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  چکيده

ازات ودرشـرق گـسل كـره    درجنوب كمربندچين خورده ساده زاگرس وبه مو      ,N25Wيگسل سروستان باروندعموم  
تغييـرات جـانبي رخـساره    .مكانيسم آن راستالغزراستگردهمراه بامولفه شـيب لغزمعكـوس ميباشـد    .بس واقع است  

جهت . بر فعاليت اين گسل حداقل اززمان كرتاسه بااليي تاامروزاست يهاوجابجايي هادررسوبات آبرفتي كواترنردليل   
 ي وسايزموتکتونيكي موردبررسـ يچينه شناس,شواهدنئوتکتونيكيعاليم و   , بردن به مكانيسم ونوع حرکت گسل      يپ

راسـتالغز راسـتگرد همـراه بـا مولفـه شـيبلغز       , هانشان ميدهندکه گسل سروستان ينتايج اين بررس  .قرارگرفته اند 
  .ريشتر رادارا ميباشد٦ بيش از ي توليدزمينلرزه با بزرگيمعکوس بوده وتواناي

  
  مقدمه -١

نيروهاي فشارشي موجب كوتاهـشدگي ، چـين خـوردگي و تـشكيل گـسلهاي         در مناطق برخوردي ،     
 و اوراسـيا  ي فعال بين صفحات عربيزاگرس نتيجه همگرايتراست  -چين خورده پهنه  . معكوس مي شوند  

 ۳۵ تـا  )Bayer et al.,2002 ( ٢٢mm/yبـا سـرعت      ) NNW-SSE)Tatar te al., 2002   راسـتاي  در 
mm/y)DeMets et al.,1990(  تابـه امـروز  ي کرتاسه آغاز- ياني پاژوراسيک   از )Sengor,1990( ميباشـد  .
 ۹۰تـا ۵۰بوده وشـامل حـدود   كمربند كوهزايي زاگرس اريب  NW-SE  به روند     اين همگرايي جهت 

 كيلومترحركات راسـتالغز  ۷۰تا۵۰ و بين NE-SW)(McQuarrie,2004كيلومتر  كوتاهشدگي در راستاي    
  عمـومي  رونـد ). Talebian and Jackson,2002(   ميباشـد  )(NW-SE  زاگـرس در راستاي گسل اصـلي 

NW-SE  ، راستاي  محور  چين ها  ،راستا و شـيب گـسلهاي معكـوس و  امتـداد لغـز  همگـي                   زاگرس
مولفه کوتـاه   به دو   ,  بي ار يي غرب زاگرس همگرا     در شمال  . همگرايي  است    اين   متاثر از     مستقيما

  عمود به زون ييکه همگراييجا, در جنوب غرب زاگرس   کهيشود درحاليک مي تفک غز و امتداد ل   يشدگ
 بـه   غرب  شمال   ازي تكتونيكر شرائطييتغ . د ندار  وجود   امتداد لغز   حرکات    از ياثر  است   يتراست

 يستم هـا يـ سکمربنـدزاگرس اسـت کـه با    يراستا  طول  در يدگيک کش ي ازمندين زاگرس جنوب غرب   
 که  آنها نسبت به محور قـائم خـالف عقربـه       يدرصورت ,يشرق  درجه ٥٣ تا   ٥١ن مدار يستگرد ب را يگسل

  ).Talebian and Jackson,2002( شودي مايجاد ساعت حرکت کنند يها

mailto:mrsorbi@gmail.com
mailto:babak65bs@yahoo.com
mailto:ali.shabani@gmail.com



