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چكيده

تعدادي از شواهد ساختاري ترافشارش قارهاي در منطقه بيرک مطالعه و با نتايج مدلسازيهاي تجربي مقايسه شدهاند .اين شواهد از اين قرارند :محور چينها آرايش پلهاي و ميل

دوسويه دارند .جهتيافتگي ميانگين محور چينها و راستاي رخهاي شکستگي با جهتيافتگي عمومي گسلهاي مرزي زواياي کمتر از  45درجه ميسازند .گسلهاي راستالغز
آرايش همپوشان و قلمرو دارند .بُرشهاي همساز  Pفراوانتر از بُرشهاي همساز  Rهستند .صفحات رگههاي کششي تخت وگسلهاي عادي نسبت به محور چينها با زاويه زيادي

قرارگرفتهاند و اين وضعيت وجود مقاديري ازکشش موازي لوالي چين را پيشنهاد ميکند .گسلهاي جداکننده راستبر مايل موازي اليهبندي و ساختارهاي مرتبط با آنها مثل

چينهاي فرعي ،دارای گرايش راستبر و گسلهاي تراکششي و ترافشاري و نيمگل ساختهاي بزرگ مقياس ديگر عوارض ساختاري ترافشارش قارهاي هستند .بهنظر ميرسد
جداشدگي مؤلفه راستالغز در يک دگرريختي ترافشارشي راستالغز چيره ناشي از بازپويايي گسلهاي پيسنگي با راستاي شمالي -جنوبي در نئوژن پسين بوده است.

کليدواژه ها :ترافشارش ،سيستان ،بيرک
*نويسنده مسئول :احسان موسوي

 -1مقدمه
واژه ترافشارش ( )Transpressionاولين بار توسط ) Harland (1971براي همگرايی
مايللغز ميان دو بلوک قارهاي ،يا حرکتي که به دو مؤلفه همگرا و راستالغز قابل
تجزيه است ،استفاده شــد .اگر زاويه ميان سوی همگرايی صفحات و مرز آنها
بيش از  20درجه باشد ،دگرريختي را نوع ترافشارش با مؤلفه برش ناب چيره
) (Pure shear dominatedو اگر کمتر از اين مقدار باشد آن را دگرريختي با مؤلفه
برش ساده چيره ) (Simple shear dominatedناميدهاند ).(Fossen et al., 1994
پهنه سيستان يا پهنه زميندرز سيستان ) (Tirrul et al., 1983درخاور ايران با
شکل هندسي هالل دوگانه ) (Sigmoidalبين بلوکهاي لوت و افغان قرار گرفته
است (شکل -1الف) .ساماني و اشتري ( ،)1371اين پهنه را نه يک کوهزاد ناشي از
بستهشدن يک حوضه اقيانوسي بالغ ،بلکه يک پهنه برشي قلمداد کردهاند .شهرياري
و خطيب ( ،)1376پيچيدگيهاي زمينساختي اين پهنه ساختاري را با گرفتار شدن
آن در يک پهنه ترافشارشي ميان بلوکهاي افغان و لوت در ارتباط دانسته اما شواهد
ساختاري همگرايی مايل را معرفي نکردهاند .نظري ( ،)1377پهنه يادشده را يک
کوهزاد درونقارهاي دانسته و به وجودگلساختهاي مثبت و منفي در خم گسلهاي
راستالغز اشاره کرده است .شهيدي ( ،)1381با ارائه شواهد زمينساختي -چينهنگاري
در ناحيه بيرجند ،بسته شدن حوضه اقيانوسي درونقارهاي سيستان را در يک رژيم
زمينساختي ترافشارشي ،منشﺄ تغييرات مهم رخسارههاي رسوبي در فواصل نه چندان
دور از هم دانسته اما شواهد ساختاري ترافشارش را کمتر مورد توجه قرار داده است.
 -2روش بررسي
( ،Fossen et al. (1994تهيه نقشه زمينشناسي و ارائه شواهد و دادههاي ساختاري
صحرايی ،مدلسازي تجربي و مدلسازي عددي را بهعنوان سه روش رايج براي
بررسي دگرريختي هاي ترافشارشي برشمرده اند .با فرض ثابت بودن زاويه همگرايی
صفحهها ،مايل بودن آن را ميتوان با کنترل عواملي همچون جهتيافتگي گسلهاي
اصلي مرز پهنه دگرريختي ،جهتيافتگي محور چينها ،مقدار کشش موازي لوالي
چين ،سوی همگرايی صفحات و سوی کوتاهشدگي لحظهاي در صحرا ثابت کرد
) .(Jamison, 1991; Tikoff & Peterson, 1998در اينجا شواهد ساختاري صحرايی
بويژه هندسه و آرايش چينهاي اصلي و فرعي ،زاويه ميان محور چينها و رخهاي
گسلهاي مرز پهنه ،آرايش و فراواني انواع گسلها و شکستگيهاي
شکستگي با گسلهاي
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کششي ساده بهعنوان عوارض شاخص ترافشارش مورد استفاده قرارگرفته است.
نتايج بهدست آمده در جاي ممکن با ساختارهاي شکل گرفته در مدلسازيهاي
ترافشارش قارهاي و نواحي همسايه مقايسه شده است.
 -3جايگاه جغرافيايی و زمينساخت ناحيهاي
گستره مورد بررسي ميان طولهاي جغرافيايي ́ 61˚-61˚26خاوري و عرضهاي
جغرافيايي˚ 27˚ 45 ́-28درجه شمالي (شکل  -2الف) ،در بخش جنوب خاوري
پهنه سيستان و  65کيلومتري جنوب شهر خاش جاي دارد (شکل  .)1همانند بخش
شمال باختري ،روند عمومي ساختارهاي زمينشناسي و پهنه دگرريختي در اين
بخش از پهنه سيستان نيز شمال باختري -جنوب خاوري است در حاليکه در بخش

مرکزي ،روند عمومي پهنه دگرريختي شمالي  -جنوبي است (نظري 1377 ،و
.)Berberian et al., 2000
بخش جنوب خاوري پهنه سيستان ميان بلوکهاي لوت وافغان و نيز پهنه ساختاري
مکران محدود شده است که از سوي شمال خاور با گسل تلخ آب (با راستاي عمومي
 ،(N133از باختر با گسل دامن -زابلي (شهرابي( )1373 ،با راستاي عمومي )N166
و از جنوب با گسل سرتنگ (با راستاي عمومي  )N85که ادامه خاوري گسل زابلي
جنوبي است ،مرزبندي ميشود ( DZF ،TFو SFدر شکل .)1
رويهم رفته پيدايش حوضه اقيانوسي سيستان به کافت ميان بلوکهاي قارهاي
افغان و لوت در سنومانين برميگردد .اين سن با توجه به کهنترين سن ديرينهشناسي
سنگهاي افيوليتي و فليشي پهنه سيستان و نيز سن ايزوتوپي  K-Arسنگهاي
افيوليتي اين پهنه ( )Tirrul et al.,1983مشخص شده است .در کرتاسه بااليی در
اثر نيروهاي فشاري ،بخشي از افيوليتها روي لبه خاور بلوک لوت فرارانده شدهاند
( .)Berberian & king , 1981; Tirrul et al., 1983وجودکنگلومراهاي ريزدانه
درونسازندي نوموليتدار در منطقه بيرک و چينرشدهاي ()Growth folds
موجود در شمال باختر ايرانشهر (قرشي و واعظي پور )1365 ،نشاني از ادامه
همگرايی در هنگام رسوبگذاري چنداليهايهاي فليشـي ائوسن در بخش جنوب
خاوري پهنه سيستان است .درون اين فليشها ،بهطـور محلي ،دروناليههايی از
توف و گدازه نيز ديـده ميشـود .چينخوردگــي وگسلــش رانـدگــي ،بسته
شـدن و باالآمدگـي حوضه اقيانــوسي سيستــان و نفــوذ گرانيتوييـدهاي کمان
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ماگمايــي زاهدان -سراوان در بازه زمانــي ائوسن پاياني -اوليگوسن آغــازين روی
داده است (;Berberian & king, 1981; Tirrul et al., 1983; McCall, 1997
 .)Berberian et al., 2000; Sadeghian et al., 2005سن ايزوتوپي گرانيتوييدهاي
زاهدان ،اوليگوسن آغازين است ( .)Camp & Griffis, 1982همچنين
قلوهسنگهايی از گرانيتوييدهاي مشابه آنها در بخش جنوب خاوري پهنه
سيستان (منطقه نره نو) درکنگلومراهاي اوليگوسن  -ميوسن وجود دارد
( .)Eftekhar-nezhad et al., 1987برخورد بلوکهاي لوت و افغان در ائوسن
پسين -اوليگوسن همچنين باعث خشکيزايی در پهنه سيستان شده است و سوی
همگرايی ميان دو بلوک از اين زمان تا به امروز همچنان شمال خاوري -جنوب باختري
است ( .)Berberian et al., 2000گسلش راستالغز ،جابهجاشدگي و بودينشدگي
شديد و ايجاد گسلها و چيــنهـاي دکولماني در سنگنهشتههاي فليشي پهنه
سيستان در اثر تغيير دگرريختي نيمــهشکــلپــذير نافــذ به برش شکنــاي متمرکــز
در سطــوح گســلها و پس از چينخــوردگي شديــد ائوسن پسين -اوليگوسن
آغازين رخ داده است ( .)McCall et al., 1994سنــگنهشتــههــاي ميوسن با
شــدت کمتــري نسبــت به سنــگنهشتــههــاي ائوسن چيــن خـــوردهانــد
( ،)Tirrul et al., 1983از سوي ديــگر ،نرخ جابهجــايی افقي درگسلهــاي راستالغز
راستبر با راستــاي شمال -جنوب ،در نئوژن پاياني بسيــار بيشتــر از پالئوژن بوده
است (.)Walker & Jackson, 2004
 -4واحدهاي سنگي در گستره مورد بررسي
نقشه زمينشناسي گستره مورد بررسي در شکل -2الف نشان داده شده است.
تناوبي از شيلهاي کمي فيليتي شده و سنگآهکهاي کمي بازبلورين شده با سن
ترياس بااليی -ژوراسيک زيرين ،که در هسته تاقديس کوه بيرک معرفي شدهاند
(موسوي ،)1384 ،کهنترين واحدهای سنگي رخنمون يافته درگستره مورد بررسي
هستند .سنگهاي کربناتی وگاه دولوميتي شده کرتاسه زيرين با ناپيوستگي ،روي
سنگهاي ترياس بااليی -ژوراسيک زيرين جاي دارند .واحدهاي سنگي وابسته
به سنگهاي افيوليتي که بيشتر شامل دونيتهاي سرپانتيني شده هستند ،با همبري
گسلخورده روي واحد پيشين جاي دارند .سنگنهشتههاي فليشي پالئوسن -ائوسن
مياني بهگونهای ساده شده به سه واحد بيشتر شيلي در بخش زيرين ،سيلتسنگي
در بخش مياني و ماسهسنگي در باالترين بخش تقسيم شدهاند .اين چنداليهايها با
ناپيوستگي بر روي واحدهاي سنگي پيش از خود و با دگرشيبي در زيرکنگلومراهاي
مخروط افکنهاي پليوسن-کواترنر و يا آبرفتهاي کواترنر قرار دارند.
 -5هندسه و آرايش چينخوردگيها و رخهاي شكستگي
رويهم رفته در چنداليهايهای فليشــي که در آنها نسبت اليههاي مقاوم ماسهسنگي
بيشــتر اســت ،چينها جناغياند (شکلهاي 4و )5اما در چنداليهايهايی که در آنها
مياناليههاي ماسهســنگي کم تعدادترند ،شکل چينها به اســتوانهاي نزديک اســت.
اثر ســطح محــوري چينها در گســتره مورد بررســي ،شمال باختــر -جنوب خاور
و محــور چينخوردگيهــا با آرايش همپوشان راســت پله و با ميل دوســويه اســت
(شکلهاي  -2ج و د) .اين آرايش ميتواند نتيجهاي از تنش برشي ساده يا ترافشارش
راستالغز ( )Schreurs & Colletta, 2002; Tikoff & Peterson, 1998باشد .محــور
عمومــي چينخــوردگيهــا ميل  12درجه و ســوی ميلي بهســوي  135درجه دارد
(شکل -6الف).
استريوگرام قطب رخهاي شکستگي و صفحات اليهبندي نشان ميدهد که هر دو
پرشيباند و بنابراين ،چينهاي موجود در طبقات ائوسن بيشتر از نوع متقارن و تنگ
هاي -6الف و ب) .اين نتايج با نتايج بهدست آمده در ناحيه
(شکلهاي
هاي
( )Tightهستند (شکل
سراوان ( ،)McCall et al., 1994بجز نوار پيرامون  27درجه شمالي و مرز پاکستان
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است) ،بهخوبي همخواني دارد .جهتيافتگي

(که ميل چينها بهسوي N70-90
ميانگين محور چينها و راستاي رخهاي شکستگي ،با راستاي عمومي گسل تلخ
آب (شکل )1بهترتيب زواياي  3و  5درجه و با گسل دامن -زابلي زواياي  19و22
درجه ميسازد .در مدلهاي آزمايشگاهي سازوکارهاي راستالغز ناب ،محور چينها
و راستاي رخهاي شکستگي با مرز پهنه دگرريختي زاويه  45درجه ميسازند .زواياي
کمتر از  45درجه و بهطور معمول  15تا  30درجه ،نشانه دگرريختي ترافشارشياند
(.)Keller et al., 1997

 -6هندسه ،آرايش و فراواني گسلهاي راستالغز
محور چينها وگسلهاي وارون پيشين بيشتر با دستهگسلهاي راستالغز راستبر با
راستاي عمومي شمال ،شمال باختر و گاهي شمال خاور و دستهگسلهاي چپبر
با راستاي عمومي خاور -شمال خاور بريده و جابهجا شده است (شکل -2الف).
جابهجايی افقي دستهگسلهاي راستبر در مقايسه با دستهگسلهاي چپبر بيشتر
است و به بيش از يک کيلومتر نيز ميرسد (باتوجه به مقياس نقشه در شکل -2ب
جابهجايی افقي واحدها را در اثر گسلهاي راستالغز مقايسه نماييد) .همچنين درازاي
دستهگسلهاي راستبر بيش از گسلهاي چپبر است وگاهي به بيش از ده کيلومتر
ميرسد .درازا و جابهجايی بيشتر گسلهاي راستبر نشان ميدهد که اين گسلها
گسلهاي آغازين بودهاند .آرايش همپوشان و چپ پله اين گسلها را در پايين و
سمت راست شکل -2ب ميتوان ديد.
گسلهاي راستالغز قلمرو ( )Domainalدارند .در ميانه شکل  -2ب ،قلمرو بزرگي
از گسلهاي راستبر در سمت راست ،قلمرويی از گسلهاي چپبر را در سمت
چپ مرزبندي ميکنند .قلمروهاي کوچکتري از گسلهاي راستبر نيز با گسلهاي
چپبر مرزبندي ميشوند (برای مثال در باال و سمت چپ شکل -2ب).
بيشتر گسلهاي راستالغز در راستاي خود تغيير مسير میدهند و شکل هالل
دوگانه به خود ميگيرند .تعدادي از گسلهاي راستالغز يادشده در پايانههاي خود
مؤلفه وارون دارند (شکل  -2الف) .گاهي شبيه ( ،)Scissor faultsسوی شيب آنها
در طول راستا تغيير ميکند .در مدلسازيهاي تجربي ،شکلگيري گسلهاي قيچي
و فراواني قلمروهاي راستبر با آرايش چپ پله (شکل  ،)7شاخصهاي سوي برش
در ترافشارش قارهاي با مؤلفه راستبر چيره هستند (.)Schreurs & Colletta, 2002
همــه گســـلهــاي راســتبر بــا گســـلهــاي چپبــر هم يــوغ نيســتند ،بلکه
گسـلهــاي راســتبر با راستاي شمال خاور -شمال با گسـلهــاي چپبر با راستاي
شمــال خــاور -خاور بهترتيب جفتهاي هم يوغ  Rو ́ Rهســتند (شکلهاي -2ب و
 .)8نمونــه هايی از اين گســلها در پايين و ســمت چپ شــکل  -2ب ديده ميشود.
زاويه ميان اين دستهگســلها بســته به مقاومت چنداليهايهاي فليشــي متفاوت است
( .)McCall et al., 1994نمودار گلسرخي گسلهاي موجود در شکل  ،8نشاندهنده
فراوانتر بودن شکستگيهاي برشي Pنسبت به شکستگيهاي برشي  Rاست.
) ،Keller et al. (1997با مدلسازي آزمايشگاهي پهنههاي گسلي ترافشارشي به اين
نتيجه رسيدند که در پهنههاي گسلي ترافشارشي در مقايسه با پهنههاي گسلي برش
ساده ،فراواني برشهاي همساز  Pبيشتر از برشهاي همساز  Rاست .بنابراين باتوجه
به شواهد موجود ،سامانه راستالغز موجود درگستره مورد بررسي تنها نتيجــه يک
دگرريختــي برش ساده راستبر در راستاي تقريبي شمالي -جنوبي (شکستگيهاي
 )Yنيست بلکه يک مؤلفه فشارش در راستاي خاوري -باختري نيز در شکلگيري
آن نقش داشته است.
 -7چينهاي فرعي و ساختارهاي همراه
درگستره مورد بررسي ،دگرريختي در قلمروهاي راستبر ،با شکلگيري گسلها
و چينهاي فرعي ميانمقياس بروز پيدا ميکند .جهتيافتگي محور چينهاي
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فرعي با چينخوردگيهاي اصلي متفاوت و زاويه ميل آنها بيشتر است .نمونههاي
شاخصي از اين ساختارها در ده کيلومتري شمال روستاي قادرآباد (بخش مياني
شکل-2د و شکل )5و نيز (شکل-2ج) ديده ميشود .نمودار بلوکی چينهاي
موجود در بخش مياني (شکل-2د) وگسلهاي مرتبط با آن در شکل  9نشان
داده شده است .گسلهــاي راستبر در مرز ميان واحدهاي فليشي کممقاومتتر
با واحدهاي مقاومتر ،يک گسل جداکننده راستبر مايل موازي اليهبندي
( )Inclined dextral layer parallel detachment faultرا ميسازند .يک گسل
راندگي مايل ( )Oblique thrustاز گسل جداکننده راستبر منتشر شده است .بر
روي گسل راندگي مايللغز ،يک چين فرعي نامتقارن با سوی ميل محوري متفاوتي
نسبت به چينخوردگيهاي اصلي و زاويه ميل محوري بيشتر از آن ايجاد شده است.
برای مثال سوی ميل و زاويه ميل محور چين موجود در شکل  121/ 38 ،5است.
گرايش اين چينکشانها ( )Drag foldsسوي برش راستبر را نشان ميدهد (شکل
 .)9گسلهاي جداکننده راستبر و چينهاي فرعي مرتبط با آنها در ديگر مناطق
بخش جنوب خاوري پهنه سيستان از جمله بلندیهاي جنوب خاور و خاور شهر
خاش نيزگسترش دارند .اين ساختارها مقياسي در اندازه رخنمون دارند .فرايند ايجاد
آنها شبيه ايجاد راندگي هاي جداکننده و چينهاي پيشروي گسل در کمربندهاي
چين و راندگي است ( .)Tavarnelli et al., 2004تفاوتهايی وجود دارد از
جمله اينکه در اينجا سطح جداشدگي ،بخش تخت ( )Flatيک گسل راندگي
نيست ،بلکه يک گسل راستالغز مايل موازي اليهبندي است و بخش همارز سطح
کژ ( )Rampگسل راندگي نيز در اينجا يک راندگي مايللغز يا در حقيقت يک
گسل ترافشاري است .ايجاد گسلهاي تراکششي ( )Transtensional faultsدر يال
پشتي چين ،تفاوت ديگري است که در اينجا ديده ميشــود (شکلهاي  9 ،5و.) 11
) ،Jones et al. (2004عوارض ساختاري شاخص قلمروهاي ترافشاري با مؤلفه
راستالغز چيره را نشان دادهاند (شکل  .)10اين عوارض با عوارض ساختاري شمال
روستاي قادرآباد ،که شرح آن گذشت ،بهخوبي قابل مقايسهاند.
سو و مقدار ميل خطوارگيهاي تقاطعي نسبت به محور عمومي چينخوردگيها
کمي تفاوت دارد (شکلهاي  -6الف و ج ) .خطوارگيهاي تقاطعي ،وجود چينهايی
با زاويه ميل محوري زياد و محور خميده ( )curvilinear foldsرا پيشنهــاد ميکنند.
چنيــن عوارضــي که در ناحيــه سراوان ،چينهاي قايقماننــد نام گرفتــه است
( ،)McCall et al., 1994عوارض رايج قلمروهـاي برش ناب (شکل  )10در پهنههاي
با دگرريختي ترافشارشي هستنـد (.)Tavarnelli et al., 2004; Jones et al., 2004
 -8سوی کشيدگي آني ()Infinitesimal Stretching Direction
در پهنههاي گسلي موجود در گستره مورد مطالعه ،شکستگيهاي کششي از ديگر
ساختارهاي فرعي رايجاند .اين شکستگيها بيشتر با سيليس و گاه کلسيت پر شدهاند.
اين ساختارهاي صفحهاي با رخهاي شکستي زاويه زيادي ميسازند .در بيشتر موارد،
شکستگيها شکل هالل دوگانه دارند .اگر چه همه رگهها خط مياني ندارند اما اين
شکستگيها سامانه دارند و در بيشترآنها رشد فيبرها عمود بر ديواره رگهها انجام شده
است .بنابراين ،قطب صفحه شکستگيهاي تخت نماينده سوی کشش آني (بهاحتمال
جوانتر) است .استريوگرام قطب اين شکستگــيهــا در شکل  - 6د نشان داده شده
است .بهطوري که ديده ميشود صفحات شکستگيهاي کششي تخت با زاويه زيادي
نسبت به محور چينخوردگيها قرار گرفتهانــد و شيب ميانگيني برابر  44درجه دارند
(شکلهای  -6الف و د) .اين وضعيت نشان ميدهــد که مقاديري از کشش موازي
لوالي چين ()Hinge parallel extensionها وجود دارد .در دگرريختــي ترافشارشــي
( )James & Watkinson, 1994و بويژه در شبيــهســازيهاي آزمايشگاهــي چينهاي
ترافشارشــي ( ،)Richard et al., 1991; Tikoff & Peterson, 1998مقدارکشش
موازي با لوالي چينها با افزايش نسبت کرنش برش ساده به کرنش برش ناب افزايش

مييابد .همچنين ،گسلهاي عادي با زاويه زيادي نسبت به محــور چينها و اليهبنــدي
عمومــي در اثر اين کشش ايجاد ميشوند .با توجه به وجــود چنين گسلهايــی در
گستره مورد بررسي (شکلهای  -2الف و  )11و وضعيت شکستگيهاي کششي ساده
نسبت به محور چينها (شکلهاي  -6الف و د) ،رژيم ايجاد کننده آن ترافشارشي با
مؤلفه راستبر چيره است.
 -9نيمگلساختها ()Half flower structures
نيمگلساختها از عوارض ساختاري پهنههاي ترافشارشي راستالغزاند .اين
ساختارها هم در مدلسازيهاي آزمايشگاهي ( )Schreurs & Colletta, 2002و هم

در کمربندهاي کوهزايی ترافشارشي راستالغز ( )Goscombe et al., 2003ايجاد
شدهاند .اين ساختارها از يک سو با يک گسل راستالغز و از سوي ديگر با يک گسل
وارون (برش  A-Bدر شکل  -2ج) يا راستالغز با مؤلفه راندگي ،محدود شدهاند.
نيمگلساختها درگستره مورد بررسي (موسوي )1384 ،و در ناحيه بيرجند (نظري،
 )1377در برشهاي ساختاري نقشههاي زمينشناسي يک صدهزارم نمايش داده
شدهاند.
 -10بحث و نتيجهگيري
اگرچه آرايش پهنهاي گسلهاي راستالغز و نيمگلساختها در دگرريختيهاي
راستالغز ناب نيز ايجاد ميشوند اما برخي عوارض ساختاري موجود در گستره مورد
بررسي ،بويژه گسلهاي قيچي ،چينهاي فرعي با ميل محوري متوسط تا زياد و
گسلهاي مرتبط با آنها ،چينهاي با محور خطي خميده ،فراواني بيشتر شکستگيهاي
 Pدر سامانه راستالغز راست بر ،زاويه ميان محور چينخوردگيها و گسلهاي مرز
پهنه دگرريختي به ميزان کمتر از  45درجه و نزديکي راستاي محور سوی کشش
لحظهاي و محور چينخوردگيها ،شاخصهاي يک دگرريختي ترافشارشي با
مؤلفه راستبر چيره هستند .اين ساختارها در مدلسازيهاي تجربي دگرريختيهاي
ترافشارشي با مؤلفه راستبر چيره نيز ايجاد و تجربه شده و با آنها قابل مقايسهاند.
در اين نوع دگرريختي جداشدگي مؤلفه هاي کرنش ()Strain partitioning
به دو مؤلفه موازي و عمود بر مرزهــاي پهنه دگرريختــي رايــج است .وجود
مرزهــاي گسلي پيشين ،باز پويايی گسلها ( )Fault reactivationو دگرريختي پيش
رونده ،ميتواند باعث جداشدگي مؤلفههاي کرنش در رژيمهاي ترافشارشي شود
( .)Jones & Tanner, 1995به احتمال زياد بازپويايی گسلهاي پيسنگي مرزي با
راستاي شمالي -جنوبي از جمله گسلهاي نه باختري (نبوي )1355 ،و گسل زاهدان
وگسلهاي ديگر در جداشدگي مؤلفه راستالغز کرنش ترافشارشي در پهنه سيستان
و بويژه بخشهاي مرکزي اين پهنه نقش بيشتري داشته است .زماني که جداشدگي
مؤلفههاي کرنش ترافشارشي رخ ميدهد بهطورمعمول چينهاي ميانمقياس جديدي
در قلمروهاي مختلف ايجاد میشود که هندسه و سازوکار جنبشي آنها نسبت به
محور چينهاي پيش از اين پديده متفاوت است .هر يک از مؤلفههاي جداشده در
قلمروهاي خود ،چينهاي جوانتري را ايجاد ميکنند که ممکن است چينهاي
پيشين را تحت تﺄثير قرار دهند ( .)Tavarnelli et al., 2004با توجه به تمايل زياد
بردار همگرايی عربي -اوراسيايی نسبت به گسلهاي پيسنگي نه باختري و زاهدان
( )Walker & Jackson, 2004و ويژگي فراکتالي سامانه گسلي نه (شهرياري و خطيب،
 ،)1376انتظار مي رود با نزديک شدن به بخشهاي مرکزي پهنه سيستان ،جداشدگي
مؤلفه هاي کرنش ،بيشتر رخ دهد .توازي گسـلهــاي راستبر و راندگیهاي پويا
با راستاي شمالي -جنوبي ،چينخوردگيهاي جوان با محور شمالي -جنوبي و باال
آمدگي جوان اين پهنه نسبت به بلوکهاي همسايه خود را در بخش مرکزي و نواحي
زاهدان ( )Walker & Jackson, 2004ميتوان از عوارض نوزمينساختي ناشي از
جداشدگي مؤلفههاي کرنش در يک ترافشارش قارهاي(پس از برخورد) به شمار
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آورد .بررسي دقيق جداشدگي مؤلفههاي کرنش ترافشارشي در پهنه سيستان ،نيازمند
يک زيرپهنهبندي ساختاري و مقايسه ساختهاي خطي و صفحهاي در هر يک از
زيرپهنهها خواهد بود.
چنانچه گفته شد ،ميزان جابهجايی افقي گسلهاي راستالغز در نئوژن پسين
بيش از ائوسن -اوليگوسن بوده است و رخهاي شکستگي ،گسلهاي راندگي و
محور چينهاي بزرگمقياس بسته ائوسن -اوليگوسن در اثر گسلخوردگي راستالغز
نئوژن پسين ،چرخيده ،بريده و جابهجا شدهاند و جهتيافتگي چينهاي فرعي ايجاد
شده با چينهاي اصلي پيشين متفاوت است .از اينرو ،به نظر ميرسد دگرريختي
ترافشارشي فشارش چيره ،همزمان با بستهشدن پهنه سيستان در ترشيری آغازين وجود
داشته اما جداشدگي مؤلفه راستالغز در يک دگرريختي ترافشارش راستبر چيره،

با بازپويايی گسلهاي پيسنگي راستاي شمالي -جنوبي در ترشيری پسين در ارتباط
بوده است (شکل  .)9اين تغيير نيازمند يک سازمانيافتگي دوباره در سوی محورهاي
تنش نئوژن پسين نسبت به ترشيری آغازين است ،هرچند ممکن است مطابق نظر
) ،Berberian et al. (2000سوی بردار همگرايی بلوکهاي لوت و افغان در نئوژن
پسين همچنان شمال خاوري مانده باشد.
سپاسگزاري
از اعضاي محترم طرح سيستان برای فراهم کردن امکانات صحرايی و از آقايان دکتر
محمد محجل و دکتر محمدرضا قاسمي بهخاطر بازنگري اين پژوهش صميمانه
سپاسگزاري می شود.

شکل  -1گستره مورد بررسي در نقشه پهنهبندي ساختاري ايران با مستطيل آبي رنگ در پهنه سيستان (بخش زرد رنگ) و

جنوب شهر خاش نشان داده شده است :M .مکران :Z ،زاگرس :SS ،سنندج -سيرجان :A ،البرز :KD ،کپه داغ:CD ،
ايران مرکزي :TF ،گسل تلخ آب :DZF،گسل دامن -زابلي :SF ،گسل سرتنگ :NF ،گسل نه باختري و :ZFگسل زاهدان.

78

شکل -2ب)آرايش قلمرويي گسلهاي راستالغز ،سوي برش در اين گسلها با

توجه به جابهجايي مرز واحدهاي سنگي در شکل  -2الف مشخص است.

شکل -2ج) آرايش همپوشان چينهاي با ميل دوسويه .نيمگل

ساختهاي بزرگ مقياس در برش  A-Bنشان داده شدهاند.

شکل -2الف) نقشه زمين شناسی گستره مورد بررسی (موسوی ،)1384 ،محدوده های ب ،ج ،و د ،با بزرگنمايی بيشتر در شکل های بعدی نشان داده شده اند

 Legendشکل های ( 2الف ،ب ،ج ،د)
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شکل  -3چينهاي با زاويه ميل محوري زياد در فليشهاي سيلت
سنگي شمال بيرک  ،ديد بهسوي شمال باختر.

شــکل -4چينخوردگــي جناغــي در فليشهاي ماسهســنگي شمال
شکل -2د)گسلهاي قيچي ،چينهاي همپوشان وگسل راستبر موازي اليهبندي و چين و

بيرک ،ديد بهسوي شمال باختر.

گسلهاي زاييده آن در شمال روستاي قادرآباد

شکل  -5يکي از چينهاي فرعي با گرايش راستبر در شمال روستاي قادرآباد و گسلهاي
مرتبط با آن ،ديد به سوي جنوب خاور .طرح رسم شده چين و هر يک از گسلها و استريوگرام

آنها نشان داده شده است.

شکل  -6نمايش عناصر ساختاري خطي و صفحهاي استفاده شده در شمال
باختر کوه بيرک روي نيمکره پاييني شبکه هممساحت .الف) قطب سطوح
اليهبندي .ب) قطب سطوح رخهاي شکستگي .ج) خطوارگيهاي تقاطعي
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د) قطب شکستگيهاي کششي تخت.
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شکل  -8فراواني بيشتر برشهاي  Pدر نمودار گلسرخي شکستگيهاي
گستره موردبررسي.

شکل  -7ايجاد آرايش قلمرويي و گسلهاي

قيچي در مدلهاي آزمايشگاهي ترافشارش
قارهاي با مؤلفه راستبر چيره (& Schreurs

.)Colletta, 2002

شکل  -10نمايش کارتوني چينها وگسلهاي ايجاد شده در قلمروهاي مختلف يک
دگرريختي ترافشارشي راستبر چيره (.)Jones et al., 2004

شکل  -9نمودار بلوکی چينهاي گسل زايشي با گرايش راستبر در شمال

روستاي قادرآباد.

شکل  -11ديد بهسوي شمال خاور ،يکي ازگسلهاي تراکششي (با مؤلفه راستبر و عادي)،
خطوط پيوسته سرخ رنگ ،ساخت  S-Cو خطچينهاي سياه رنگ اثر سطوح اليهبندي را
نمايش ميدهند .استريوگرام شکستگيهاي موجود نشان داده شده است.
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کتابنگاري
.14-26 ص،4 شماره، فصلنامه علوم زمين، تکوين زمينشناسي ناحيه سيستان و بلوچستان-1371 ،. م، اشتري،. ب،ساماني
.ص41 ، سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور،آباد... چهارگوش ا1:250000  شرح نقشه زمينشناسي-1373 ،. م،شهرابي
.32-39 ص،24-23 شماره، فصلنامه علوم زمين، تحليل فرکتالي سيستم گسله نهبندان-1376 ،. م. م، خطيب،. س،شهرياري
 پژوهشکده علوم زمين سازمان زمينشناسي و اکتشافات، پاياننامه کارشناسي ارشد، بررسي چينهشناختي و تکتونواستراتيگرافي سنگنهشتههاي منطقه بيرجند-1381 ،. ع،شهيدي
.167 ص،معدني کشور
. سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور،8145 شماره، کارواندر1:100000  نقشه زمينشناسي-1365 ،. ج، واعظي پو،. م،قرشي
. سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور، 8215 شماره،1 بيرک1:100000  نقشه زمينشناسي-1384 ،. ا،موسوي
.ص109 ، انتشارات سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور، ديباچه اي بر زمينشناسي ايران-1355 ،. ح. م،نبوي
.74-85 ص،30-29 شماره، فصلنامه علوم زمين،) نوزاد خاور بيرجند (سربيشه- زمينشناسي ساختماني گسله قلعه سرخ-1377 ،. ح،نظري
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