت به 
 عناصر كوچكتري كه تقريبا واتنش همگن دارند تقسيم شود به
). شود مهمترين نتايج براي زمين شناسان محسوب مي تواند از مي(

ه عمال تمام ساختارهاي زمين شناسي مستلزم كنكته مهم آن است 
، مفهوم بيضي واتنشدر صورت به كار بردن واتنش ناهمگن هستند و 

به  همگن،شرايط ايجاد كه ناحيه مورد بررسي براي  شدمطمئن بايد 
توصيف واتنش  (Rowan et al. 1977).باشد اندازه كافي كوچك 

معمول جسم يا ناحيه  تر از واتنش همگن است، به طور ناهمگن پيچيده
تحت واتنش ناهمگن را با تقسيم به بخش هاي همگن تحليل ميكنيم 

منظور از ( هر چه واحد را كوچكتر انتخاب كنيم). 1388معماريان (
مفهوم واتنش  ،)واحد كوچك به مقياس كلي ناهمگن بستگي دارد

 اگر ناحيه مورد مطالعه را به يك نقطه از .تر خواهد بود ملموسهمگن 
 ،كه بصورت ناهمگن متحمل واتنش شده محدود كنيم بزرگ توده

شيب جابجايي در آن نقطه ممكن است با ويژگي واتنش همگن 
براي نزديكتر شدن  .(Ramsay & Huber 1989) مطابقت داشته باشد

 Structural)به مفهوم واتنش همگن از مفهوم قلمرو ساختاري 
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domains) قلمرو ساختاري عبارتند از پهنه هايي . استفاده خواهيم كرد
از دگريختي به نسبت همگن در درون سنگي كه در مقياس گسترده تر 

بعنوان مثال يك چين، در بخش هاي . داراي دگريختي ناهمگن است
كوچكي از يال ها يا لوالي اين چين واتنش همگن است اما در 

بر اساس ). 1387قاسمي (ت مجموعه كل چين واتنش ناهمگن اس
ها  هاي گل سرخي بدست آمده از بارزسازي خطواره اگراميسه ديمقا

عني از حالت هتروژن يافت كه از حالت كل به حالت جز يتوان در مي
ها  توان گفت كه روند شكستگي همچنين مي. ايم رسيدهبه هموژن 
تقسيم با تمركز بيشتر بر روي  .استي يصحرا رييگ هانداز مشابه جهت

غرب به شرق  ستون از 6امتداد اصلي خطواره ها در تايي،  36بندي 
   .منطقه مطابقت نشان مي دهد °N56°±4Eبا امتداد اصلي گسلهاي 

  

 36در حالـت  ) Fتـايي و   E (25تايي،  D (16نه تايي، ) Cدياگرام هاي گل سرخي چهارتايي، ) Bدياگرام گل سرخي در حالت كلي، ) A-11تصوير   
  .تايي
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ها خطاهايي را به همراه دارد و باعث پراكندگي در  آوري داده جمع
بنابراين، در عمل بايد بهترين جورشدگي . شود الگوهاي تنش محلي مي

هاي لغزش گسلي كه متعلق به يك رويداد زمين  را در بين تمام داده
براي شناخت و بررسي آرايش محورهاي . ستجو كردساختي هستند، ج

هاي ساختاري به شيوه مستقيم  تنش ديرينه در اين پژوهش، برداشت
بندي  ايستگاه دسته 6هاي برداشت شده در  داده. صحرايي انجام شد

. باشند ها در سازند آسماري به سن اليگوميوسن مي تمام ايستگاه. شدند
ه صفحات لغزش گسلي و ها مورد متعلق ب از برداشت 123

متوسط زاويه انحراف از افق . باشند ها مي هاي روي گسل لغز خش
هاي گسلي ارژن خاوري و باختري نيز  گيري شده روي آينه اندازه
لغزهاي برداشت شده  ، توزيع خش12تصوير. باشد مي 87°-56°بين

پس از برداشت مشخصات . دهد روي دو صفحه گسلي را نشان مي
هاي  ، استريونتFaultkin5winbetaا استفاده از برنامه صفحه گسلي ب

ايستگاه مطالعه شده بصورت  6فشارش و كشش حاكم برمنطقه براي 
  . جداگانه محاسبه شد

  
  .لغزهاي گسلي برداشت شده روي نقشه ساختاري دشت ارژن توزيع خش -12تصوير 

  
هاي  ، سازوكار كانوني بدست آمده از داده13با توجه به تصوير 

لغزش گسلي، با دو گسل نرمال موجود در منطقه همخواني كاملي 
هاي  هاي حاصل از تحليل داده ، استريونت14تصوير . دهد نشان مي

لغزش  يوارونگهاي فروبوم ارژن را با استفاده از روش  لغز گسل خش
، سوگيري فشارش و كشش حاصل 15ر تصوي. دهد ي نشان ميگسل

لغزش  يوارونگلغزهاي گسلي را با روش از  هاي خش تحليل داده
  .دهد ي نشان ميگسل

هاي فروبوم دشت ارژن با استفاده از اين روش بر  روند ديرينه تنش
و موقعيت روند  NNEروند  1σلغزها، بترتيب براي  اساس آناليز خش

و براي 1σ ، N23°E, 72ºيب رژيم استرس فروبوم دشت ارژن بترت

3σ  روندSE  با موقعيت ,S58°E, 26º2σ  روندSW  و
 Philip)براساس مطالعات (بدست آمده است  S34°W, 10ºموقعيت

& Meghraoui 1983)  مصر انجام دادند، بيان  1980كه بر روي زلزله
هاي كه در جهت عمود بر محورهاي چين خوردگي  داشتند فروبوم

راستاي تنش آنها با راستاي كلي زون ساختاري كه شوند  تشكيل مي
  ).باشند شود هماهنگ مي همگي آنها را شامل مي

سه بعدي تهيه شده از دشت ارژن با استفاده از  ، نماي16 تصوير
هاي اصلي بارز شده در  را بهمراه شكستگيSPOT تصوير ماهواره اي

 ينلي را باين تصوير همخواني قابل قبو. دهد نشان مي ArcGISمحيط 
هاي گل سرخي  هاي دياگرام نتايج بدست آمده از روند شكستگي
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  .دهد نشان ميرا  موجود در منطقه نرمالحاصل از فيلترگذاري وهمچنين فروافتادگي حاصل از فعاليت دو گسل 

  
  .يلغزش گسل يوارونگهاي فروبوم ارژن با استفاده از روش  لغز گسل هاي خش هاي سازوكاركانوني حاصل از تحليل داده استريونت -13تصوير

  

  .يلغزش گسل يوارونگهاي فروبوم ارژن با استفاده از روش  لغز گسل هاي خش هاي بدست آمده از تحليل داده استريونت -14تصوير 
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  .يلغزش گسل يوارونگلغز هاي گسلي با روش  هاي خش ي فشارش و كشش بدست آمده از تحليل دادهسوگير -15تصوير

 
 

  
  .نماي كلي از منطقه مورد مطالعه بصورت سه بعدي -16تصوير 

 
  

  گيري نتيجه - 5
 ، SPOTبراساس بررسي هاي انجام شده برروي تصاوير ماهواره اي

كه  ،باشد ميN56°±4° هاي منطقه  روند تمام شكستگي گفتتوان  مي

با تقسيم . استمنطقه  مشابه با روند كلي دو گسل نرمال موجود در
مي توان از حالت واتنش ناهمگن به  ،بندي منطقه به قطعات كوچكتر

ها با كوچك تر شدن  بندي چنانچه در اين تقسيم .واتنش همگن رسيد
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. ي بارز مشاهده شدها روند خطوارهدر  يكمخيلي هر سلول تغييرات 
لغزهاي  براساس نتايج حاصل از بررسي ساختاري با استفاده از خش

هاي اصلي تاثيرگذار در تشكيل دو گسل  گسلي، روند و موقعيت تنش
بعنوان بيشترين تنش اصلي با روند  1σنرمال در منطقه، به ترتيب براي 

NNE  3و شيب نزديك به قائم، برايσ نش اصلي با روند كمترين ت 

SE 2و شيب نزديك به افقي وσ  متوسط تنش اصلي با روندSW و ،
 3σو براي 1σ ، N23°E, 72ºهاي ديرينه بترتيب  موقعيت فضايي تنش

,S58°E, 26º2σS34°W, 10º 1 گيري جهت. بدست آمده استσ 
اين جهت گيري مطابق با تئوري اندرسون براي  عمود است به نزديك

با توجه به اينكه فروبوم دشت ارژن در جهت . باشد گسلش نرمال مي
تشكيل شده است، ) دالو(عمود بر محورچين تاقديس شاه نشين

مطابقت نشان ) زاگرس(هاي آن با تنش كلي منطقه  راستاي تنش
  .دهد يم

  تشكر وقدرداني
از قطب زمين شناسي زيست محيطي علوم زمين دانشگاه شيراز كه بخشي از 

  .نماييم تحقيق را فراهم نمودند، تشكر ميامكانات اين 
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