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چکیده
 ،(Ramp-Flat)تخت-کژ هندسه با های گسلش انباشتگی، های پهنه گسل راندگی، تعدادی از سرشار ،(ایران) آذربایجان فالت شمال در ارسباران شکل قوسی های کوه رشته      

 بررسی در این مقاله، با .گرفت نظر در خورده چین – رانده کمربند یک عنوان توان به می را ها کوه رشته بنابراین این. باشند می...  و سربریده های تاقدیس ساختی، زمین های پنجره

 با مرتبط های چین طوریکه  به آمد، بدست مطالعه مورد منطقه پذیر شکل و شکنا های ساختار بین داری معنا ارتباط ارسباران های کوه رشته در  گسلش با مرتبط های خوردگی چین

های ارسباران به دو پهنه شمالی  کوه شناسی و ارتفاعی، رشته ، سنگتغییرات رئولوژیبا توجه به . دهند می نشان ارسباران های کوه رشته سرتاسر در را %90 از بیش تراکم ،راندگی

تفکیک  IIIو IIو Iزیرپهنه  سهبه پهنه شمالی  ،و گسل شاهونی باغی مغان و گسل راندگی خان سنگی جنوب دشت های پی و جنوبی تقسیم شده است. با توجه به عملکرد گسل

های  راندگی جنوبی پهنه های مطالعه شده، در خوردگی چین محوری سطح گرایش تراکم بیشینه از استفاده و با مطالعه مورد منطقه بندی تقسیم گرفتن درنظر باست. شده ا

 به رودر حال توسعه  راندگیورقه    IIزیرپهنه  برای ورا نشان داده  شرق شمال-شمال به روکم گسترش یافته  راندگیرو  IIIو Iزیرپهنه پیشرفته رو به شمال شرق وجود دارد. 

    .بدست آمده است غرب جنوب

 ها گرایش سطح محوری چین،راندگی های خورده، گسل چین –های ارسباران، کمربند رانده  کوه ساخت رشته زمین کلماتکلیدی:

 
 

 مقدمه

 - SW و شرقی بخش در   NW –SEامتداد با ارسباران شکل قوسی کوه رشته    

NE های عرض و 47° تا 44°جغرافیایی های طول فاصله در غربی، بخش در 

( ایران) آذربایجان فالت بخش ترین شمالی و اشتهد قرار 98 ° تا  ο96جغرافیایی

 تنش سامانه دو وجود از حکایت کوه رشته این ساخت زمین بررسی. (6)شکل است

 NW-SE و NE,E-SW,W روندهای از ترکیبی با سامانه یک مورب، فشارشی

 با دوم سامانه و گردیده کوه رشته شرق شمال سمت به ها الیه شدن  رانده سبب که

 Zamani)است یافته گسترش امتدادلغز های گسل میان فضای در N-S امتداد

and Masson, 2014 .)روندهای N-S یا و NE-SW  کوتاه سبب بیشتر 

 تاثیر(. 6962 زمانی،) است شده زمین سطح در پوسته شدگی انباشته و شدگی

– رانده کمربند یک صورت به ارسباران، کوه رشته ساخت زمین در ها سامانه این

 های ساخت وجود یافته، گسترش کم راندگی های سفره ایجادباعث  خورده، چین

شده است )غضنفری و  راندگی با مرتبط های خوردگی چین و فراآمده و انباشتگی

 نشان را ی متعدد های  خوردگی چین موجود، ساختاری شواهد. (6964 همکاران،

 خود در را ها راندگی تاثیرات و بوده راندگی های گسل موازات به اغلب که دهد می

 ارسباران کوه رشته بردارنده در شناسی زمین های نقشه به توجه با. است نموده ثبت

 و رانده های گسل کننده ایجاد پذیر شکل و شکنا دگرشکلی های مکانیسم توان می

 پهنه غالب ساختی زمین های روند با همسو را ها گسل این با مرتبط های چین

 راندگی عملکرد به ،منطقه با مرتبط ساختی زمین های پژوهش در. کرد مشاهده

 و احمدی)مرزرود  های گسلمانند  آذربایجان، فالت شمال در ها گسل برخی

 ،,Berberian) 1997)اهر جنوب گسل کلیبر، (، گسل شمال6966 ،همکاران
 و اسالمی) مغان دشت آستارا، ارس، مانند ،فالت مرزی لغز امتداد های گسل

پژوهشگرانی چون . است شده اشاره دیگر پراکنده های گسل و( 6966 همکاران،
Priestley et al.,1994; Jackson et al., 2002; Hessami et al., 

های خود مورد  پژوهش را درترکیه شرق فالت  فالت ایران وغرب  نیز،  2003

اند. از  ساخت آذربایجان زده بررسی قرار داده و هر یک دستی بر تفسیر زمین

توان اینگونه نتیجه گرفت  ایشان در مورد منطقه مورد مطالعه میمجموع نظرات 

کار  های با سازو گسل های ارسباران( کوه مورد کاوش )رشته منطقه مرکزدر  که

ساختی، به طور غالب حرکت راندگی رو به  های زمین راندگی وجود دارد، و تنش

راستالغز قفقاز  حرکت بهاستناد  ابشمال این پهنه را، بیشتر نشان داده است. 

فالت بخش مفصلی از شرق  توان گفت که می ،پهنهکوچک در شمال این 

شی فشاریک تنش دهنده  مهوری آذربایجان نشانو شمال ج )ایران( آذربایجان

بخش  ،ارسبارانهای  کوه در شمال رشته دگیبه یک سیستم راناست که قوی 

 (.Mosar et al., 2010) قاز کوچک مرتبط استقفو یا شمالی ارس 
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های  دهد. ایستگاه های منطقه مورد پژوهش را نشان می .عالمت دایره مکان ایستگاه6:400000کوه ارسباران در مقیاس  شناسی ساختاری ساده شده از رشته . موقعیت جغرافیایی و نقشه زمین6شکل

 در برش غربی رخنمون دارند. 42تا 94های جنوبی و ایستگاه –در برش شمالی  94تا  27های  در برش شرقی، ایستگاه 29تا 68ای ه در بازدید صحرایی بدست آمده و ایستگاه 67تا  6

 

تحقیقروش
برخی روشهای و استفاده از  ای، کتابخانه مطالعات انجام از پسدر این مطالعه 

شد و سپس به  انجام و طراحی صحرایی ها کاوشای،  سنجی و تصاویر ماهوارهدور

، محاسبه روندهای اصلی، صحراییهای بدست آمده از چندین بازدید  دادهتحلیل 

ساختاری   ها و ترسیم و تدقیق نقشه استخراج پارامترهای تحلیل هندسی چین

 پرداخته شد.

 6:600000شناسی نقشه زمین62و6:40000توپوگرافی  نقشه 48 سپس 

 به توجه با و شد زمین مرجع اتوکد افزار نرم مورد مطالعه در دربرگیرنده منطقه

. گردید انتخاب ساختاری های برش مطالعه شده مسیر صحرایی های ایستگاه تراکم

 زوج شناسی، های زمین نقشه روی اطالعات صحرایی، اطالعات از استفاده با

و  استریسکوپزیر  شده مطالعه ای ماهواره (6:2000مقیاس ) هم های عکس

 جهت و شیب یالی، قبیل زاویه بین از نیاز مورد های های ترسیم شده، داده برش

راندگی رخنمون یافته   گسل 4خوردگی و  چین 98و.... برای  ها بندی الیه شیب

چین  تمام برای نیاز مورد های دیاگرام ترسیم آن حاصل که شد ( آماده2و6)شکل 

 های الگو Adobe Illustrator افزار نرم در. تاس های مطالعه شده خوردگیگسل و

 به برش هر در یافته رخنمون های چین اطالعات. شد اضافه ها برش به نیاز مورد

 پراکندگی بهتر تجسم برای نهایت در است. آمده 2و  6در جدول  خالصه صورت

 های نمودار از های بدست آمده از پارامتر منطقه در گسلش با مرتبط های خوردگی چین

 استفاده آماری های نمودارو  (6664انجلیر، ;6694فلوتی،) نظیر بندی رده هندسی

    .است شده
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مطالعاتیمحدودهشناسیساختاریزمین
پژوهشمورداصلیمنطقهراندگیهایگسل

 شده کشیده  NW-SE تقریبی راستای با راندگی گسل این: هوراند گسل      

 ساختی زمین تاثیر و گشته برعکس آن تقریبی روند و یافته انحنا ادامه در که

 شواهد به توجه با. است نموده ایفا ارسباران کوه رشته مرکزی محدوده در بسزایی

 سبب راندگی این گفت، توان می کلیبر 6:600000 شناسی زمین نقشه روی موجود

.  است شده میوسن- الیگوسن های واحد روی بر ائوسن -پالئو های واحد گیری قرار 

های  چین از مشخصی نمونه گسلش، مطالعه شده از این جاده کنار ترانشه در

  دیده آسیب زون ها چین این داخلی های قسمت برخی در شود. می دیده گسلی خم

 .(9است )شکل شده تشکیل نیز

گسل NW-SE  تقریبی روند با  منجاو وار  منحنی راندگی گسل: منجاو گسل      

شدن   کوه و در نزدیکی گسل هوراند است و باعث راندهقدیمیتر مرکز رشته 

 های گسل راندگی، توسط گسل این های واحدهای ائوسن شده است. پایانه

 ایجاد بزرگ سبب این راندگی شده است. وجود متعددی محصور چپگرد لغز امتداد

 شدن رانده اثر در( کرتاسه پسین) دوم دوران رسوبات ساختی زمین های پنجره

گسلی  های خم چین .است شده( مغان زون از واحدهای) پالئوسن و ائوسن رسوبات

 مرتبط با گسل منجاو زون آسیب دیده بیشتری را نشان می دهد.

 - شرقی روند با باغی خان راندگی گسله: باشی قیه و گسل باغی خان گسل      

 گسله و( دارچین و باغی خان روستای جنوب در)کیلومتر 24 حدودا درازای و غربی

 خطی تقریبا گسلی) کیلومتر 90 حدود در طولی با باشی قیه شیب پر و معکوس

 مورد مطالعه شمال منطقه مهم های راندگی از( است دار انحنا شرقی پایانه در که

 های واحد ها، گسله این حرکت سبب به( 6974اسکوی،) نظر به بنا. آیند می بشمار

OMZدار فلدسپات توفی سنگی ماسه
 سیلت رس با سنگ ماسه از های ردیف ،2

OMZدار
 سنگی های )واحد E4 آهکی نازک های الیه میان با سنگ ماسه و رس ،3

 یکدیگر با نقاط برخی در و جا جابه بریده، کواترنری های نهشته و( میوسن - الیگو

 را ها گسل این دلیل همین به دهند. نشان می( علی مال شمال) همبری مرز

 این عملکرد دراثر(.اصالندوز نقشه پشت گزارش) دانست باید نری کواتر های گسل

است که  شده ایجاد منطقه روبه جنوب در (pop up) فراآمده ساختارهای ها گسل

 .  (8شکل  )ها رخنمون دارند در برش ساختاری غربی بخشی از این ساختار

 در NW-SE تقریبی روند با های راندگی گسلش: درسی گسلی سیستم      

 هوای – لو یار اهلل زون محدوده در کیلومتر 22 درازای با های متعدد امتداد تاقدیس

شناسی  زمین نقشه طبق. است شده واقع چای کلیبر شرقی رودخانه سمت در و

. است شده تعریف بزرگ گسلی سیستم یک محدوده این در الهرود 6:600000

 در ها الیه توالی مشخص راندگی به توجه با که نگردیده، مشخص آن سازوکار ولی

 مکانی ارتباط و( 4شکل) الهرود-رضی محدوده در گسلی سیستم همین امتداد

 های ایستگاه از که فیلدی های داده و مورفولوژیکی شواهد پاره، دو این های پایانه

 سازوکار از حاکی  'BBو'AA ساختاری برشهای و آمده بدست 7،6،66،62

 کرتاسه روی بر ائوسن واحدهای حذف باعث که بوده  گسلی سیستم این راندگی

لو )برزگر و  یار های منطقه اهلل است. همچنین از مطالعه بر روی افیولیت شده

( وجود یک سازوکار راندگی پیشنهاد 6960سودی و همکاران، ؛698همکاران، 

و هوراند  منجاو شرق، در درسی و کاران عالی راندگی های شده است. همچنین پاره

 و دارند قرار یکدیگر ادامه در پلکانی صورت به منطقه میانه و مخریکان در غرب در

آهکی  توالی رخنمون و ائوسن سنگی های واحد جایی جابه به اقدام زمانی نظر از

 لغزی امتداد سیستم داد احتمال توان می بنابراین، .است نموده  باالیی کرتاسه

 پائین و یکدیگر از ها پاره این قطع باعث خود چپگرد عملکرد با ،منطقه حاکم بر

 (.4شکل ) باشد شده آنها پلکانی افتادگی

 تقریبی درازای با قشالق چار محمدان گسلی سیستم: چارقشالق محمدان گسله  

 خود حوالی های خوردگی چین جنوبی یال  بر  NW-SE   روند  با و کیلومتر، 66

 جنوب) قشالق چار  محمدان گسله راست سمت گسلی پایانه در .است گذاشته تاثیر

 جایی  به جا و ها آبراهه مسیر تغییر از( داغ خروسلو ناودیس و بیگلو محمد ناودیس

 درچاکندی  گسل ادامه در که است شده استنباط گسلی میوسن، -الیگو رسوبات

 خوبی به چارقشالق محمدان گسله زیوه، نقشه روی. شود می محسوب گرمی ورقه

 شمالی یال (درجه84) شدن پرشیب و برگشتگی سبب چگونه، که شده داده نشان

 و اسکوی) است شده داغ خروسلو ناودیس جنوب در داغ تک تاقدیس

 (.  6974اسدیان،

داخل کادر( قرار داده شده مکان  a,b,cکوه ارسباران، حروف التین) جنوبی ایستگاه یک مربوط به عملکرد گسل راندگی هوراند در بخش مرکزی رشته –الف( نمایی از ترانشه شمالی )تصویر. 9شکل 

گسلی، گسل رانده کف و  های خم دهنده چین و نشانب  تصویرپ( نمای شماتیک از  تصویرب( نمای بزرگتر از همان ترانشه است. )تصویردهد.  ندگی هوراند را نشان میهای آسیب دیده گسل را زون

 .دهد جنوبی ایستگاه یک مربوط به چین خوردگی هوراند را نشان می -تر از یک رمپ چین موجود در ترانشه شمال  ت( نمای بزرگ و واضح)تصویرباشد.  می  پیوستگی سقف تراشه و نا

 الف
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 آبادی غربی شمال در ها خوردگی چین یال برگشتگی از قسمتی: خروسلو گسل

 همین تاثیر تحت دیکداش تاقدیس و داغ خروسلو ناودیس امتداد در بالق چناق

 مختلف، های نقشه روی بر منطقه رسوبات سن به توجه با. شود می دیده گسل

 خوردگی چین کننده ایجاد کواترنر، – فوقانی پلیوسن سن به کوهزایی های جنبش

 یا و قائم شیب محلی بطور و بوده آبشرون و آگچگیل های سازند رسوبات باالی در

و  4های منطقه در شکل  عملکرد گسل.است کرده ایجاد ها چین در برگشته حتی

 آورده شده است.  2و  6های  در جدول

 پژوهشموردتقسیمبندیمنطقه

برای بدست آوردن دید بهتر از ساز و کار حاکم بر منطقه مورد مطالعه، رشته 

شناسی و ارتفاعی، به دو پهنه  ، سنگتغییرات رئولوژیبا توجه به کوه ارسباران 

تفکیک  IIIو  I ،II زیرپهنه سهبه و پهنه شمالی شمالی و جنوبی تقسیم شده 

 مغان، سنگی جنوب دشت پی های د گسلعملکر بندی مبنای این تقسیم شده است.

  IIو Iو شاهونی به عنوان مرز هر قسمت است. قسمت  باغی راندگی خانگسل 

، شامل رسوبات  تخریبی و آتشفشانی دوران سوم و کواترنری نظیر پهنه شمالی

به   های متعدد خوردگی زیوه، آبشرون، آگچگیل و.... بوده و هر دو دارای چین  سازند

های  مکانیسمگفت توان  می منطقه هستند. بنابرایندگی های ران موازات گسل

های مرتبط با این  ه و چینهای راند پذیر ایجاد کننده گسل شکل دگرشکلی شکنا و

 شمالی است.  ساختی غالب پهنه های زمین با روند همسوها،  گسل
 

 

 

 

 

 

 الف

لو در یک یارگسلی درسی و تاقدیس اهللای بخشی ازسیستم .الف( تصویر ماهواره4شکل

کیلومتر، در بردارنده  60راستای شرق به غرب. ب( یک برش ساختاری به طول 

ترسیم شده در  6:6000در این برش ساختاری که در مقیاس   لو است.تاقدیس اهلل یار

( سنگهای آتشفشانی پالئوسن بر روی تراکی آندزیت های ائوسن F8اثر حرکت گسل)

های کرتاسه بر گیری سنگ آهکسبب قرار F7شود. به نظر می رسد گسل دیده می

ها به سبب حرکت الیه F3 وF1 ، F2های جوانتر گسل روی رسوبات پالئوسن شده است.

های آمیزهشده بطوری که رسوبات پالئوسن در برخی نواحی روی  N-NEسمت 

اند. مسیر برش خط قرمز در قسمت الف است. پ( نمای رو به شمال افیولیتی قرارگرفته

لو در یارنزدیک راس تاقدیس اهلل -های انباشتگی سیستم گسلی درسیبخشی از پهنه

پ( و 9های قرمز در نمای شماتیک )قسمت بازدید صحرایی. راندگی با خط و مثلث

 ره در قسمت الف مشخص شده است.مکان عکس پ با عالمت ستا

1 

2 

3 

 پ

 ب
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شرق  شمال -براساس حرکت رو به شمال  IIو Iهای  بندی زیر پهنه تقسیم 

های راندگی  که برخالف حرکت رو به جنوب سفره I های محلی قسمت روراندگی

باغی  بسزای راندگی خاناست و همچنین تاثیر  میوسن( - به سن )الیگو IIقسمت 

، صورت گرفته Iنسبت بهII های قسمت های شمالی و برگشتگی چین در حذف یال

به علت عدم رخنمون سطحی و  عملکرد گسلی ویژه در  III است. تفکیک قسمت

های کواترنری دشت مغان بوده  شناسی و آبرفت های زمین ای و نقشه تصاویر ماهواره

از نظر ارتفاع  گیرد. له شاهونی را در بر میکه محدوده مرزسرزمینی تا گس

شرقی  متر و شمال 40سوار با ارتفاع  غربی بیله ، شمالپهنه شمالی  ترین بخش پست

   .استحواشی رودخانه ارس  متر و 24زیوه با ارتفاع 

مغان که بخش مرکزی آن راستگرد بوده   سنگی جنوب دشت از گسل پی     

( این گسل را 6969)مظفرپور حسینی و ریاضی راد،و ( 6966)اسالمی و همکاران،

ورزقان  -های مهم در نواحی اطراف رومرکز زوج زمینلرزه اهر از جمله گسل

این گسل در فروافتادگی جنوب دشت  توان نتیجه گرفت که عملکرد دانند. می می

تاثیر نیست. بنابراین دلیل مناسبی برای تفکیک پهنه شمالی و جنوبی  مغان نیز بی

متر و برای پهنه جنوبی 400میانگین ارتفاعی پهنه شمالی تواند باشد.  می

بیشینه ارتفاعی پهنه جنوبی به یکباره زیاد شده و در برخی باشد.  متر می6600

رسد. پهنه جنوبی اغلب  نیز می متر 9947بهداغ(  کیامکی )کیمچیقلل مانند 

های کرتاسه و آهکهای آتشفشانی و آذرین دوران سوم، سنگ  متشکل از سنگ

% منطقه مورد مطالعه را پهنه جنوبی 90بقایای افیولیتی دوران دوم است. 

لغزی در قسمت غربی بیشتر به چشم خورده  های امتداد دربرگرفته است. شکستگی

و در قسمت شرقی سفره های راندگی با وسعت بیشتر آهک های کرتاسه باالی را 

ان سوم رانده، و باعث درهم آمیختگی های آتشفشانی دور روی رسوبات و سنگ

( و سنگهای دگرگونی منطقه شده 4لو در شکل  یار افیولیت )هسته تاقدیس اهلل

تری به سن پالئوسن بر روی ائوسن نیز وجود  های راندگی جوان است. سفره

دارد)گسل هوراند و مخریکان( که مرکز رشته کوه ارسباران را در برگرفته است. 

های معرفی شده وجود دارد، اما از لحاظ  گیری در پهنه ی چشمها هرچند تفاوت

های رانده کواترنری و  پذیری از گسل ساختاری، خصوصیت مشترک همه، تاثیر

های  های قدیمی کرتاسه که از ائوسن به بعد دوباره فعال شده، و ایجاد سفره گسل

ر حرکت ها، در طول مسی شدگی محور چین تکتونیکی است که گاها، سبب مایل

ارسباران به سمت لبه حرکت کنیم   کوه خود شده است. البته هرچه از مرکز  رشته

 شود.  ها کاسته می ندگی از وضوح را

پژوهشموردمنطقهبرشهایعرضیترسیمشدهاز

کیلومتر مربع را در 690از آنجا که منطقه مورد مطالعه مساحتی بالغ بر      

ساختاری نیز ترسیم   برگرفته، عالوه بر مشاهدات صحرایی و دورسنجی، چهار برش

های  جنوبی در بخش میانی رشته کوه -با راستای شمالی  SNشده است. برش 

تر و در کیلوم 60ه طول هوای ب –لو  یار ارسباران که دربرگیرنده زون اهلل

در شرق منطقه در مقیاس   'AA(. برش 4)شکل رسم شده است 6:6000مقیاس

کیلومتر  667به طول  'BB( و برش 9کیلومتر )شکل622و به طول 6:20000

 (. 7جنوبی دربرگرفته است )شکل –مرکز منطقه را با یک امتداد شمالی 

 جنوب غرب  و -غرب منطقه را به صورت مورب و با امتداد شمال شرق  'CCبرش

(. در انتخاب مکان برش، قرارگیری 8شکل دهد) کیلومتر پوشش می 620به طول 

(، عدم همپوشانی با محل 6)شکل  های صحرایی مطالعه شده در بین ایستگاه

مسیر شناسی موجود و عدم قطع امتداد برش توسط  های زمین های نقشه برش

ها  خوردگی های اصلی در نظر گرفته شده است. با استفاده از رخنمون چین رودخانه

   خوردگی تری از نوع چین های صحرایی اطالعات جامع ها و تلفیق با داده روی برش

  های راندگی در منطقه بدست آمد. ها با گسل و ارتباط چین

 پژوهشموردمنطقهدرشدهمطالعههایچین

 های گسل تاثیر تحت اینکه دلیل به راندگی با مرتبط ها خوردگی چین وجود

-رانده های کمربند تشخیص های پارامتر ترین مهم از گیرند می شکل رانده

های  گسلش)چین با مرتبط های چین این از مختلفی های نمونه. است خورده چین

 رانده گسلهای امتداد در (،imbrication zone)های انباشتگی گسلی و پهنه خم

 .است شده دیده مطالعه مورد منطقه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های راندگی بر گرایش سطح  بندی منطقه به پهنه جنوبی و شمالی براساس تغییرات رئولوژی، سنگ شناسی و ارتفاعی و با توجه به تاثیر گسل . نقشه گسل های منطقه مورد مطالعه و تقسیم4شکل

 ها. خوردگی چینمحوری 
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 های نقشه در نیز بسیاری و اند شده نقشه همگی که ها خوردگی چیناین  

در سنوزوئیک  شدگی کوتاه از نشان که اند گردیده ترسیم شناسی زمین سازمان

های  یال وسربریده  ها تاقدیس های گسلی، ، خمجدایشی زونهای وجود. دندار

های این   خوردگی های شاهد برای ارتباط ساختاری چین ویژگی  جمله ازبرگشته 

توان به  های مرتبط با راندگی در منطقه می است. از چین   کوه با راندگی رشته

 ناودیس اصالندوز، تاقدیس چاکندی، تاقدیس سی، قلعه قیز ناودیس گرمی، ناودیس

 ناودیس دربرگیرنده خود که لو بالغ شاه تاقدیس کولیشان، ناودیس زیوه،

 تاقدیس کش، نعره ناودیس، دیکداش برگشته تاقدیس نشین، خوش ییالق

 تاقدیس خان، امیر ناودیس بیگلو، محمد ناودیس، مغان دشت ناودیس، یرقان دلیک

 .کرد اشاره...  و یارلو اهلل تاقدیس دارسی، قیر ناودیس و قشالق اوجاق

 تاقدیسدر راندگی، های گسل و خوردگی چین ارتباط بارز شواهد از یکی

 شرقی جنوب در درسی سیستم راندگی در اثر هوای -یارلو اهلل زون یارلو، اهلل

 کمربندی شامل (هوای– لو یار اهلل) خورده چین زون. است مطالعه مورد کوه رشته

– شرقی تقریبی روند با لو یار قیه و اهلل های صلوات، ساری چین خوردگی از باریک

 و پرتو مهر) است باالیی کرتاسه آتشفشانی های سنگ و آهکی های نهشته در غربی 

 شامل( زرگردیکداش -یارلو اهلل) ناحیه در ویژه به این مجموعه هسته. (6977ناظر،

 سیستم امتداد در است که به صورت خطی های افیولیت و دگرگونیسنگهای 

 ازفراآمده  های ساختار انباشتگی، ساختکند.  می پیدا برونزد درسی بزرگ گسلی

 و رضی ورقه دو در که است یکیلومتر 64 خورده چین زون این های شاخص

مرتبط با گسلش  های چینرده  در ها خوردگی چین این .است گرفته جای الهرود

 Mitra)2009) بندی تقسیم در(   (Asymmetric Faulted Foldراندگی متقارن 

 پهلوی پیشانی همراه است. سطوح جدایشی درشدگی  نازک با که گیرد می قرار 

 بخصوصآسیب دیده  های و ایجاد زون لغزش امکان شیلی های الیه میان وجود اثر

را نیزفراهم ( بیگلو محمد انجیرلو، لینجار،) ای نظیر خوابیده و مایل های چین در

 .است تشخیص قابلنموده که 

های محمد بیگلو تا  ناودیسفاصل  ( و حد9)شکل ناودیس گرمی تا خورخور

(، مجموعه 8لو )شکل بالغ ( و بخش فوقانی ناودیس شاه7شکل مغان) ناودیس دشت

باشند. با توجه به مستعد بودن  های رسوبات سازند تخریبی زیوه می خوردگی چین

( 6989سازند زیوه برای سنگ مخزن مواد هیدروکربنی حوضه دشت مغان )امینی،

 درپتانسیل ذخایر هیدروکربنی احتمال وجود  ،العهدر شمال منطقه مورد مط

 تاقدیس قشالق، یرقان، اوجاق دلیکذکرشده، مخصوصا تاقدیس های  خوردگی چین

 منفعل . دوپلکس با راندگی سقفاست بیشترتاقدیس برگشته دیکداش بیگلو و بالی

 شده های مجموعه  نام برده نفتی پرکاربرد است نیز در برخی چین که به عنوان تله

 به صورت کم گسترش یافته محتمل است.

های مطالعه شده ذکر  خوردگی با چین ارتباط موثرترین گسل (6جدول)در 

ها  خوردگی های ترسیم شده با بازسازی چین شده است. همچنین با توجه به برش

های برونزد یافته محاسبه شده که  خوردگی چین تمامنرخ کوتاه شدگی برای 

نرخ کوتاه  (6جدول)باتوجه به مقادیر  آورده شده است. (6جدول)مقادیر آن در 

 %62.24مقدار  'CC%و برای برش BB'  69.44و  'AAشدگی کلی در برش 

عنوان مبدا و تا  به  های قبل از دوران ائوسن بدست آمده است. ناپیوستگی

مغان )نئوژن( به عنوان انتهای مسیر بازسازی  دشت های کواترنری شکستگی

شدگی در راستای  ها در نظر گرفته شده است. بیشینه مقدار کوتاه خوردگی چین

کیلومتر بدست آمده است. چون برآوردی از میزان  66.24مقداره ب  'BBبرش

ها در بازدید میدانی و روی نقشه قابل تشخیص نبود، نرخ کوتاه  جایی گسل جابه

 ها بدست آمده است.    شدگی تنها از بازسازی چین

 

 

 آورده شده است. 6کیلومتر شرق منطقه مورد مطالعه را پوشش می دهد. محل برش و راهنمایی نقشه در شکل  622. برش ساختاری شرقی به طول 9شکل
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 آورده شده است. 6دهد. محل برش و راهنمایی نقشه در شکل  میکیلومتر را پوشش  667جنوبی به طول  -. برش ساختاری شمالی7شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 آورده شده است. 6دهد. محل برش و راهنمایی نقشه در شکل  کیلومتر را پوشش می 622. برش ساختاری غربی به طول 8شکل

 

 های عرضی ترسیم شده و موقعیت محل برش در منطقه مورد مطالعه. . راهنمای برش6شکل 

 گسل قیر دارسی

 خروسلو گسل
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 های ترسیم شده. های مطالعه شده در برش اطالعات بدست آمده از چین .6جدول 

 

 هاچینوگسلخوردگیهندسیتحلیل
 مقادیر شده، بررسی های گسل و( 60)شکل ها چین استریوپالت از استفاده با

(a)  پیشانی، یال شیب (y) یالی، بین زاویه (v)  محوری، سطح شیب گرایش (p) 

 بندی هندسی به ردها توجه ب .است شده استخراج محوری سطح میل

ها در نمودار  الت(  مقادیر بدست آمده از استریوپ6694)فلوتی،و  (6664)انجلیر،

ها  تعداد چین 9در جدول  .شد نمای ( جا62و 64)شکل  و گسل  بندی چین رده

 بندی فلوتی قرارداده های رده خوردگی مطالعه شده در منطقه، مربوط به انواع چین

خوردگی بدست آمده زیاد است، از  شده است. از آنجا که پراکندگی نوع چین

استفاده شده است. به این منظور   خورده به عنوان یک ناحیه مجموعه متراکم چین

 بررسی های چین و با استفاده از وضعیت قرارگیری (62و  66شکل)باتوجه به و 

 بدست آمد. ناحیه 4ها در  فلوتی، تراکم چین بندی در رده شده

 

 

 های تاثیر گذاشته گسل

ی
نرخ کوتاه شدگ
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ی
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 خوردگی نام چین

ی
ن خوردگ

شماره چی
 

ش
نام بر

 

 6 خان تاقدیس یوسف 7.40km Km8.74 °640 °79 °99 64% صورت شعاعی متعدد به های شکستگی 

ی
شرق

A
A

 

 تم گسلی درسیسیس

%29 4° 26° 99° 7.40km Km60.24 2 تاقدیس صلوات 

%99 29° 89° 74° 4 km Km9 9 تاقدیس ساری قیه 

%27 6° 88° 76° 2km Km2.74 4 لو یار   تاقدیس اهلل 

 4 ناودیس گرمی 6.74km Km64 °692 °89 °66 94% قوچ گسل قره

 9 کندی تاقدیس چا  9km Km4 °40 °94 °60 96% یگسل چاکند

 7 تاقدیس اوجاق قشالق 7.40km Km60.74 °44 °98 °6 90% و خروسلوداغ گسل مازان

 8 سی قلعه ناودیس قیز 2km Km2.74 °20 °40 °7 27% های متعدد شکستگی

 6 ناودیس خور خور 2.74km Km4.24 °60 °79 °66 94% ی کواترنریها شکستگی

 60 دیوان تاقدیس صاحب 2.40k m Km7.40 °649 °84 °9 99% متعدد های شکستگی

B
B

 
ی

شمال
- 

ی
جنوب

 

 66 خان تاقدیس یوسف 6.74km Km66.24 °644 °74 °94 69% متعدد های شکستگی

 جنوبی نرمال -شکستگی های شمال
%22 

7° 79° 694° 
60.24

km 
Km69.24 62 درق ناودیس دیک 

آغالقان جیق  -گسله محمدان چار قشالق

 جیق

%20 
2° 94° 660° 60km Km62.4 69 بیگلو ناودیس محمد 

 64 تاقدیس دیکداش 9.24km Km9.24 °22 °76 °67 48% گسله چناغ بالغ

 64 خان ناودیس امیر 2.4km Km4.74 °79 °96 °6 47% سیستم گسله شاهونی

 69 ناودیس دلیک یرقان 9.40km Km4.24 °20 °99 °6 99%  جنوبی -نرمال شمال  های شکستگی

 67 ناودیس دشت مغان 60km Km60.24  °98 °22 °4 2.4% کواترنری های شکستگی

 68 ناودیس کولیشان 66km Km22.40 °20 °96 °99 64% های متعدد در همه جهات شکستگی

ی
غرب

C
C

 

 قیه باشی -اغیب گسله خان
%8 

44° 96° 20° 
29.74

km 
Km24 ناودیس خمارلو 

س شاه بالغ
ناودی

لو 
 

66 

تحت تاثیر  –گسله آغالقان جیق جیق 

 باغی سیستم گسلی خان

%46 
99° 42° 98° 7.4KM .Km62.7 20 بیگلو تاقدیس بالی 

 26 تاقدیس دیکداش 62KM Km64 °20 °72 °64 20% شاهونی گسله سیستم

شاهونی، شاخه  گسله بخشی از سیستم 

جیق و  - جیق آغالقان فرعی گسله

 –های متعدد شمال غرب  شکستگی

 شرق جنوب

%64 44° 48° 42° 99km Km94 22 نشین ناودیس خوش 
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 نشان داده شده است.6محل چین خوردگی با توجه به شماره هر کدام در شکل  های رخنمون یافته. خوردگی . استریوگرام چین60شکل

 

تاقدیس  -26

 دیوانصاحب

ناودیس  -31 دیکداش تاقدیس -30بیگلوناودیس محمد -26درقناودیس دیک -28

  خانامیر

 خانتاقدیس یوسف -27

1 

4 7 

6 

10 

13A 9 

13B 

15 

1

6 

 تاقدیس -18

 خانیوسف
 گرمی ناودیس -21 لویار هللا تاقدیس -21 قیهساری ناودیس -20 صلوات  تاقدیس -19

کندیچا تاقدیس -22

  

 اوجاق تاقدیس -23

 قشالق

 ناودیس -24

 سیقلعهقیز

 خورخور ناودیس -25

دشت ناودیس  -33

 مغان 

تاقدیس  -32

 یرقاندلیک

تاقدیس -36

 بیگلوبالی

تاقدیس برگشته -37

  دیکداش

ناودیس -38

 نشینخوش

ناودیس -34

   کولیشان

 لوناودیس خمار-35

5 8 12 14 17 
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 های صحرایی. های مطالعه شده در کاوش اطالعات بدست آمده از چین .2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستگاه 

 ها

 امتداد و نوع چین های ویژه ساختار جای زمانی ویژه جابه گسل های مطالعه شده در چین های مطالعه شده

6 
 گسل راندگی هوراند مورد مطالعهمرکز منطقه 

ائوسن بر روی  -های پالئو گیری واحد قرار

 میوسن–های الیگوسن  واحد

، زون آسیب دیده، رخنمون گسل گسلی خم نیچ

 راندگی درکف ترانشه

منحنی شکل با روند 
NW-SE 

2 
 آبش احمد -بریجاده کلامتداد 

و  ورانده یگسل راندگ

 منجاو

کرتاسه بر روی قرارگیری واحدهای سنگی 

 واحدهای ائوسن و پالئوسن
 مورفولوژی تراستی

منحنی شکل با روند 
NW-SE 

9 
 اثر راندگی بزرگ  منجاو نزدیکی روستای دالوران

رانده شدن سنگ آهک پالژیک نازک الیه 

خوردگی  قهوه ای کرتاسه و چین -قرمز

 بیوتیت دیوریت الیگوسن –دیوریت 

 NW-SEروند  های کرتاسه آهک متعددهای تکتونیکی  بقایا و پنجره

ها در زیر مجموعه  خوردگی چین 4

ناودیس زیوه درشمال روستایی 

 مال علی

 باغی گسل راندگی خان
های ائوسن بر روی  سبب راندگی واحد

 الیگوسن

های کواترنری  میوسن و نهشته -های سنگی الیگو  واحد

 جا و در برخی نقاط با یکدیگر مرزهمبری بریده، جابه

دار با  چین مایل میل

امتداد سطح محوری 
N80E 4 بزرگ مقیاسی در   تاقدیس

نزدیکی روستای فتح علی 

 سلطانلو

 گسل معکوس قیه باشی
 -های ائوسن را برروی الیگو حرکت واحد

 میوسن

به وجود آمدن ناپیوستگی تکتونیکی بین رسوبات 

 آگچگیل  و واحد های باالی

 خوردگی برگشته چین

خان  آقا محمد روستاینزدیکی  9

 بیگلو
- 

دار  های میل چین بین رفتن یال چین خوردگی و از گسل -

 -شرق شمال

خوردگی  یال شمالی یک چین 7 غرب جنوب

ابتدای تونل آزادگان بعد از قره 

 مرکز رشته کوه ارسبارانآغاج

گسل  بزرگ درسی . زون 

 هوای-اهلل یار لو

های آهکی و چین خوردگی نهشته

 آتشفشانی کرتاسه باالیی های سنگ

های ائوسن و نمایان شدن واحد  حذف بخشی ازواحده

 های سنگ کرتاسه

 –روند تقریبا شرقی 

 غربی

یال شمالی تاقدیس تک داغ در  8

 جنوب ناودیس خروسلو
 گسله محمدان چار قشالق

جای رسوبات  ها و جابه تغییر مسیر آبراهه

 میوسن -الیگو

منجر به ایجاد  سبب برگشتگی و پرشیب شدن و

 هورست در بخش جنوبی

سه گسل طولی با 

روند تقریبی شمال 

 –زون چین خورده اهلل یار لو  6 جنوب شرق –غرب 

 هوای
 گسل راندگی درسی

گیری واحدهای کرتاسه باالی بر روی  قرار

 ائوسن -های  پالئو واحد

  های آسیب دیده وجود ناپیوستگی بارز و زون

60 
 گسلش امتداد لغز کوه صلوات رشته

 -روند شمال غرب  فلتی -به وجود آمدن ساختار های آیرون  های آذرین ائوسن چین خوردگی وا حد

 جنوب شرق

یارلو در دامنه  های اهلل افیولیت 66

 غربی سامانلو داغ

عملکرد گسل درسی و 

 چندین گسل فرعی دیگر

تحت تاثیر قرار گرفتن واحد های کرتاسه تا 

 حرکت روبه جنوب موادکواترنری و 

 غربی -روند شرقی  درهم کوبیده شدن توالی افیولیتی،  امبریکیشن زون،

62 
 پایانه شرقی زون اهلل یار لو

عملکرد گسل درسی و 

 چندین گسل فرعی دیگر

کج شدگی محور تاقدیس به سمت جنوب، باریک شدن  -

 یال شمال و حذف یال جنوبی

 -روند شمال غرب 

 جنوب شرق

های بزرگ بادرون  وجود چین 69

چین ها پارازیتی در مسیر 

 روستای انگوت

های سازند زیوه و  جایی فلیش جابه 

 های مارنی ائوسن خوردگی الیه چین

 –غرب  شمال -

 شرق جنوب

لو در  چین خوردگی های مسجد  64

 کوه ارسباران شرق رشته شمال
 گسل مازان

های  سنگ و سنگ آهک تناوبی از ماسه

 میوسن
 چین تقریبا خوابیده

 –غرب  شمال

 شرق جنوب

سی   قلعه  درنزدیکی روستای قزل 64

 لو و انجیر
 عدم رخنمون های سطحی

 -های شیل  خوردگی تناوبی از رخساره چین

ماسه سنگی )فیلیش شده( سازند زیوه و 

 های  ژیپس و مارن ائوسن ورقه

 –غرب  شمال -

 شرق جنوب

شمال شرقی حوضه رسوبی  69

 مغاندشت 
 گسل راندگی خروسلو

خوردگی  معکوس در یال جنوبی  گسل

 ناودیس زنگار

در یال   OMZ 2های  سنگ باریک شدگی ضخامت ماسه

 شمالی ناودیس ها
 غربی –روند شرقی 

شمال شرقی حوضه رسوبی  67

 دشت مغان
 گسل قیر دارسی

چین خوردگی واحد های  سنگی میوسن 

 پیشین

های میوسن )سازند  آهکسنگ و سنگ  تناوبی از ماسه

 زیوه(
 غربی –روند شرقی 
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 دو هر و داشته اختالف محوری سطح میل در مقدار تنهاکه  9و2با ادغام ناحیه 

 ناحیه 4 به نواحی تعداد است، مایل محوری سطح شیب با های چین به مربوط

 :از عبارتند نواحی این. کرد پیدا کاهش

 .منطقه در تراکم% 29 با مالیم میل دارای ایستاده تا افقی نیمه ایستاده -6

 60-0) کم میل مقدار با درجه 90تا 90 محوری سطح شیب دارای های چین  -2

  .در منطقه %44تراکم   با( 90 تا 90) زیاد میل مقدار یا و (درجه

خوابیده صورت  به که درجه60 از کمتر میل و محوری  سطح شیب با های چین -9

 .شوند توصیف می

های  درجه( و نزدیک به چین70-90) چین های ایستاده با میل  لوالی زیاد -4

 عمود.

 باشد می% 60  ها چین هندسی بندی تقسیم نمودار به توجه با 4و 9 دسته تراکم

بندی  های گسلی قرار گرفته بر روی نمودار رده از تحلیل داده(.64و69)شکل

گسلی و  ( که از مقادیر شیب صفحه6664)انجلیر،خوردگی  هندسی گسل

های راندگی را  شده مشخصات گسل های مطالعه کند، گسل گسل استفاده می ریک

نشان خوردگی  چین 98جهت شیب سطح محوری  با توجه به  دهند. نشان می

نوع 4(، 67 اطالعات آماری مورد نیاز )شکلاستخراج و  (60داده شده در )شکل

با توجه  (.64)شکل درمنطقه مورد مطالعه جانمای شد دست آمدهب  خوردگی چین

به عنوان  (69)شکل حاالت نشان داده شده دراگربه شرایط ساختاری منطقه، 

کوه ارسباران را  پروسه ایجاد یک راندگی در نظر گرفته شود، عملکرد راندگی رشته

وده و با های مایل ب توان تحلیل کرد. پهنه جنوبی دارای بیشترین چین می

گسلی و  های نوع خم شدگی زیاد، ایجاد چین های انباشتگی، کوتاه دادن پهنه نشان

( را نشان 69در شکل  eتخت مرحله پیشرفته یک راندگی )قسمت –هندسه کژ

 NEمحوری رو به   ها در این قسمت با توجه به گرایش سطح دهد. راندگی می

ها  زیاد است. این چین (9و  2)دستههای مایل  فراگیری چین II است. در زیر پهنه

شدگی نسبتا  شدگی راس و کوتاه بریده شدگی یال و یا اثرات کمتری از جمله حذف

های  دهند. بنابراین راندگی در حال توسعه بوده و بین حالت کم از خود نشان می

(e  وd قرار می 69شکل )  گیرند. جهت گرایش سطح محوری چین های مایل این

را  4و 6های دسته  چین  IIIو   Iباشد. زیر پهنه  به جنوب می زیر پهنه رو

دارد. عملکرد راندگی با توجه به شرایط ساختاری اشاره شده برای این دو زیر  بر در

 است. eبه  d ها، در حال گذر و توسعه از  حالت پهنه

 

 

 .6694ی بندی فلوت خوردگی هر ناحیه در رده تعداد چین .9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره 

 ناحیه

 نوع چین خوردگی در

 هر ناحیه
 ها تعداد چین

 4 ایستاده نیم افقی 6

 9 ایستاده با میل مالیم 2

 2 ایستاده با میل متوسط 9

 2 ایستاده با میل زیاد 4

 0 ایستاده نیم عمودی 4

 4 پر شیب نیم افقی 9

 2 پر شیب با میل مالیم 7

 4 پر شیب با میل متوسط 8

 0 پر شیب با میل زیاد 6

 4 با شیب متوسط نیم افقی 60

 2 با شیب متوسط با میل مالیم 66

 4 با شیب متوسط با میل متوسط 62

 9 با شیب مالیم نیم افقی 69

 0 با شیب مالیم با میل مالیم 64

 6 خوابیده 64
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 (.6699بندی هندسی )فلوتی،ردههای هر ناحیه براساس شکل شماتیک چین .64شکل

 6ناحیه 

 (.6694بندی چین فلوتی ). درصد تراکم هر ناحیه در رده69شکل 

 .6694بندی فلوتی خوردگی هر ناحیه در ردهتعداد چین .66شکل

های مطالعه شده در منطقه بر روی .  وضعیت قرارگیری چین62شکل

 است. 2مطابق با شکل (. شماره چین ها 6694نمودار فلوتی )

 .Hancockاقتباس از کتاب  (6664منطقه. برگرفته شده از) انجلیر، های مطالعه شده دربندی هندسی گسل. نمودار رده64شکل

 

 2ناحیه 

 4ناحیه 9ناحیه
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گیرینتیجه
های  یابیم که سیستم می های بررسی شده، در با توجه به عملکرد و سن گسل        

راندگی متعدد از اواخر کرتاسه تا کواترنری بر منطقه مورد مطالعه حاکم بوده و در 

های ارسباران به سمت  کوه جلو از مرکز رشته طول زمان، در یک حرکت رو به

ها مذکور سبب  است. تاثیر راندگیهای متعددی شده  شمال شرق، سبب راندگی

های  های برخی از چین شدگی یال زدگی و نبود رسوبی زیاد شده که در حذف برهم

 خورد.   شناسی موجود  به چشم می های زمین مطالعه شده و نقشه

های تکتونیکی منطقه، سه جهت راندگی کلی برای منطقه نشان   حرکت سفره      

-با حرکت رو به جنوب واحدهای ائوسن بر روی الیگو IIداد. بطوریکه زیر پهنه 

های  پهنه شمالی )حوضه دشت مغان)متشکل از سنگ I ،IIIمیوسن و زیرپهنه 

های تیپ فیلیش پالئوژن است( و پهنه جنوبی  آتشفشانی کم شیب بر روی نهشته

های کرتاسه فوقانی  سنگ و نهشته ماسه –های سنگ آهک  جایی واحد سبب جابه

اساس  های بر اند. عملکرد راندگی شرق شده غرب به سمت شمال جنوب شده، از

مربوط به شناسی منطقه(  های زمین )ترسیم در نقشه جا شده های سنگی جابه واحد

 -ساختی یکی در انتهای کرتاسه فوقانی و دیگری به سن الیگو  رویداد زمین دو

تم شکستگی را میوسن است. مجموع مطالعات انجام شده، حاکمیت چندین سیس

 نیا و می باشندگریکدکند که در حال حاضر نیز در تقابل با ی در منطقه اعالم می

های نسبتا کم عمق با  یک دسته گسل نها است. آتفاوت در سن  لیاحتماال بدل

غرب که در شمال منطقه مورد مطالعه است. دسته دوم  جنوب -شرق روند شمال

غرب، غربی است. محل اتصال این  شمال -شرق، شرقی، های جنوب مربوط به گسل

های بخش غربی است، و  مانند یک گوه مثلثی همدیگر را  سیستم در پایانهدو 

لغز حواشی  سنگی عمیق امتداد ها پی وم مربوط به شکستگیکنند. دسته س قطع می

باشد که محدوده را به نوعی در خود محصور کرده است. به عالوه  ها می ورقه

جنوبی به صورت محلی در منطقه نمود دارد و  -لغز شمالی  سیستم امتداد

 های بخش جنوبی نشان داده است.  بیشترین بروز خود را در پایانه گسل

های تکتونیکی در قالب آثار همگرایی ورقه در منطقه مورد مطالعه ارسباران      

زدگی لغز به صورت باال های امتداد های رانده همراه با گسل ها و گسل تشکیل چین

شدگی  دار و مایل های زاویه به طور محلی سبب دگرشیبی های مهمی، بروز یافته و

محوری نواحی  ه به تراکم شیب سطحها شده است. با توج خوردگی محور اغلب چین

های راندگی در منطقه  ها با امتداد گسل بدست آمده و روند موازی اکثر چین

قابل توجیه است. بطوری که هرچه از مرکز رشته  74ارتباط معنادار  بیش از % 

ها  شدگی محور چین شرق حرکت کنیم کج های ارسباران به سمت شمال کوه

 تر  های پائین اند. ولی در قسمت قرار گرفته  تاثیر راندگی  کاهش یافته و کمتر تحت

ها و  شواهد بسیار مطلوبی از عملکرد راندگی II مخصوصا پهنه جنوبی و زیر پهنه

گسلی،  های خم شود. از جمله این شواهد وجود چین ها دیده می گذاری بر چین اثر

تخت  -کژ های گین، ساختاررن های دیده، آمیزه های آسیب های انباشتگی، زون  ساختار

 باشد. و .... می

تشکروقدردانی
 مسئولین از که است شده انجام تبریز دانشگاه مالی حمایت با پژوهش این

 .شود می دانشگاه سپاسگزاری این

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

های پراکندگی چینمحوری و نحوه . الف( اطالعات آماری منطقه مورد مطالعه. ب( جهت گرایش سطح67شکل

دهد. مدل رقومی از ها را نشان میمحوری چینمطالعه شده در منطقه. عالمت پیکان جهت گرایش سطح

 منطقه موردمطالعه.

 

 الف

 ب

ها و ایجاد راندگی درنتیجه یک رژیم واتنشی شدگی الیه. پروسه کوتاه69شکل 

 ,Fossen)از  گیرد. اقتباسمیدار و شرایط مرزی محصور کننده شکل مدت

2010 ). 
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