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گسلهای فعال و تأثیر آنها بر تغییر شکل لندفرمهای کواترنر شمالشرق
دریاچة ارومیه ،ایران
وحید محمدنژاد آروق ـ استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه ارومیه
پذیرش مقاله 1394/04/16 :تأیید نهایی1394/10/12 :

چکیده
این مقاله به بررسی شواهد و آثار گسلهای فعال بر لندفرمهای کواترنر واقع در بخش جنوبی کوهستان میشیو دا
میپردازد .تحلیل بصری تصاویر ماهوارهای مهیمتیرین ابیزار در ایین مقالیه اسیت .میدلهیای رقیومی ارتفیاعی
( SRTM90mو  ،)DEM10mاندازهگیری میزان جابهجایی کانالها ،میزان باالآمدگی رسوبات و تحلیل نیمیرخهیای
عرضی و طولی از لندفرمها اساس کار بوده است .نقشههای توپیوگرافی  ،1:25000تصیاویر میاهوارهای  SPOTو
 ،Quickbirdنقشههای زمینشناسی  1:100000و دادههای ارتفاعی رقومی ابزارهیای اصیلی پیژوهش بیودهانید.
اندازهگیریهای میدانی نیز مکمل روشهای دورسنجی است .نتایج نشان میدهد که منطقه به لحاظ تکتونیکی ،طی
کواترنر فعال بوده است .فعالیت گسل جنوبی میشو موجب برونزد سازندهای قدیمی شده است .باالآمدگی رسوبات
ناشی از فعالیت گسل هریس -داریان 65 ،متر و حرکت راست رد آن که موجب جابهجایی آبراههها شیده در حیدود
 60±7متر برآورد شد .حرکت گسل شبستر راست رد با مؤلفة حرکتى معکوس است .جابهجایی عمیودی  25متیری
رسوبات مخروطافکنة داریان و انحراف  1100متری مسیر رودخانة خامنه ،جابهجایی  102متیری رسیوبات جدیید
مخروطافکنهای ،تغییر محل رسوب ذاری ،حفر رأس مخروطافکنه و در نهایت چند بخششدگی سطح مخروطافکنه
از شواهد بسیار مشخ
در مورد تشخی

از فعالیت کواترنر گسل شبستر است .مطالعات دورسنجی و میدانی دادههای باارزشیی را

و تحلیل فعالیت گسلها در مناطق فعال تکتونیکی فراهم میسازد.

کلیدواژهها :تکتونیم فعال ،دورسنجی ،گسل فعال ،مخروطافکنه ،میشو دا .

مقدمه
ایران زون نسبتاً فشارشی فعالی است و دگردیسی تکتونیکی آن ناشی از حرکت شمایغربی پوستۀ عربی و برخورد آن بـا
پوستۀ اوراسیا از دورۀ سنوزوئیک تا به امروز است هولینسورث .)2010 ،میزان همگرایی بین صفحۀ عربی و اوراسـیا25 ،
تا  35میلیمتر در سای ،بر پایۀ دادههای  GPSاندازهگیری شده است شکل 1A؛ ماسـون و همکـاران2007 ،؛ ورنانـت و
همکاران2004 ،؛ دمتس و همکاران .)1990 ،آثار و شواهد تکتونیک فعای در مناطق مختلف ایران بررسی و شناسایی شد.
شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک و پوشش گیاهی کم در اکثر نقاط آن موجب حفظ اشـکای تکتـونیکی سـطحی شـده
است .از طرف دیگر ،ایران از جمله مناطق فعای لرزهخیز جهان بهشمار میرود و گزارشهای تاریخی از زلزلههـای ایـران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09143209792 :

 E- mail: Geovahid@yahoo.com

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،48شماره  ، 1بهار 1395

84

به  2000سای قبل میرسد آمبراسیس و ملویل .)1982 ،با وجود این ،وقـوع زلزلـه تصـویری واضـح از دگردیسـیهـای
تکتونیکی ارائه نمیدهد نظری2009 ،؛ بیلهام.)2004 ،
شواهد مورفوتکتونیکی در ارزیابی تکتونیک فعای و فعالیت گسلها ابزاری مفید و مطمئن به شمار مـیرود ،زیـرا از
طریق مطالعۀ این شواهد میتوان نواحیای را شناسایی کرد که در گذشته فعالیتهای سریع یـا حتـی کنـد تکتـونیکی را
پشت سر گذاشتهاند رامیرزـ هیرا .)1998 ،شواهد تکتونیک فعای معموالً رابطۀ بین تکتونیک فعای گسـلهـای فعـای) و
توسعۀ لندفرمها را تا حد زیادی مشخص میسازند .مطالعاتی که در سایهای اخیر در ایران صورت گرفتـه اسـت ،نشـان
میدهد که چگونه میتوان از بررسیهای ژئومورفولوژی محلی ،به فعالیت گسلها پـی بـرد والکـر و جکسـون.)2012 ،
فعالیت کواترنر گسلهای امتدادلغز را میتوان از طریق بررسی جابـهجـایی امتـدادی اشـکای جـوانی ماننـد تـراسهـای
رودخانهای و مخروطافکنهها ثابت کرد.
گسلهای تراستی نیز معموالً با چینخوردگیها در ارتباط است لتیس .)1997 ،اگر این گسلها در رسـوبات جـوان
تأثیر بگذارد ،موجب چینخوردگی این رسوبات و باالآمدن آنها خواهد شد .برای مثـای ،اگـر سـطح مخـروطافکنـهای از
گسل تراستی متأثر شود ،رسوبات مخروطافکنۀ باال میآید و ممکن است دچار چینخوردگی شـود .در چنـین حـالتی اگـر
رودخانۀ اصلی سطح مخروطافکنه ،نیروی زیادی داشته باشد ،بخش باالآمده را حفر میکند و به مسیر خود ادامه میدهد،
در غیر این صورت منحرف خواهد شد .ولی معموالً گسلهای تراستی همیشه به سطح زمین نمیرسد .در چنین حالتی در
سطح زمین موجب چینخوردگی میشود که دارای شیب زیادی در طرفین خود است والکر.)2003 ،
یکــی از بهتــرین چشــمانــدازیهــایی کــه مــیتــوان شــواهد مورفوتکتــونیکی را در ســطح آنهــا مطالعــه کــرد،
مخروطافکنههاست .پیشانی کوهستانها در مناطق خشک و نیمهخشک همواره با توسـعه و گسـترش مخـروطافکنـههـا
مشخص میشود بوی1977 ،؛ راچوکی .)1981 ،مخروطافکنهها تحت تأثیر متغیرهـای مختلفـی قرارمـیگیـرد و تحـوی
مییابد .حداقل پنج عامل اصلی فرایندهای مخروطافکنهای را متأثر میسازد بلیر و مکفرسـون .)1994 ،ایـن فاکتورهـا
عبارت است از سنوشناسی حوضۀ آبریز ،شکل حوضه ،شرایط محیطهای مجاور مخروطافکنهها ،اقلـیم و فعالیـتهـای
تکتونیکی.
از مهمترین لندفرمهای کواترنری بهویژه در منطقۀ مورد مطالعه ،مخروطافکنههاست .فعالیتهای تکتـونیکی نقـش
بسیار بارزی در تحوی مخروطافکنهها دارد .در واقع ،اثر شرایط دیگر را خنثی مـیکنـد .بـدون وجـود فعالیـت تکتـونیکی
دائمی ،مخروطافکنهها به اشکای کوچک و با عمر کوتاه تبدیل میشود پارسـونز .)2009 ،باالآمـدگی بخـش کوهسـتان
باعث فراهمی مواد رسوبی جدید به سطح مخروطافکنهها میشود بیتی .)1963 ،متغیرهای تکتـونیکی بافـت و موقعیـت
مخروطها را متأثر میسازد بوی1977 ،؛ هاروی .)1987 ،جابهجایی گسلهای راستالغز 1در محل تشکیل مخروطافکنههـا
موجب جابهجایی مخروطافکنهها و جریانات سطحی آنها میشود .شیب سطح مخـروطافکنـههـا را نیـز تـا حـد زیـادی
تکتونیک کنتری میکند .ویژگی مورفولوژیکی سطوح مخروطافکنهها شاهد فعالیتهای تکتونیکی است بوی.)2009 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Strike-Slip Fault
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مطالعات زیادی در زمینۀ تحلیل فعالیت های تکتونیکی صورت گرفته اسـت .در ایـن میـان از روشهـای متعـددی
همچون شواهد مورفولوژیکی ،شاخصهای کمّی ژئومورفولوژیکی و سنسنجی استفاده شده است .بهطور کلی ،مطالعـات
سنسنجی نسبت به سایر روشها کمتر است .برای نمونه ،رگارد  )2005در امتداد گسل میناب ،فتاحی  )2006در اطراف
گسل سبزواز و کاشمر ،هولینسورث  )2010در اطراف نیشابور و ریزا و همکاران  )2011در امتدا گسل آستانۀ به بررسـی
رسوبات و تعیین سن آنها و ارتباط آنها با فعالیت گسلها پرداختند.
نقش نوزمینساخت در تکامل سامانههای رودخانهای شـمای میشـو داغ در کـواترنر را مختـاری  )1384بررسـی و
شواهدی مانند مایلشدن رسوبات پلیو– کواترنر ،انحراف رودخانه ها ،تطبیـق یـا عـدم تطبیـق شـبکۀ آبراهـه بـا سـاختار
زمینشناسی و ویژگی مخروطافکنهها را ارزیابی کرد .محرز شد کی طی پلیستوسن منطقه به لحاش تکتونیکی فعای بـوده
است .یمانی و گورابی  )1389مورفوتکتونیک ناحیۀ دهشیر را با استفاده از تکنیکهای ژئومورفومتری بررسـی کردنـد بـا
استفاده از تجزیه و تحلیل شبکۀ زهکشی رقومی ،ژئومورفومتری رقومی ،پـردازشِ تصـویر رادار ،اسـتخرام خطـوارههـا و
تجزیه و تحلیل آنها ،و تجزیه و تحلیل فضایی و آماری دادهها به تحلیل مورفوتکتونیک منطقه پرداختند و دریافتند کـه
بر اساس شواهد نوزمینساخت استخرامشده از  SRTMناحیۀ پیرامون گسل دهشیر ،از قبیل پرتگاه و اثر گسـل ،شـبکۀ
زهکشی منحرف و جابهجاشده ،الگوی مئاندری شبکۀ آب ،سطوح فرسایشـی ارتفـاع یافتـه و فرسـایش قهقرایـی شـبکۀ
زهکشی ،بهدلیل موقعیت استقرار آنها در لندفرمهای کواترنری) همگی از جمله شواهد نوزمینسـاخت گسـل دهشـیرند
است که داللت بر فعالیت این گسل طی کواترنری دارد .رجبی و آقاجـانی  )1389گسـلهـا و تـوان لـرزهزایـی و خطـر
زمینلرزه در مخروطافکنههای شمایشرق دریاچۀ ارومیه را با استفاده از دادههای تاریخی و دستگاهی و روشهـای زارع،
اشجعی و نوروزی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گسلهای منطقه توان ایجاد زمـینلـرزههـایی بـه بزرگـی 7
ریشتر را داراست .جباری و همکـاران  )1391بـه مطالعـۀ مو رفوتکتونیـک فعـای حوضـۀ آبریـز حصـارک بـا اسـتفاده از
شاخصهای مورفومتری پرداختند و با تحلیل های کمّی به این نتیجه رسیدند که حوضۀ مذکور به لحاش تکتونیکی فعـای
است .اسماعیلی و همکاران  )1391آثار مورفوتکتونیکی در نیمرخ طولی رودخانۀ واز واقع در البرز شمالی را بررسی کردند
و به این نتیجه رسیدند که تغییرات در نیمرخ طولی رودخانه بیشـتر تحـت تـأثیر سـنوشناسـی حوضـه اسـت .کرمـی و
همکاران  )1392به تحلیل فعالیتهای نئوتکتونیکی در شمای رشتهکوه بزقوش با استفاده از روشهای ژئومورفولـوژیکی
پرداختند و با بررسی شواهدی مانند مخروطافکنههای تقطیعشده ،پرتگـاه گسـلی ،آبشـارها و چشـمههـای آب گـرم بـه
فعای بودن منطقه از لحاش تکتونیکی پی بردند .رضایی مقدم و همکاران  )1392بـه ارزیـابی تکتـونیکی فعـای در دامنـۀ
جنوبی میشو داغ پرداختند و با استفاده از پارامترهای کمّی ژئومورفولوژیکی مانند پارامترهای پنجرهای ،پیوسته و گسسـته
و شواهدی مانند پرتگاههای گسلی به فعالیت گسلها در این ناحیه تأکید کردند.
عزتی و آقآتابای  )1392به تحلیل زمینساخت فعای حوضۀ بجنورد با کمک شاخصهای مورفوتکتونیکی پرداختند
و نتیجه گرفتند که بخش شرقی حوضه به لحاش تکتونیکی بسیار فعای است .در ارزیـابی کمّـی فعالیـتهـای تکتـونیکی
حوضۀ ریجاب ،رحیمزاده و همکاران  )1393با استفاده از شاخصهای کمّی ژئومورفولوژیکی ،میزان فعالیت تکتونیکی در
منطقه را از نیمهفعای تا بسیار فعای ارزیابی کردند.
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این پژوهش با این ستای آغاز میشود که آیا منطقۀ مورد مطالعه در دورۀ کواترنری و عهد حاضر به لحاش تکتونیکی
فعای بوده است؟ و در صورت فعایبودن ،شـواهد چنـین فعالیـتهـایی در منطقـه چیسـت؟ در ایـن مقالـه از مشـاهدات
دورسنجی و ژئومورفولوژیکی بهمنظور تشریح تکتونیک فعای و تأثیر آن بر لندفرمهـای کـواترنری شـمایشـرق دریاچـۀ
ارومیه ،شمایغرب ایران استفاده شده است .هدف اصلی در این تحقیق شناسایی گسلهای فعای منطقه از طریق شـواهد
مورفوتکتونیکی منطقه است .هدف بعدی ،شناسایی آثـار و شـواهد مورفوتکتـونیکی در منطقـه اسـت .در واقـع ،شـواهد
مورفوتکتونیکی منطقه از قبیل الگوی شبکۀ رودخانهها ،مخروطافکنهها ،تراسهای آبرفتی و پرتگاههای گسلی شناسـایی
و ارتباط آنها با گسلهای فعای منطقه بررسی شد.

منطقة مورد مطالعه
کوهستان میشو ،کوهپایهها و دشتهای جنوبی آن در شمای دریاچۀ ارومیه واقع شده است ' 38° 05تا ' 38° 25عـرض
شمالی و ' 45° 21تا ' 46° 00طوی شرقی؛ شکل  .)1در این منطقه سه واحد توپـوگرافی کوهسـتان بـا حـداکثر ارتفـاع
 3155متر ،واحد فالت با درههای عریض و در نهایت واحد دشت با ارتفاعی کمتر از  1400متر مشاهده میشود .از لحاش
شبکۀ هیدروگرافی 21 ،حوضۀ کوچک و بزرگ برای دامنۀ جنوبی میشو داغ قابلشناسایی است .میتوان حوضههای آبریز
منطقه را به دو دسته طبقهبندی کرد .اوی ،حوضههایی که بخش اصلی آنها در منطقۀ کوهسـتانی قـراردارد و سرشـاخۀ
آنها به خطالرأس غربی -شرقی ختم میشود .این حوضهها معموالً درههای عمیق و شبکۀ شاخۀ درختی دارد .دستۀ دوم
حوضههای گسترده در کوهپایههاست که درههای کمعمق دارند و شاخههای تقریباً موازی را به نمایش میگذارد .اغلـب
رودخانه های منطقۀ مورد مطالعه فصلی اسـت و تنهـا رودخانـۀ داریـان بـه صـورت دائمـی در آن جریـان دارد .از دیگـر
رودخانههای مهم منطقه میتوان به رودخانۀ خامنه و سیس اشاره کرد.
به لحاش شرایط اقلیمی ،این منطقه تحت تأثیر تودههای هوای قطبـی بـری از شـمای و تـودههـای مدیترانـهای از
شمایغرب قراردارد .میانگین دمای سالیانه در ایستگاههای شانجان ،شرفخانه و شبسـتر بـه ترتیـب  11 ،10و  12درجـه
است .ولی بین دمای زمستان و تابستان اختالف فاحشی وجود دارد .متوسط بارندگی نیز در منطقه در حدود  300میلیمتر
است .بهطور کلی ،نوع اقلیم کنونی منطقه از نوع نیمهخشک و در ارتفاعات نیمهخشک سـرد اسـت .ضـمن اینکـه نمایـۀ
تغییرپذیری فصلی نزوالت جوی و درجۀ حرارت در منطقه مورد مطالعه ،به ترتیب  6/5میلیمتر و  7/2درجۀ سـانتیگـراد
برآورد شده است .چنین شرایطی موجب تشدید مورفوژنز در منطقه شـده اسـت کـه شـواهد آن را مـیتـوان بـهویـژه در
رخسارههای شیلی و فلیشمانند مشاهده کرد .آبوهوای دورههای یخچالی منطقه احتماالً از نوع نیمهمرطوب متمایل بـه
نیمهخشک بوده است .چنین اقلیمی با سیستم فرسایش مجاور یخچالی در تأمین مواد آبرفتی مخروطافکنهها نقش مهمی
دارد رضایی مقدم و همکاران.)47 : 1374 ،
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شکل  .1منطقة مورد مطالعه

مواد و روشها
این تحقیق متکی بر دادههای کمّی و توصیفی است که به روشهای مختلفی گردآوری شـده اسـت .محـدودۀ لنـدفرمهـای
کواترنر ،بهویژه مخروطافکنهها ،ابتدا با استفاده از نقشههای توپوگرافی  1:25000سازمان نقشهبرداری و تصـاویر مـاهوارهای
 SPOTبا قدرت تفکیک  15متر و سای  2005استخرام شد .داده هـای کمّـی ماننـد مسـاحت ،شـیب ،طـوی مخـروطهـا و
گسلها ،نیمرخهای طولی و عرضی و سطوح مختلف مخروطافکنهها با استفاده از نقشههـای توپـوگرافی DEM ،1:25000

 10mو تصاویر ماهوارهای  Quick bird ،SPOTو لندست سنجندۀ  ETMبا قدرت تفکیک  30متر و سـای  2013بـرآورد
شد .تصاویر مذکور از وبگاه سازمان زمینشناسی ایاالت متحده أخذ شد .در این میان تصاویر  Quick birdبا قدرت تفکیـک
 2/5متر به منظور اندازهگیری میزان جابهجایی رسوبات و کانایها استفاده شد .بهمنظور بررسی وضعیت زمینسـاختی منطقـه
از نقشههای زمینشناسی با مقیاس  1:100000ورقۀ مرند سازمان زمینشناسی ایران) و مطالعات تکتونیکی پیشین استفاده
و نقشۀ گسلهای منطقه ترسیم شد .تمامی اندازهگیریها و پردازش تصاویر با نـرمافـزار  ArcGISو  ENVIانجـام یافـت.
تحلیلهای توپوگرافی و ترسیم نیمرخهای توپـوگرافی مختلـف بـا اسـتفاده از تصـویر  DEM 10mو در محـیط نـرمافـزار
 ArcGISصورت گرفت .همچنین ،نقشۀ نهایی نیز در قالب این نرمافزار تهیه شد .تحلیل و بارزسازی تصاویر نیز در نرمافزار
 ENVI 5انجام شد ،چرا که این نرمافزار با اعمای فیلترهای مختلف ،همچنین ترکیب بانـدهای مختلـف توانـایی بـاالیی در
استخرام اشکای زمینی دارد .همانطور که گفتیم ،بررسی و شناسایی شواهد فعالیت گسلها و تـأثیر آنهـا بـر لنـدفرمهـای
کواترنر ،بهویژه مخروطافکنهها ،همچنین روند تحولی آن طی کواترنر ،هدف این تحقیق است .البته ،هدف اصلی دیگری نیز
در تحقیق متصور بودیم و آن هم بررسی کارایی دادههای سنجش از دور در مطالعـات مورفوتکتـونیکی اسـت .در شناسـایی
لندفرمهای کواترنر و سطوح مختلف مخروطافکنهها از تکنیک تفسیر بصری تصاویر ماهوارهای ،تحلیل ارتفاع و شیب و نیـز
گسترش ورنی صحرا و در نهایت تغییرات الگوی شبکۀ زهکشی در امتداد گسلها استفاده شد.
بررسیهای میدانی در شناسایی و اندازهگیری پارامترهایی همچون میزان باالآمـدگی رسـوبات ،میـزان حفـر بسـتر
جریانات ،ارتفاع پادگانهها و میزان جابهجایی کانایها صورت گرفت .در واقع ،با بررسیهای میدانی ،اندازهگیریهایی که با
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دورسنجی صورت گرفته بود آزمون و تصحیح شد .بدین منظور ،نقاط مورد بازدید از روی تصاویر ماهوارهای و نقشههـای
مذکور بررسی ،انتخاب و موقعیت آنها وارد دستگاه  GPSشد .در مرحلۀ کارهای میدانی ،اندازهگیری میـزان باالآمـدگی
بخش فرارو در اثر حرکات گسلها ،جابهجایی امتدادی شبکۀ آبراههها ،همچنین حفر بستر رودخانهها در سـطوح مختلـف
مخروطافکنهها صورت پذیرفت .سپس ،کنتری دادهها طی بررسیهای میدانی انجـام گرفـت و تکمیـل شـد .در نهایـت،
دادههای بهدست آمده طی مراحل فوق از طریق روشهای کمّی و توصیفی مقایسه و تجزیـه و تحلیـل شـد و میـزان و
نحوۀ تأثیرگذاری تکتونیک فعای در لندفرمهای کواترنر بهویژه مخروطافکنهها بهدست آمد.

بحث و یافتهها
زمینشناسی
کوهستان میشو ،به خصوص دامنۀ جنوبی آن ،از نظر زمین شناسی پیچیدگی زیادی دارد .ترادف رسوبی پرکامبرین تا کواترنر بـا
نبودهای متعددی مشخص میشود که بیـانکننـدۀ تـأثیر رخـدادهای مهـم تکتـونیکی در ناحیـه اسـت .بـدین لحـاش ،تنـوع
سنوشناسی کامالً مشهود است .سازندهای رسوبی ،بهویژه رسوبات قبل از کواترنر ،حالت اولیۀ خـود را نـدارد و طـی فازهـای
مختلف کوهزایی مهم ،به صورت خشکیزایی یا بهطور مستقیم از کوهزایی متأثر شده و تغییر شیب داده است .چنانچه مجموع
کوه میشو به حالت آنتیکلینوریوم فرض شود ،به ترتیب سه گسل مهم با نامهای گسل میشو شـمالی ،گسـل میشـو جنـوبی و
گسل تسوم ،منطقه را به صورت هورست یا فرازمین باال آوردهاند .بدین گونه هورست آنتیکلینوریوم میشو تکوین یافته است.
کوهستان میشو بین دو گسل اصلی یعنی گسل شمالی میشو و جنوبی میشو قرار گرفته است .هستۀ اصلی این کوهستان
را سازندهای پرکامبرین تشکیل داده که عمدتاً از جنس ریولیت است .در امتداد این دو گسل ،تودۀ میشو بـه صـورت هورسـت
ظاهر شده است .این دو گسل همراه با شاخههای فرعی خود ،تأثیر مهمی در مورفولوژی منطقه دارد .سازوکار کلی این گسلها
به صورت راستگرد همراه با متلفۀ راندگی است .در دامنههای جنوبی میشو ،عالوهبر گسـل جنـوبی میشـو ،گسـلهـای فعـای
دیگری نیز وجود دارد که با توجه به شواهد مورفوتکتونیکی ،در حـای حاضـر فعـای اسـت و بیشـترین تـأثیر را در مورفولـوژی
دامنههای جنوبی میشو گذاشته است .از جملۀ این گسلها ،گسل شبستر است دارای متلفههای امتدادلغز و راندگی شکل  .)2با
توجه به شواهد موجود ،این گسل طی کواترنر فعای بوده و موجب باالآمدگی رسوبات میوسن ،پلیوـ کواترنر ،همچنین رسـوبات
مخروطافکنهای شده است .به نظر میرسد این گسلها طی فعالیت خود از پالئوزوئیک تا میوسن و عصر حاضر ،منطقـۀ چـین
خوردۀ میشو را به صورت فرازمین باال آورده و این امر موجب تأمین رسوبات محیطهای اطراف شده است.
دامنه های جنوبی میشو داغ منطقۀ مطالعاتی در این مقاله) ،به ترتیب از باالدست به سمت دشتهـای اطـراف ،بـه
وسیلۀ سازندهای کرتاسه شیلهای سبز رنو ،ماسهسنو و سنوآهک) به عمـق تقریبـی  1500متـر ،سـازندهای دورۀ
میوسن کنگلومرای متراکم روشن با عمق تقریبی  1300متر ،مارن خاکستری دارای گ همراه با ماسـهسـنو آهکـی و
سیلت ،رس با میانالیههای ضخیم ماسهسنگی بـا عمـق  1100متـر) و سـازندهای پلیوــ کـواترنر شـامل کنگلـومرای
پلیستوسن و سطوح مختلف مخروطافکنهای) مشخص میشود .عمدۀ بررسیهای صورتگرفته در این مقالـه ،تکتونیـک
فعای و شواهد آن در این بخش از منطقه استوار است.
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بخشهای زیادی از کوهپایههای جنوبی میشو ،پوشیده از سطوح مخروطافکنههای کواترنر است که اغلب متـروک
مانده و آبراههها حفر کرده است .با وجود این ،به نظر میرسد الگوی حفر سـطوح مخـروطافکنـهای بـه طـور محلـی بـا
جابهجایی گسلها کنتری میشود .گرچه معموالً توالی مخروطافکنهها تحت تأثیر تغییرات اقلیمی نیز صـورت مـیپـذیرد.
وجود دادههای سنسنجی اطالعات دقیقتری در این مورد ارائه میدهد .ولی بهطور کلی دادههای سنسـنجی انـدکی در
ارتباط با رسوبگذاری مخروطافکنهها در ایران و منطقۀ مورد مطالعه وجود دارد.

زمینساخت
تکتونیک فعای ایران وابسته به جابهجایی شمالی صفحۀ عربی و برخورد آن با صفحۀ اوراسیاست .در امتداد نصفالنهار 45
درجۀ شرقی منطقۀ مورد مطالعه) ،میزان کوتاهشدگی تکتونیکی در امتداد شمالی -جنوبی ،حدود  14/3 mm/yr-1اسـت
ورنانت .)2004 ،این مقدار در امتداد نصفالنهار  56درجۀ شرقی به  24 mm/yr-1افزایش پیدا میکنـد ورنانـت2004 ،؛
مککالستی و همکاران2003 ،؛ سال و همکاران .)2002 ،زمینلرزههای متعددی تاریخی و دستگاهی) در منطقـۀ مـورد
مطالعه و اطراف آن ،بهویژه در امتداد گسل تبریز ،روی داده است که بیانگر فعالیت گسلهای منطقه و تکتونیک فعای آن
است شکل  .)2بررسی زمینلرزههای تاریخی نشان میدهد که در سایهـای قبـل از  1900مـیالدی ،روی گسـلهـای
جنوبی و شمالی میشو ،زمینلرزههای متعددی حتی با بزرگـای احتمـالی  5الـی  7ریشـتر روی داده اسـت آمبراسـیس و
ملویل .)1982 ،در این زمینه میتوان به زمینلرزههـای سـایهـای  1041 ،858مـیالدی بـا  50000نفـر کشـته1304 ،
میالدی 1780 ،میالدی با  200000نفر کشته 1870 ،و  1900میالدی تبریز و اطراف آن اشاره کرد .مطـابق بررسـیهـا،
اکثر زمینلرزههای این منطقه دارای عمق کانونی کمتر از  33کیلومتر و بزرگای بین  1الی  5ریشتر بوده اسـت مگـی و
همکاران .)2002 ،وقوع این زمینلرزهها بیانگر فعایبودن این منطقه به لحاش تکتونیکی است.

شکل  .2نقشة تکتونیکی و لیتولوژی منطقة مورد مطالعه .راندگیهای جنوبی میشو و شبستر با مؤلفة راست رد ،در جهت شرقی-
غربی قرارگرفته است .این گسلها در واقع شاخهای از گسل تبریز است .این راندگیهای اصلی به همراه سایر گسلهای منطقه،
طی کواترنر فعال بوده و موجب باالآمدگی رسوبات مخروطافکنهای در دامنههای جنوبی کوهستان میشو شده است .شکل گوشة
سمت راست نشاندهندة کانونهای زمینلرزههای اتفاق افتاده در منطقة مورد مطالعه است.
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به نظر میرسد که فعالیتهای اخیر گسلهای منطقه به صورت دورهای بوده است .به این صورت که از سای 1995
تا  2001تعداد زمینلرزههای ثبتشده بیشتر از  50مورد در سای بوده و از سای  2001تا  2004این میزان به کمتـر از 15
مورد در سای رسیده است .از سای  2005به بعد دوباره تعداد وقوع زمینلرزههـا افـزایش یافتـه اسـت رجبـی و آقاجـانی،
 .)1389زمینلرزههای دستگاهی نیز بیانگر فعالیت گسلهای منطقه طی سایهای اخیر است .اغلب این زمینلـرزههـا در
امتداد گسل های شبستر ،تسوم و گسل شمالی و جنوبی میشو روی داده است جدوی  .)1باید به این نکته توجه کرد کـه
تعداد زمینلرزههای ثبتشده بسیار زیاد است که در جدوی  ،1نمونههایی از آن ذکر شده است .به طـور متوسـط از سـای
 1995تا  2012ساالنه در حدود  63زمینلرزه در امتدا گسلهای منطقه ثبت شده است.
جدول  .1زمینلرزههای دست اهی ثبتشده در محدودة مورد مطالعه (منبع :مؤسسة ژئوفیزیم دانش اه تهران)

ردیف

مرکز وقوع

تاریخ

بزرگا )mb

ردیف

مرکز وقوع

تاریخ

بزرگا )mb

1

تسوم

1392/1/29

5/2

10

شبستر

1389/6/3

2/ 7

2

شبستر

1391/2/6

2/9

11

مرند

1388/4/16

3/ 5

3

مرند

1391/2/10

3/2

12

تسوم

1388/3/4

3/ 7

4

شبستر

1390/3/25

2/5

13

تسوم

1387/3/4

3/ 7

5

چهرگان

1390/2/8

3

14

دیزم دیز

1386/11/27

4/ 2

6

تسوم

1389/12/11

3

15

کشکسرای

1383/6/15

3/ 9

7

شبستر

1389/11/11

2/5

16

تسوم

1381/3/19

3/ 8

8

شبستر

1389/11/10

2/7

17

تسوم

1380/12/14

3/ 8

9

مرند

1389/9/28

3/6

18

در محدودۀ مورد مطالعه گسل های فعای متعددی وجود دارد که راندگی جنوبی میشو ،همچنین گسل شبسـتر جـزو
مهمترین آنهاست .این گسلها ،بهویژه گسل جنوبی میشو ،شاخهای از گسل تبریز به شمار میرود .این گسل بـا طـوی
تقریبی  33/5کیلومتر در جهت شرقی -غربی کشیده شده است .طبق فرمویهای تجربی ،بزرگـای محاسـبهشـده بـرای
زمینلرزههای ایجاد شده بر اثر راندگی جنوبی میشو  6/4ریشتر و برای راندگی شبسـتر  6/2ریشـتر بـرآورد شـده اسـت.
تمامی این شواهد دستگاهی ،بیانگر فعالیت منطقه به لحاش تکتونیکی است رجبی و آقاجانی.)1389 ،
وجود نمایۀ گرادیان حداکثر آبراههها در ارتفاعات پایین این منطقه ،به احتمای زیاد مربـوط بـه حرکـت گسـلهـای
جوان یا قدیمی فعایشده در کوهپایههاست .همچنـین ،باالآمـدگی منحنـی نظـری در ارتفاعـات پـاییندسـت یـا جبهـۀ
کوهستان متأثر از تکتونیک است رضـاییمقـدم .) 156 ،1392 ،ضـمن اینکـه در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت شـواهد
مورفولوژیکی تکتونیکی فعای این گسلها از طریق دورسنجی ،همچنین مطالعات میدانی به طور دقیق شناسایی و بررسی
شود.
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شواهد تکتونیم فعال
گسل جنوبی میشو
دامنۀ جنوبی میشو از نظر زمین شناسی پیچیدگی زیادی دارد .همترازی رسوبات پرکامبرین تا کواترنر با نبودهای متعددی
مشخص میشود که بیانکنندۀ تأثیر رخدادهای مهم تکتونیکی در ناحیه است .بدین لحـاش ،تنـوع سـنوشناسـی کـامالً
مشهود است رضاییمقدم .)144 :1392 ،از طرف دیگر ،مجموع گسلهای بخش جنوبی کوهستان میشو را میتـوان بـه
لحاش وجود شواهد مورفولوژیکی به دو دسته تقسیم کرد؛ گسلهایی که در داخل کوهستان یا جبهۀ آن قراردارند و شواهد
مورفوتکتونیکی کمتری از خود بر جای گذاشتهاند ،مانند گسل جنوبی میشو؛ و دستۀ دوم ،گسلهای فعالی که بر رسوبات
کواترنر اثر میگذارد و شواهد آنها را میتوان از طریق نقشهها و تصاویر ماهوارهای شناسایی کرد.
گسل جنوبی میشو با طوی تقریبی  33/5کیلومتر در جبهۀ جنوبی کوهستان میشو واقـع شـده اسـت .ایـن گسـل از
نصفالنهار روستای حیدرآباد واقع در شمای دریاچۀ ارومیه شروع میشود و به سمت شرق تا شمایشـرق صـوفیان ادامـه
مییابد شکل  .)2جابهجایی گسل جنوبی میشو موجب شده تا سـازندهای مختلـف بـا سـنهـای مختلـف در کنـار هـم
قرارگیرد .در بخش غربی منطقۀ مورد مطالعه ،شیلهای سبزرنو ،ماسـهسـنو و الیـههـای آهکـی کرتاسـه در مقابـل
شیلهای میکادار و شیستهای سبز دگرگونی پرکامبرین قرارگرفته است .به سمت شرق و در بخشهای انتهـایی گسـل
میشو نیز رسوبات کواترنر کهن در مقابل آهکهای کرتاسه قرار گرفته است شکل .)2
عملکرد گسل جنوبی میشو همراه با فعالیت سایر گسلهای منطقه ،اشکای خاصی به وجود آورده است .در باالدست
رودخانۀ بنیس و خامنه و در نتیجه فعالیت گسل جنوبی میشو ،دو سطح پادگانهای کامالً مشخص ایجاد شده است شکل
 .)3الزم به ذکر است که سطح سوم نیز که جدیدترین سطح است ،در بستر سیالبی رودخانههای مـذکور قابـل مشـاهده
است .با نگاهی به تصاویر ماهوارهای مشخص میشود که وجود این سه سطح با سطوح سهگانۀ مخروطافکنهها هماهنو
است.
در امتداد مقطع  A – Bشکل  ،) 3بستر رودخانۀ خامنه و بنـیس بـه ترتیـب در ارتفـاع  1723و  1787متـری از
سطح دریا قراردارد انـدازه گیـری بـا  GPSدسـتی) .ارتفـاع پادگانـه هـای اوی  1891 )Qt1تـا  1911متـر و ارتفـاع
پادگانههای دوم  1860 )Qt2تا  1873متر است .چنین اختالفی شاید ناشی از عملکرد محلی گسلهـا بـوده و سـبب
باالآمدن بخشی از پادگانه ها شده است .با توجه به مورفولوژی سطح پادگانه ها و بافت رسوبات آن می توان به تفـاوت
سن نسبی آن ها پی برد .پادگانه های قدیمی تر دارای مورفولوژی ناه موار و معموالً فرسایش یافته است .ضمن اینکه در
اکثر قسمتهای آن ،ورنی صحرا نیز تشکیل شده است؛ در حالی که سطوح جدیدتر پادگانه ای مسطح است و فرایندهای
فرسایشی نتوانسته تغییرات مهمی در سطح آن ها ایجاد کند .در واقع ،چنین می توان عنوان کـرد کـه فعالیـت رانـدگی
جنوبی میشو طی کواترنر سبب باالآمدن رسوبات جدید رودخانه ای ،همچنین حفـر بسـتر آن شـده و بـه ایـن صـورت
پادگانه های آبرفتی تشکیل شده است.
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شکل  .3تصویر ماهوارهای  Quick birdاز سطوح پادگانهای در پاییندست گسل جنوبی میشودا  .سه سطح پادگانهای در
تصویر قابل مشاهده است .امتداد راندگی میشو با جهت شرقی -غربی در مرکز تصویر دیده میشود .این گسل سببشده تا
سازندهای کرتاسه روی سازندهای پرکامبرین رانده شود .رسوبات رودخانهای ارتفاعیافته ،بستر حفرشده و در نتیجه تشکیل
سطوح پادگانهای متعدد را میتوان در این بخش از منطقه شناسایی کرد .نیمرخ توپوگرافی در امتداد خط  A – Bدر پایین تصویر
ترسیم شده است .سطوح پادگانههای قدیمی به شدت بر اثر جریانهای ثانویه حفر شده است ،در حالی که سطوح جدیدتر
پادگانهها دچار فرسایش نشده است .موقعیت تصویر پایین با عالمت ستاره در تصویر باال مشخ

شده است.

به سمت شرق و با توجه به اینکه گسل جنوبی میشو در جبهۀ کوهستان واقع شـده اسـت ،مخـروط افکنـههـای
متعددی در پای جبهۀ کوهستان تشکیل شده است .در امتداد نصف النهار شهر سیس ،رسوبات مخروطافکنهای قدیمی
با شیب متوسط  13درصد قراردارد که روی شیل های سبزرنو ،ماسه سنو و الیه های آهکی کرتاسـه تشـکیل شـده
است .نکتۀ قابل تأمل در این منطقه باالآمدگی رسوبات کواترنر است شکل  .) 4به این صورت که در اثر عملکرد گسل
جنوبی میشو و شاخه های فرعی آن ،سازندهای کرتاسه دچار باالآمدگی شده و در نتیجه رسوبات سـطحی آن هـا نیـز
مخروط افکنه ها) ،ارتفاع یافته و با گذشت زمان دچار فرسایش شده است ،به نحوی که شواهد این رسوبات به صورت
محلی ،در سطح سازندهای کرتاسه مشهود است .این بدین معناست که گسل ،بعد از تشکیل مخـروط هـا در کـواترنر،
فعالیت داشته است.

گسلهای فعال و تأثیر آنها بر تغییر شکل لندفرمهای کواترنر شمالشرق دریاچة ارومیه ،ایران

93

شکل  .4رسوبات کواترنر باالآمده که در سطح سازندهای شیل ،ماسهسنگ و الیههای آهکی کرتاسه قرارگرفته است .فعالیت
گسل و باالآمدگی سازندهای کرتاسه در بخش جنوبی گسل موجب شده تا رسوبات مخروطافکنهای نیز ارتفاع یابد و دچار
فرسایش شود .شواهد این رسوبات را میتوان به راحتی در سطح سازندهای قدیمی ارتفاع یافته مشاهده کرد )a .مدل سهبعدی
و  )bتصویر تهیهشده در بازدید میدانی از منطقه

مخروطافکنة سرکند دیزج
یکی از شواهد مشخص تکتونیک فعای در امتداد گسل جنوبی میشو ،مخروطافکنۀ سرکند دیزم اسـت .ایـن مخـروط در
محل اتصای گسل جنوبی میشو و گسل شبستر تشکیل شده است .در باالدست آن رسـوبات کرتاسـه برونـزد پیـدا کـرده
است .اثر مهم تکتونیک در سطح این مخروطافکنه را میتوان در تقطیع و در نتیجه متروکماندن بخـشهـای باالدسـت
مخروطافکنه ،شکلگیری مخروط جدید در پاییندست سطح دوم) ،حفر رأس مخروطافکنۀ قدیمی ،و تغییر سطح اساس
فرسایشی و تغییرات رسوبی آن مشاهده کرد .با توجه به فعالیتهای تکتـونیکی ،مخـروطافکنـۀ مـذکور دارای دو سـطح
قدیمی مشخص است شکل .)5

شکل  .5تصویر ماهوارهای  Quickbirdاز مخروطافکنة سرکند دیزج .گسل شبستر و گسل جنوبی میشو در این بخش به
همدی ر متصل میشود .فعالیت گسل سبب شده تا سطوح مشخصی ( ،)Qf1 & Qf2در سطح مخروطافکنه تشکیل شودA .
نشاندهندة محل تغییر (پیکان زرد رنگ) کانال اصلی سطح مخروطافکنه است .مسیر متروک و قدیمی کانال با خطوط بریده
مشخ

شده است.
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در بخشهای باالدست مخروطافکنه امتداد گسل شبستر در شکل  ،)5بین بستر کانای اصلی و رسوبات سطح اوی،
در حدود  21متر اختالف ارتفاع وجود دارد .ایـن اخـتالف زیـاد ،ناشـی از عملکـرد گسـل و باالآمـدن بخـش باالدسـت
مخروطافکنه و در نتیجه حفر شدید رأس آن است.
دربارۀ مخروطافکنۀ دیزم باید به یک نکتۀ مهم اشاره کرد و آن هم تغییر مسیر جریـان اصـلی در سـطح آن اسـت
شکل  .)A5جریان اصلی سطح مخروط از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بخش غربی مخـروط ،سـطوح قـدیمی را
حفر کرده است .بدین صورت میتوان گفت که سطح اصلی مخروطافکنه به طور کامـل متـروک مانـده اسـت .بنـابراین،
میتوان گفت که دینامیک مخروطافکنه در پاییندست نقطۀ تغییر کانای ،کامالً متحوی شده است .چنین شرایطی موجب
دستکاری سطح مخروط و برداشت رسوبات شن و ماسه به دست انسان شده است.
در بخش باالدست مخروطافکنۀ مذکور ،رسوبات پادگانهای قدیمی روی رسـوبات قرمـز بـاالیی قرارگرفتـه اسـت.
نکتهای که باید بدان توجه کرد تمایل این رسوبات در اثر فعالیتهای تکتونیکی است .به نظر میرسد فعالیت گسلهـای
شبستر و جنوبی میشو در این بخش از منطقۀ مورد مطالعه سبب شده تا سازند قرمز باالیی به همراه رسوبات سطحی خود
یعنی رسوبات پادگانهای قدیمی از حالت افقی خارم و کج شود شکل .)6

شکل  .6تمایل رسوبات پادگانهای و سازند قرمز باالیی در اثر فعالیت تکتونیکی
گسل شبستر و جنوبی میشو در اطراف روستای سفید کمر

گسل هریس -داریان -شانجان
موقعیت گسل هریس -داریان -شانجان در شکل  7نشان داده شده است .این خط گسلی با طوی تقریبی  18کیلومتر در
منطقه مورد مطالعه) ،ابتدا با جهت شمای غربی -جنوبی شرقی ،سپس جهت غربی -شرقی امتداد یافته است .با توجه بـه
شکل  ،7مشاهده می شود که خط گسلی مذکور به صورت دو گسل تقریباً موازی در کنار یکدیگر قرارگرفته است ،ضـمن
اینکه در بخش شرقی منطقه ،جهت و نوع این خط گسلی تغییر کرده و جهت آن شمای شرقی و نوع آن هم راندگی شده
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است .فعالیت خط گسلی هریس -داریان -شانجان سبب ارتفاعیافتن سازند کنگلومرای میوسن شده است .سـازند مـذکور
موازی با جبهۀ کوهستان و گسلهای منطقه برونزد یافته ولی در برخی قسمتها با رسوبات کواترنر مدفون شده است.

شکل  .7تصویر ماهوارهای  SPOTاز سیستم گسلی هریس -داریان -شانجان .از نصفالنهار شانجان به بعد
گسل مذکور به راندگی با شیب شمالی تبدیل میشود.

شواهد زمینساختی این گسل را میتوان در تشکیل مخروطافکنهها و تقطیع آنها ،عدم تطابق رأس توپـوگرافیکی
با رأس هیدرولوژیکی مخروطافکنه ،جابهجایی شبکۀ آبراهه و حفر بستر آن ،تشکیل پرتگاه خـط گسـلی و پادگانـههـای
مرتفع آبرفتی مشاهده کرد .در بخش غربی گسل فوق ،مخروطافکنۀ هریس تشکیل شده است .در اینجا نیـز سـه سـطح
قدیمی و جدید را میتوان مشاهده کرد .البته ،باید اشاره کرد که در تشکیل این سطوح و متروکماندن آن ،گسل شبسـتر
نیز نقش داشته است .لیکن عامل اصلی تشکیل آن فعالیت خط گسلی هریس -داریان -شانجان بوده است.
همانطور که گفتیم ،میتوان سه سطح مشخص را در مخروطافکنۀ هریس مشاهده کرد شکل  .)8سطح اوی ایـن
مخروط در پای خط گسلی هریس تشکیل شده است .با توجه به مشاهدات میدانی ،همچنـین تصـاویر مـاهوارهای ،ایـن
سطح قدیمی کامالً متروک شده است ،چرا که سطح آن زیرکشت رفته و رسوبات آن به ثبات رسیده است .در واقع ،محل
رسوبگذاری مخروطافکنه تغییر کرده اسـت .رسـوبگذاری سـطح دوم ،در امتـداد گسـل شبسـتر صـورت گرفـت اسـت و
جابهجایی و فعالیت این گسل موجب تشکیل سطح دوم شده است .بررسیهای میدانی نشان داد که این سطح هنـوز بـه
طور کامل متروک نشده و شواهد رسوبات جدید آن قابل مشاهده است شکل  8الف) .رسوبات آن بسـیار جـوان اسـت و
طبق مطالعات ،به نظر میرسد به هنگام وقوع سیالبهای شدید ،این سطح فعای میشود.
آبراهۀ اصلی مخروط ،سطح دوم مخروطافکنۀ هریس را بریده و به عمق برده است .این پدیده موجب تشکیل سطح
سوم در پاییندست میشود .البته ،اشاره شد که این میزان حفر زیاد نیست و به نظر میرسد سطح سوم در حـای تشـکیل
است .شبکۀ آبراههای در برخی بخشها توانسته است رسوبات سطح دوم را به عمق  80سانتیمتر حفـر کنـد و بـه ایـن
صورت محل رسوبگذاری به سمت پاییندست مخروطافکنه جابهجا شده است شکل  8ب).
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شکل  )A .8تصویر ماهوارهای  SPOTمخروطافکنة هریس .سطوح مختلف مخروطافکنه در تصویر مشخ
هیدرولوژیکی مخروطافکنه با عالمت پیکان زردرنگ مشخ

شده است .رأس

است .الف عکس سطوح غیرفعال ( ،)Qf1فعال ( )Qf2و سطح

جدیدتر ( )Qf3را نشان میدهد .حفر بستر کانال در سطح مخروط در شکل ب نشان داده شده است .موقعیت عکسهای الف و
ب روی تصویر ماهوارهای مشخ

شده است.

حرکت راستگرد گسل هریس -داریان -شانجان از امتداد نصفالنهار داریان به سمت شـرق سـببشـده تـا شـبکۀ
آبراهه در جهت پایین دست دامنه از مسیر خود منحرف شود .آثار و شواهد این فرایند نیز به خوبی حفظ شده است .شـکل
 10Aبخشی از سیستم گسلی مذکور را نشان میدهد که موجب حفر رسوبات کـواترنر ،همچنـین باالآمـدن کنگلـومرای
میوسن شده است .از آنجا که در این بخش گسل هریس -داریان -شانجان بـه صـورت دو گسـل مـوازی در کنـار هـم
قراردارد ،سیستم کوچک فشار به باال ایجـاد کـرده اسـت کـه ایـن خـود موجـب باالآمـدن رسـوبات میوسـن مـیشـود
هولینسورث .)2010 ،میزان باالآمدن رسوبات کنگلومرای میوسن در بین این دو گسل مـوازی در حـدود  65متـر اسـت.
شکل  10eنیمرخ توپوگرافی خط عمود بر دو گسل موازی مذکور را نشان میدهد .موقعیت ترسیم نیمرخ در شـکل 10A
نشان داده شده است .شیب گسل جنوبی کمتر از گسل شمالی است .با وجود این ،فعالیت فشار به بـاالی ایـن دو گسـل
موازی موجب ایجاد اختالف ارتفاعی  65متری شده است .با توجه به شیب ساختمانی گسل ،به نظر میرسد هـر تغییـری
در آن ،رسوبات سطحی را نیز متأثر خواهد کرد.
جزئیات موجود در شکل  ،10نحوۀ عملکرد امتدادلغزی گسل ،همچنین انحراف شبکۀ آبراهه را نشان میدهد .یک سری
از شبکههای آبراههای که در سطوح باالآمدۀ کنگلومرای پلیوسن تشکیل شده است ،در امتداد گسل هریس -داریان -شانجان
در حدود  60±7جابهجایی راستگرد دارد شکل  .)10Cمیزان جابهجایی افقی این آبراههها با استفاده از تصـاویر  Quickbirdو
پیمایشهای میدانی اندازهگیری شده است .شکل  10dیک نمونه از آبراههای منحرفشده را با دقت باال نشان مـیدهـد .ایـن
آبراهه در سطح رسوبات میوسن جاری است و همانطور که مشاهده میشود در حدود  60±7جابهجایی امتدادی دارد.
شواهد جابهجایی راستگرد گسل هریس -داریان در بخش شمایغربی شهر داریان به خوبی مشهود است .در ایـن بخـش از
گسل ،جریان اصلی رودخانه در حدود  87متر جابهجایی امتدادی دارد شکل  .)10bاین شکل جزئیات جابهجایی رودخانۀ اصـلی را
نشان میدهد .میزان جابهجایی رودخانۀ اصلی نسبت به سایر آبراهههای کوچکتر ،باالست .عالوهبر ،جابهجایی امتدادی ،رودخانـه
در این بخش بستر خود را به شدت حفر کرده است .میزان حفر بستر از کنارۀ آن اندازهگیری و  45متر ثبت شد شکل .)9
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شکل  .9تراس آبرفتی در شرق داریان و در امتداد گسل هریس ی داریان ی شانجان .ارتفاع پادگانه
از بستر اصلی رودخانه در حدود  45متر است.

شکل  )A .10تصویر ماهوارهای  SPOTگسلهای موازی هریس ی داریان ی شانجان .جهت این گسلها در غرب منطقه،
شمالغربی ی جنوبیشرقی است .سپس جهت آن تغییر کرده و غربی -شرقی شده است )b .تصویر  Quickbirdاز جابهجایی
راست رد رودخانة اصلی در شمالغرب شهر داریان .میزان جابهجایی در حدود  87متر است .در این بخش عمق کانال اصلی 45
متر است )c .تصویر بازسازیشده از جابهجایی افقی  67متری آبراههها )e .نیمرخ توپوگرافی در امتداد خط  eو نشاندهنده
باالآمدگی رسوبات میوسن
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حفر بستر سببشده تا رسوبات مخروطافکنهای واقع در بخش شرقی آن ،متروک و شهر داریان در سطح آن ایجـاد
شود .در واقع ،میتوان گفت که انحراف میسر رودخانۀ اصلی موجب متروکشـدن مخـروطافکنـه و شـکلگیـری سـطح
جدیدی در پاییندست آن شده است.

گسل شبستر
این گسل که طولى در حدود  35کیلومتر دارد در جنوب گسل جنوبى میشو واقع اسـت و از حـد فاصـل میـان شـهرها
دریان و خامنه مىگذرد و شهر بنیس رو آن قرار گرفته است شکل  .)11سازوکار این گسل ،راستگرد با متلفۀ حرکتـى
معکوس است .فعالیت لرزها این گسل از گسلها شمالى و جنوبى میشو کمتر است .گسل شبستر را میتوان بـه سـه
بخش تقسیم کرد؛ بخش غربی که از حوالی روستای تیل شروع میشود ،دارای روند شمایغربـی -جنـوبشـرقی اسـت.
بخش مرکزی با امتداد غربی -شرقی بین نصفالنهارهای کوزهکنان و شبستر قرار گرفتـه و قطعـۀ شـرقی آن بـا امتـداد
جنوبغربی -شمایشرقی امتداد یافته است .نکتۀ قابل توجه این است که در از روستای بنیس به سمت شرق ،این گسـل
به دو شاخه تقسیم میشود .در ادامه شواهد مورفولوژیکی فعالیت آن آمده است.

مخروطافکنة هریس و گسل شبستر
مهمترین شاهد مورفوتکتونیکی قطعۀ غربی گسل شبستر را میتوان در سطح مخروطافکنۀ هریس مشاهده کرد .فعالیـت
کواترنر گسل مذکور در سطح این مخروطافکنه سبب جابهجایی محل رسوبگذاری آن شده است .به عبـارت دیگـر ،رأس
هیدرولوژیکی مخروط از رأس توپوگرافیکی آن تبعیت نمیکند شکل  .)12aاین امر موجبشده تا سـطح مخـروطافکنـه
تقطیع شود و سطوح مختلفی شکل میگیرد .در واقع ،میتوان گفت مخروطافکنۀ هریس با سه گسـل در رأس ،وسـط و
پاییندست متأثر شده است که گسل شبستر بخش مرکزی آن را تحت تأثیر قرار داده است.
موازی با گسل شبستر و در بخش جنوبی آن ،گسل شرفخانه با جهت غربی -شرقی امتداد یافته اسـت .ایـن گسـل
واحدهای کواترنر شمالی را برش داده و سبب باالآمدن بخشهای شمالی خود نسبت به بخشهای جنوبی شده است.

شکل  .11مورفوتکتونیم گسل شبستر
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باالآمدة پلیوکواترنر و گسل شرفخانه .موقعیت ترسیم نیمرخ در شکل  bنشان داده شده است .موقعیت تمامی شکلها در شکل  11نشان داده شده است.

جابهجایی امتدادی گسل سبب انحراف جریانات سطحی شده است .میزان جابهجایی این گسل به طور متوسط در حدود  100متر اندازهگیری شده است )e .نیمرخ توپوگرافی در امتداد رسوبات

تأثیر گسل شرفخانه بر باالآمدگی رسوبات قدیمی مخروطافکنهای .این رسوبات در بین رسوبات جدیدتر برونزدکرده و با رنگ روشن مشخ

شده است )f .حرکت راستگرد گسل شبستر.

 SPOTاز فعالیت گسل شرفخانه که موجب باالآمدن رسوبات پلیوکواترنر در حدود  70متر شده است .این رسوبات از نوع کن لومرا و شدیداً دچار فرسایش است )c .تصویر  Quickbirdاز

شکل  .12شواهد تکتونیکی فعال در امتداد گسل شبستر )a .حفر بستر رودخانة اصلی و تقطیع مخروطافکنة هریس و تشکیل مخروط جدیدتر در پاییندست گسل شبستر )b .تصویر سنجندة
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این گسل نسبت به گسل شبستر به حالت پلکانی چپگرد قرار گرفته است .آبراهۀ جابهجاشده در طوی این گسل نشان از
وجود متلفۀ افقی امتدادلغز راستگرد این گسل دارد .کمترین میزان جابهجایی افقی دیدهشده در طوی بخش گسلی شرفخانه بر
پایۀ آبراهۀ جابهجاشده در رسوبات کواترنری  9±0/5متر است .شواهد ریختزمینساختی سازوکار امتدادلغز راستگرد و وارون با
شیب صفحه به سمت شمای را برای بخش گسلی شرفخانه معرفی میکند قهرمانی.)156 :1393 ،
مهمترین شاهد مورفوتکتونیکی این گسل در منطقۀ مورد مطالعه به دو شکل ظاهر شده اسـت .اوی اینکـه فعالیـت
کواترنر گسل مذکور سبب باالآمدگی در حدود  70متر) و چینخوردگی بسیار ضعیف در رسوبات کنگلومرای نیمهمتـراکم
پلیوکواترنر شده است شکل  .)12bاین باالآمدگی به صورت تپههای کنار هم در بخش شمالی گسل شرفخانه قرارگرفته
است .شاهد دیگر ،فعالیت این گسل ،باالآمدگی و برونزد رسوبات قدیمی مخروطافکنهای  )Qf1در بین رسوبات جدیـدتر
 )Qf2است .البته ،باید اشاره کرد که میزان باالآمدگی بسیار ناچیز است و با بررسیهای میدانی و تصاویر مـاهوارهای بـا
وضوح بسیار باال قابل شناسایی است شکل .)12c
همانطور که گفتیم ،گسل شبستر دارای حرکت امتدادلغز راستگرد است .شواهد این جابهجایی در شکل  12fنشـان
داده شده است .متوسط جابهجایی راستگرد گسل شبستر در امتداد نصفالنهارهای خامنه و مشنق حدود  105متر است .در
بیشتر این محدوده رسوبات کنگلومرای میوسن با گسل شبستر برش خورده و آبراهههای سطحی آن جابهجا شده است.

مخروطافکنة داریان و گسل شبستر
در شمای شهر خامنه و جنوب داریان ،فعالیت گسل شبستر نمود بیشتری پیدا کرده است .این محـدوده محـل تشـکیل و
تحوی مخروطافکنۀ داریان یا خامنه) است .سه شاهد عمده و اساسی در این بخش وجود دارد :حفر بسـتر جریـان اصـلی
مخروط و تغییر محل رسوبگذاری ،باالآمدن رسوبات مخروطافکنهای و در نهایت تشکیل پشتههای مسدودکننده و پدیدۀ
انحراف رودخانه اصلی.
مخروطافکنۀ داریان یا خامنه) مخروط نسبتاً بزرگی است که در پای گسل جنوبی میشو تشکیل شده و به طوی 15
کیلومتر امتداد یافته است .با توجه به اینکه گسلهای مختلفی آن را متأثر ساخته است ،شرایط پیچیدهای دارد .باالدسـت
مخروطافکنۀ باال آمده و تراسهایی در آن ایجاد شده است شکل  .)3پس از این مرحله ،رأس مخـروطافکنـه بـه غـرب
داریان منتقل و رسوبگذاری صورت گرفته است که پیامد آن گسترش مخروطافکنـه اسـت .پـس از توسـعۀ مخـروط یـا
همزمان با آن ،گسل شبستر در بخشهای میانی مخروطافکنه فعالیت کرده و سبب باالآمدن سطوح میانی مخروط شـده
است .این امر موجب انحراف و حفر بستر مخروطافکنه در حدود  23متر) ،همچنین تشـکیل پرتگـاه گسـلی در رسـوبات
مخروطافکنهای شده است شکل  .)13aفعالیت این گسل سبب تشکیل مخروطافکنۀ جدید کوزهکنان شـده اسـت .رأس
این مخروطافکنه در حای حاضر در غرب شهر خامنه و دقیقاً در پاییندست گسل جوان و فعای شبستر قراردارد .لوگهای
 140متری موجود در امتداد این مخروطافکنه اطالعات خوبی در اختیار قرارمیدهد .در مجموع ،با بررسی لوگها آشـکار
میشود که شکل عمومی مخروطافکنۀ کوزهکنان از نوع عدسیشکل متمایل بـه تیغـهای ،دارای تـراکم در پـاییندسـت
است .هر دو شکل یادشده فعایبودن تکتونیک و باالآمدگی کوهستان را تأیید میکند.
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با توجه به شکل  ،13aمشاهده میشود که گسل شبستر موجب باالآمدن رسوبات شمالی مخروطافکنه در حدود 25
متر شده است .بخشهای باالآمده در شکل با عالمت مثبت نشان داده شده است .شواهد نشان می دهد که این بخش از
گسل عالوهبر حرکات امتدادی و عمودی ،حرکت االکلنگی نیز داشته است .حرکت راستگرد آن نیـز موجـب جابـهجـایی
آبراهههای سطحی شده است؛ ضمن اینکه باالآمدگی رسوبات سبب شروع فرایندهای فرسایشی شده است.

شکل  )a .13تصویر ماهوارهای  Quickbirdاز باالآمدگی رسوبات مخروطافکنه ای در اثر فعالیت گسل شبسیتر .پرت یاه
گسلی به ارتفاع  25متر در شمال شهر خامنه تشکیل شده است .بخشهای باالآمده با عالمت مثبت نشان داده شده است.
 )cنیمرخ توپوگرافی پرت اه گسلی مذکور .موقعیت نیمرخ در شکل  aبا خط آبی نشان داده شده است )b .انحیراف مسییر
رودخانه در اثر فعالیت گسل شبستر و متروکماندن مسیر قدیمی آن .امتداد گسل به وسیلة دو پیکان در طرفین شکل نشان
داده شده است )d .پرت اه گسل شبستر در شمال شهر خامنه

به سمت شرق و خارم از محدودۀ مخروطافکنه ،فعالیت گسل شبستر موجب باالآمدگی رسوبات میوسـن و تشـکیل
پرتگاه گسلی مشخصی در آنها شده است .این میزان باالآمدگی در حدود  62متر) ،موجب شـده تـا رودخانـۀ جـاری در
شمای آن ،مسیر خود را تغییر دهد و در مسیر جدیدی جاری شود .شواهد آن در شکل  13bمشاهده میشود .مسیر جریان
اصلی در حدود  1100متر به سمت شرق انحراف یافته است .در این شکل خط آبی نشاندهندۀ مسـیر فعلـی رودخانـه و
خط سبز بیانگر مسیر قدیمی و متروک رودخانه است.

مخروطافکنة سیس
مخروطافکنۀ سیس با طوی بیش از  14کیلومتر و عرض  10کیلومتر بزرگترین مخروط منطقۀ مورد مطالعه اسـت .ایـن
مخروط در شرق شبستر و بنیس واقع شده است شکل  .)11شـاید بتـوان گفـت کـه شـدیدترین تغییـرات تکتـونیکی را
متحمل شده و شواهد این تغییرات را به راحتی میتوان در سطح آن شناسایی کـرد .ایـن مخـروطافکنـه متـأثر از گسـل
شبستر و شاخهای فرعی از آن قرار گرفته است .فعالیت این گسلها سبب تقطیع شدید مخروطافکنه ،جابـهجـایی محـل
رسوبگذاری آن و انحراف شبکۀ آبراهۀ سطحی آن شده است.
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شواهد فعالیت این گسل به سه دسته تقسیم شده است؛ اوی اینکه گسل باعث باالآمدن بخشهایی از مخروطافکنه
شده که درنتیجه باعـث متـروکمانـدن ایـن بخـش هـا شـده اسـت .اثـر دوم گسـل شبسـتر تغییـر محـل رسـوبگذاری
مخروطافکنهها و جابهجایی عرضی و طولی آنهاست .اثر سـوم آن در بـههـمریخـتن نظـم طبیعـی کانـایهـای سـطح
مخروطافکنهها یعنی قطع امتداد کانایها و تشکیل کانایهای بیسر و انحراف مسیر آنها در سطح مخروطافکنههاسـت.
الزم به ذکر است که شبکۀ آبها مرسوم ترین شـاخص و شناسـاگر در بررسـی نقـش تکتـونیکی و تـأثیر آن در تحـوی
لندفرمهاست یمانی و گورابی.)4 :1389 ،
شکل  14باالآمدگی بخشهای مختلف مخروطافکنۀ سیس تحت تأثیر گسل شبستر و شاخههای فرعی آن را نشان
میدهد .این تغییرات را می توان در مدی رقومی ارتفاعی بهتـر درک کـرد .در مخـروط مـذکور چهـار سـطح مشـخص را
میتوان بر اساس ارتفاع ،شکل شبکۀ زهکشی و اختالف رنو رسوبات تشخیص داد.

شکل  .14تصویر ماهوارهای و مدل رقومی ارتفاعی مخروطافکنة سیس .سطوح چهارگانة مخروطاکنه به خوبی نشاندهندة تأثیر
تکتونیم فعال بر آن است .ضمن اینکه با توجه به تصاویر ،محل رسوب ذاری به سمت شرق تغییر مکان داده است و سطح فعال
( )Qf4مخروطافکنه تشکیل شده است.

شاهد دیگر حرکات تکتونیکی در سطح مخروطافکنۀ سیس ،تغییر محل رسوبگذاری و شبکۀ زهکشـی سـطحی آن
است .جابهجایی عمودی و راست گرد شاخۀ فرعی گسل شبستر در شرق بنیس موجب قطع مسـیر آبراهـههـای سـطحی
مخروطافکنه و جابهجایی عرضی آنها و بیسرشدن جریانات شده است .شکل  15aتأثیر امتدادلغز شاخۀ گسل شبستر بر
شبکۀ سطحی مخروطافکنه را نشان میدهد .امتداد جریاناتی که از سمت شمای به جنوب جاری بوده در اثر فعالیت گسل
شبستر قطع شده و جریانات بهاصطالح بیسر شده است .در نتیجـه ،امتـداد جریانـات شـمای خـط گسـل در جنـوب آن
مشاهده نمیشود .جابه جایی امتدادی گسل مذکور روی رسوبات سطح دوم نیز تأثیر گذاشته و موجب انحراف  102متری
رسوبات به سمت راست شده است .این امر بیانگر فعالیتهای جدیدتر گسل است .قسمتهای باالآمدۀ رسوبات در حدود
 10متر) با عالمت مثبت روی تصویر نشان داده شده است.
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شکل  )a .15تصویر ماهوارهای  ،SPOTنشاندهندة تغییرات عمودی و افقی رسوبات و شبکة زهکشی سطح مخروطافکنه.
عالمت مثبت رسوبات باال آمده است .در سمت راست تصویر رسوبات سطح دوم در حدود  102متر به سمت شرق جابهجا شده
است )b .تصویر  Quickbirdو تقطیع سطح مخروطافکنه .این شکل بیان ر جابهجایی مخروطافکنه به سمت شرق ،سپس
تشکیل سطوح مختلف در آن است .درة تغذیهکنندة مخروط به شدت حفر شده است.

شکل  15bبیانگر تغییر محل رسوبگذاری مخروطافکنه به سمت شرق و تقطیع دوبارۀ آن است .در حای حاضر نیـز
بخش فعای مخروطافکنه در این بخش قراردارد .باید به این نکته اشاره کرد که پس از جابهجایی محـل رسـوبگذاری بـه
سمت شرق و تشکیل سطح جدید ،فعالیت گسلها صورت گرفته و موجب شده تا این سطح جدید نیز به سطوح فرعیتـر
 )Qf3 & Qf4تقسیم شود.
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است .ضمن اینکه این گسل نیز دارای حرکت راستگرد است و سبب جابهجایی آبراهههای واقع در امتداد خود در حـدود
 60±7متر شده است .بررسیها نشان داد کـه گسـل شبسـتر راسـتگـرد بـا متلفـۀ حرکتـى معکـوس اسـت و شـواهد
مورفوتکتونیکی این گفته را اثبات میکند .متوسط جابهجایی امتدادی آن  105متر است که در مقایسه با گسـل داریـان-
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گسل بر مخروطافکنۀ سیس تأثیر گذاشته و موجب تغییر شکل آن شده اسـت .جابـهجـایی  102متـری رسـوبات جدیـد
مخروطافکنهای ،تغییر محل رسوبگذاری ،حفر رأس مخروطافکنه و در نهایت ،چندبخششدگی سـطح مخـروطافکنـه از
شواهد بسیار مشخص از فعالیت کواترنر گسل شبستر است.
گسلهایی که در این مقاله بررسی شد ،بهمنظور تشریح شرایط تکتونیکی این منطقه اهمیت دارد .همچنین ،باید به
این نکته اشاره کرد که استفاده از دادههای دورسنجی و سایر روشهای مطرح در مقاله ،قادر به شناسـایی دقیـق منـاطق
مستعد زمینلرزه نیست .بنابراین ،مطالعاتی از این قبیل شروع مناسبی برای مطالعات دقیقتر آتی است؛ ضـمن اینکـه در
قدم اوی ،مطالعات دورسنجی و میدانی دادههای باارزشی را در مورد تشخیص و تحلیل فعالیت گسلهـا در منـاطق فعـای
تکتونیکی فراهم میسازد .در صورت تکمیل نتایج این مقاله با دادههای سنسنجی و بررسی دقیق فعالیت زمانی و مکانی
گسلها ،مناطق حساس به زمینلرزه با دقت زیاد شناسایی و نتایج آن در برنامهریزیهای عمرانی استفاده میشود.
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