
تاريخ دريافت: 90/3/24
تاريخ پذيرش: 92/7/8

مقدمه
 – خاور  خاور،  شمال  روند  با  كوهي  رشته  بينالود  كوه هاي 
جنوب باختر و باختر را در شمال خاور ايران تشكيل مي دهند. 
اين رشته  كوه از شمال به زمين درز پالئوتتيس محدود و از جنوب 
در مجاورت دشت نيشابور – سبزوار (حوضه فورلند1) قرار دارد. 
پالئوتتيس  (بقاياي  افيوليتي   – دگرگوني  مجموعه هاي  حضور 
(Alavi, 1991) ) در دامنه شمالي بينالود بيانگر ارتباط تنگاتنگ 
زمين ساختي  تحول  كوه ها،  اين  ساختاري  تكامل  و  تكوين  ميان 
جايگاه  به دليل  است.  سيمرين  كوهزايي  و  پالئوتتيس  اقيانوس 
زمين ساختي خاص، مطالعه دقيق ساختاري اين كوه ها از آن جهت 

كه به شناخت بهتر اين فرايند هاي زمين ساختي خواهد انجاميد، 
حائز اهميت است. Alavi (1992) به بررسي ساختاري كلي اين 
كوه ها پرداخته است. وي كوه هاي بينالود را يك نوار گسليده از 
آلپ،  و  سيمرين  كوهزايي  طي  در  كه  مي داند  پوسته  نازك  نوع 
تكامل ساختاري يافته است. او با مطالعه راندگي ها در اين نوار، 
آن ها  را به دو دسته عمده سيمرين و آلپي تقسيم كرده و هندسه 
راندگي ها را از نوع دوپلكس طاقگون  تعيين نموده است. قائمي 
گچ  باغشن  چهارگوشه  در  بينالود  از  بخشي  مطالعه  با   (1371)
(شمال نيشابور) مشابه Alavi (1992) گسل هاي رورانده را به دو 
دسته سيمرين و آلپي تقسيم نموده است و هندسه راندگي ها را از 
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چكيده 
 رشته كوه بينالود يك نوار چين خورده - گسليده از نوع نازك ورقه است كه تكوين و تكامل آن با تصادم 
خرد ورق ايران و ورق توران در ترياس پسين (كوهزايي سيمرين) آغاز و در طول دوران مزوزوئيك 
و سنوزوئيك (كوهزايي آلپ) ادامه يافته است. ساختار كنوني اين ارتفاعات را راندگي ها و ورقه هاي 
جنوب باختر داشته و به سمت جنوب  رورانده اي تشكيل مي دهند كه همگي سوي حركت جنوب – 
باختر جوان مي شوند. اين راندگي ها بر اساس تقدم و تاخر سني و ويژگي هاي زون هاي برشي به سه نسل 
با هندسه متفاوت اما سوي حركت مشابه قابل تقسيم هستند. راندگي هاي نسل اول با زون هاي برشي 
شكل پذير، هندسه دوپلكس طاقگون را به نمايش مي گذارند. اين سيستم توسط راندگي هاي نسل دوم 
كه داراي زون هاي برشي شكننده – شكل پذير هستند، بريده و جابجا شده اند. راندگي ها در اين نسل، 
هندسه دوپلكس هاي هينترلند را دارا هستند. راندگي هاي نسل سوم با زون هاي برشي شكننده، جوان ترين 
راندگي ها را در دامنه هاي جنوبي بينالود شامل مي شوند. اين راندگي ها با هندسه احتماال فلسي پيشرو، 
آواري  مجموعه هاي  بريده اند.  را  قديمي تر  نسل هاي  راندگي هاي  و  داشته  خاور  شمال  سمت  به  شيب 
هم زمان با كوهزايي در توالي چينه نگاري ترياس تا عهد حاضر بينالود به عنوان نشانه مناسب براي تعيين 
سن نسبي مراحل تشكيل نسل هاي مختلف راندگي مورد توجه قرار  گرفته اند. بر اين اساس، راندگي هاي 
كوهزايي  حركات  دوم نتيجه  راندگي هاي نسل  پيشين،  اول نتيجه تاثير كوهزايي سيمرين و آلپ  نسل 
آلپ مياني و نسل سوم حاصل تاثير حزكات كوهزايي آلپ پسين بر حاشيه شمال خاوري ايران بوده اند.

واژه هاي كليدي: تكتونيك راندگي ها، بينالود، حوضه فورلند
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نوع دوپلكس هينترلند نيمه پوششي1 معرفي نموده است.
حوضه هاي رسوبي فورلند به  طور عمده در ارتباط با فرايندهاي 
به  حوضه ها  اين  نگاري  چينه  توالي  مي شوند.  تشكيل  كوهزايي 
را  كوهزايي  نوارهاي  ساختاري  تكامل  و  تكوين  مراحل  خوبي 
بازگو مي نمايد. بسياري از زمين شناسان با مطالعه دقيق چرخه هاي 
كوهزايي  نوارهاي  آرامش  و  فعاليت  مراحل  تفكيك  به  رسوبى، 
 Dahlen et al., 1984., Cant)  :مجاور اين حوضه ها پرداخته اند
 et al., 1989., Decelles et al., 1998a and b., Decelles et al.,
 1987., Fleming et al., 1990., Jordan, 1981., Jordan et al.,
1988., Meigs, 1997., Puigdefabregas et al., 1986., Tank-

  (ard,  1986
به  ويژه  نگاه  با  ساختاري  دقيق  بررسي  مطالعه،  اين  از  هدف 
تكتونيك راندگي ها و نيز آزمون مدل هاي موجود در منطقه است. 
به اين منظور تمام ساختارهاي گسلي در منطقه شناسايي شده و 
سپس روابط سني بين آن ها  بررسي شد. آنچه در پي خواهد آمد، 

حاصل اين مطالعه و بررسي است.

چينه نگاري منطقه مورد مطالعه
سنگ هاي  دربردارنده  چينه نگاري  ديد  از  مطالعه  مورد  منطقه 
پالئوزوئيك، مزوزوئيك و سنوزوئيك است (شكل1). سنگ هاي 
پالئوزوئيك در اين بخش سنگ هاي كربناته، آواري و آتشفشاني 
كامبرين تا دونين پسين را شامل مي شوند (سازندهاي اللون، ميال، 
سنگ هاي ولكانوژنيك سيلورين، معادل سازندهاي پادها، سيبزار و 
بهرام). واحدهاي مزوزئيك دربردارنده طبقات شيل و ماسه سنگي 
دگرگون شده سازند شمشك است و سنگ هاي سنوزوئيك بيشتر 
سنگ هاي  با  همراه  دريايي  به ندرت  و  قاره اي  نهشته هاي  شامل 
آتشفشاني و ولكانوكالستيك مي شود. وقوع چند مرحله گسلش 
راندگي و چين خوردگي مرتبط با آن ها  اندازه گيري ضخامت و 
گاه بررسي ارتباط ميان رخساره ها را دشوار ساخته است. تعيين 
سن واحد هاي چينه اي در اين بخش نيز بر اساس سن هاي ارائه 
توالي هاي  انطباق  و   (1985 همكاران،  و  (آقانباتي  توسط  شده 
  Weddige  (1983) كه  است  مرجعي  توالي هاي  با  پالئوزوئيك 

براي پالئوزوئيك بينالود ارائه كرده است.  

1- Partially overlap hinterland dipping duplex

شكل 1. نقشه زمين شناسى در منطقه بينالود
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ساختار منطقه مورد مطالعه
گسل هاي رورانده و ورقه هاي رورانده از عمده ترين ساختارهاي 
زمين شناسي در منطقه مورد مطالعه هستند. تقريبا تمامي راندگي ها 
خاوري  جنوب   - باختري  شمال  روند  بينالود  از  بخش  اين  در 
داشته و سوي حركت در تمامي آن ها  از شمال - شمال خاور 
به جنوب – جنوب باختر است (شكل2). سوي راندگي به وسيله 
و  گسل ها  روند  با  موازي  محوري  كه  گسل  با  مرتبط  چين هاي 
شده  تعيين  دارند،  باختر  جنوب   – جنوب  سمت  به  برگشتگي 
است. گسل هاي راندگي در منطقه مورد مطالعه از نوع نازك ورقه 
و گسلش راندگي به صورت متوالي بوده است. راندگي ها از شمال 
به جنوب جوان تر شده و با توجه به  تقدم و تاخر سني درسه 
مرحله تشكيل شده اند. در زير به توصيف مهمترين راندگي ها و 

ورقه هاي رورانده در منطقه پرداخته شده است.

راندگي ها و ورقه هاي رورانده
راندگي مايان و ورقه رورانده مايان

توسط   كه  است  مايان  ورقه  از  بخشي  رورانده  ورقه  اين 
ورقه  اين  پيكره  است.  شده  توصيف  بينالود  در   Alavi (1992)
وجود  مي دهند.  تشكيل  فيليت  و  شده  دگرگون  گريواك هاي  را 
لياس در اين سنگ ها بيانگر آن است  فسيل هاي گياهي رتين – 
كه از دگرگوني سازند شمشك نتيجه شده اند. مشاهده فسيل هاي 
گياهي كربونيفر در مطالعات جديدتر سبب شده تا اين ورق را 
مجموعه اي از واحدهاي كربونيفر و ژوراسيك بدانيم كه به دليل 
شباهت سنگ شناختي و دگرگون شدن قابل تفكيك نيستند. ورقه 
بقاياي  از  رورانده اي  ورقه  زير  در  خاور  شمال  سمت  به  مايان 
پالئوتتيس ("ورقه مشهد" در  Alavi (1992)) قرار مي گيرد. سنگ ها 
در اين ورقه شديدا چين خورده و توسط راندگي هاي فرعي بريده 

شكل2. راندگى ها و ورقه هاى رورانده مهم درنقشه ساختمانى بينالود.
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و جابجا شده اند. چين ها به فرم طاق شكل ها و ناوشكل هاي بسته 
باختر  جنوب  جنوب-  سمت  به  برگشتگي  و  زاويه دار  لوالي  با 
شمال  شمال-  سمت  به  شيب  با  محوري  سطح  كليواژ  هستند. 
دگرگوني  درجه  است.  يافته  توسعه  خوبي  به  آن ها   در  خاور 
سنگ ها در اين ورقه در نزديكي راندگي مايان كمي افزايش يافته 
سمت  به  برگشتگي  با  ناهماهنگ  فرم  به  زون  اين  در  كليواژ  و 
معرف  سو  يك  از  چين ها  اين  است.  خورده  چين  باختر  جنوب 
سوي حركت به سمت جنوب باختر براي ورقه مايان بوده و از 
سوي ديگر بيانگر آن است كه سنگ ها در اين ورقه قبل از تشكيل 

راندگي مايان دگرگون بوده اند (شكل3).

راندگي كوه سياه و ورقه كوه سياه 
شده  توصيف   Alavi (1992) توسط  بار  اولين  براي  ورقه  اين 
است. مطالعات اخير نشان داده است كه اين ورقه كمي با آنچه 
اين  فعاليت  نتيجه  در  مي باشد.  متفاوت  است،  كرده  معرفي  وي 
(كامبرين  پالئوزوئيك  سنگ هاي  از  عظيمي  توده  رورانده،  گسل 
تا دونين پسين) به فرم يك چين مرتبط با گسل  با برگشتگي به 

سمت جنوب باختر بر روي ورقه اي از سنگ هاي دگرگون شده 
در  كوه سياه  ورقه   .(5 و  (شكل هاي4  است  شده  رانده  شمشك، 
اپي كالستيك  و  آتشفشاني  سنگ هاي  از  بوژان  و  گرينه  دره هاي 
سيلورين و طبقات دولوميتي و كوارتزارنايتي معادل پادها تشكيل 
شده است. در اين مكان رخنمون هاي محدودي از طبقات آهكي- 
ميان  محدود  صورت  به  ميال  سازند  شده  ميلونيتي  و  دولوميتي 

سنگ هاي آتشفشاني سيلورين ديده مي شوند.
اوليه  اليه بندي  موازات  به  ميلونيت ها  اين  در  لغزش  سطح 
بوده است كه به خوبي در صحرا قابل مشاهده است. از اين رو، 
موازات  به  شكل پذير  لغزشي  حركت  يك  بيانگر  ميلونيت ها  اين 
سازند  در  كوه سياه  راندگي  تشكيل  از  پيش  كه  است  طبقه بندي 
راندگي  در  حركت  در نتيجه  كه  چرا  است.  پيوسته  به وقوع  ميال 
كوه سياه، سطوح تورق در ميلونيت چين خورده و در برخي نقاط 

برشي شده است (شكل هاي6- الف، ب و ج).
با توجه به مطالب باال مي توان چنين نتيجه گرفت كه ميلونيت 
در طبقات كربناته ميال حاصل برش در سطوح راندگي نسل اول 
بوده است و در نتيجه فعاليت گسل هاي راندگي نسل دوم، تغيير 

شكل3. راندگي مايان و يك راندگي منشعب از آن كه سنگ هاى دگرگون 
شده شمشك را بر روي آهك هاي سازند بهرام رانده است (دره ميرآباد، 

M.S= ورق مايان، K.D = دوپلكس كوه سياه).

شكل4. رانده شدن دوپلكس كوه سياه بر روي ورقه خوشنو. چين مرتبط با 
گسل كامًال مشخص است (دره ميرآباد، K.D = ورق كوه سياه، Kh.S = ورقه 

خوشنو).

شكل5. راندگى كوه سياه در دره ديزباد. اين راندگى ورقه كوه سياه را به سمت جنوب بر روى سنگ هاى دگرگون شده شمشك (فيليت مشهد) رانده است.

1.  Fault related fold
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 شكل6. الف) برخورد سطوح تورق (s)  و طبقه بندي (b) در يكي از معدود رخنمون هاي سنگ آهك ميال كه اين دو صفحه موازي نيستند. ب) سطح تورق 
چين خورده در ميلونيتي كه در سازند ميال ايجاد شده است. ج) برش نازك نشان دهنده تورق شديد در ميلونيت است. 

توالي  فراوان،  راندگي  گسل هاي  است.  يافته  مجدد  ساختاري 
سطوح  نموده اند.  جابجا  و  بريده  را  كوه سياه  ورقه  در  سنگ ها 
شيب  و  بوده  طبقه بندي  موازي  تقريبا  راندگي ها  اين  در  گسلي 
اين  از  برخي  فروديواره  در  دارند.  شمال  سمت  به  زيادي  نسبتا 
ايجاد  هينترلند  نوع  از  مقياس  كوچك  دوپلكس هاي  راندگي ها، 
شده است ( شكل هاي7- الف و ب). وجود گسل هاي راندگي 
فرعي با چنين ويژگي هايي در ورقه كوه سياه بيانگر اين است كه 

هينترلندي است. اين ورقه رورانده، يك دوپلكس با هندسه
ورقه كوه سياه به سمت جنوب خاور در دره ديزباد دربرگيرنده 
و  سيبزار  دولوميت هاي  پادها،  دولوميتي  و  كوارتزارنايتي  طبقات 
طبقات آهكي بهرام است. به سمت شمال باختر در دره دررود، 
ميلونيتي  طبقات  سيلورين،  آتشفشاني  سنگ هاي  كوه سياه  ورقه 
پادها  دولوميتي  و  كوارتزارنايتي  طبقات  از  بخشي  و  ميال  شده 
دره خرو، ورقه كوه سياه به بيشترين حجم  را شامل مي شود. در 
مجموعه  قديمي ترين  مكان  اين  در  مي رسد.  خود  ضخامت  و 
قرار  ديد  معرض  در  گسل  با  مرتبط  چين  يك  هسته  در  موجود 
و  شده  نازك  ورق  اين  باختر  سمت  به   .(5 (شكل  است  گرفته 
در  است.  بهرام  سازند  آهك هاي  از  متشكل  تنها  ميرآباد  دره  در 

رورانده  ورقه  يك  زير  در  اللون  سازند  طبقات  خرو  دره  انتهاي 
كه دربرگيرنده سنگ هاي سيلورين– دونين است، قرار گرفته اند. 
يك گسل راندگي، جدا كننده ورقه فوقاني از طبقات سازند اللون 
است. اين گسل راندگي توسط طبقات ميلونيتي شده سازند ميال 
مشخص مي شود. لغزش در اين ميلونيت نيز به موازات سطوح 
طبقه بندي اوليه بوده است (شكل8- الف). اين گسل راندگي در 
نتيجه فعاليت گسل رورانده كوه سياه چين خورده است. قائم بودن 
سطوح تورق در ميلونيت (شكل8- ب) خود بيانگر تغيير زاويه 
است.  خوردگي  چين  اين  نتيجه  در  اوليه  شكل پذير  گسل  سطح 
گسل  اين  اوليه  وضع  آن،  ساختن  افقي  و  تورق  اين  چرخش  با 
راندگي حاصل خواهد شد. در اين حالت كينك بند مزدوج1  بيانگر 
حركت فرا ديواره از شمال خاور به سمت جنوب باختر است. با 
توجه به ميلونيت و تغيير موقعيت فضايي گسل راندگي مزبور در 
نتيجه فعاليت گسل كوه سياه كه خود يكي از گسل هاي راندگي 
نسل دوم است، مي توان گسل راندگي فوق را مرتبط با گسل هاي 
موازات  به  تقريبا  راندگي  اين  چون  دانست.  اول  نسل  راندگي 
سطوح طبقه بندي در سازند ميال تشكيل شده است، از اين پس 

گسل روراندگي ميال ناميده مى شود.
1.  Conjugate kink band
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شكل 7. الف) گسل هاى راندگى فرعى در سنگ هاى آذرآوارى سيلورين (ورقه كوه سياه)، به دوپلكس با هندسه هينترلندى در فروديواره توجه نماييد. ب) سطح 
لغزش كه در پايين ترين هورس شكل الف ديده مي شود (با پيكان نشان داده شده است).

 با توجه به موارد فوق برخالف آن چه تاكنون منتشر شده است 
(Alavi, 1992)، ورقه كوه سياه يك ورقه واحد نيست بلكه از دو 
ورقه رورانده تشكيل شده است. ورقه رورانده فوقاني، دوپلكسي 
از سنگ هاي سيلورين و دونين است كه آن را دوپلكس كوه سياه 
و ورقه رورانده زيرين، دوپلكس ديگري از سنگ هاي كامبرين - 

اردويسين (سازند اللون و ميال) است كه در اين مقاله دوپلكس 
باغرود ناميده مى شود. اين دو ورقه توسط راندگي ميال از يكديگر 
دوپلكس،  اين  در  طبقه بندي  موازات  به  لغزش  مي شوند.  جدا 
هورس هاي فراوان1  و كوچك مقياس (با طول 3 تا 5 متر) را با 

هندسه هينترلندي ايجاد نموده است (شكل9).

شكل 8. الف) طبقات ميلونيتى شده سازند ميال (زون گسلى شكل پذير ميال) در دره باخترى خرو (نگاه به سمت خاور)،  ب) كينك بند هاى مزدوج در طبقات 
ميلونيتى شده سازند ميال در دره باخترى خرو (نگاه به سمت خاور). 

1.  Horses
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شكل 9. دو تصوير از هورس هاي فراوان و كوچك در دوپلكس خلخال.

راندگي دررود و ورقه رورانده دررود
گسل دررود، راندگي است كه توسط آن ورقه دررود متشكل 
از  وسيعي  گستره  روي  بر  شمشك  شده  دگرگون  رسوبات  از 
اين  شده اند.  رانده  بوژان)  (ورقه  دونين   - سيلورين  سنگ هاي 
 ،(Alavi, 1992) ورقه كه بخشي از ورقه ديزباد را شامل مي شود
راندگي  و  بوده  فليت  و  شده  دگرگون  گريواك هاي  دربرگيرنده 
دونين   - سيلورين  سنگ هاي  از  مزبور  ورقه  جدا كننده  دررود 
ولي  است  افقي  تقريبا  دررود  راندگي  (شكل10).  است  زيرين 
در بخش هاي جنوبي تر، شيب اندكي به سمت جنوب باختر دارد. 
درجه  افزايش  راندگي  سطح  مجاورت  در  دگرگوني  سنگ هاي 
دگرگوني را نشان مي دهند. تورق در سنگ ها تقريبا موازي سطوح 

طبقه بندي توسعه يافته اند و در مجاورت سطح راندگي با تمايلي 
به سمت جنوب باختر چين خورده اند. سنگ ها در ورقه دررود به 
شدت چين خورده اند و چين هايي با لوالي كمي مدور تا زاويه دار 
بسته با برگشتگي به سمت جنوب باختر در اندازه هاي گوناگون 
در آن به چشم مي خورند. تشابه سنگ شناسي ورقه دررود و مايان 
و نيز وجود ويژگي هاي مشابه در راندگي مايان و دررود بيانگر 
اين است كه اين دو ورق قبل از تشكيل راندگي هاي كوه سياه يك 
ورقه واحد را تشكيل مي داده اند. ورقه دررود در انتهاي جنوب 
خاوري منطقه مورد مطالعه به صورت دگرشيب در زير طبقات 
از  قبل  ورقه  اين  انتقال  بنابراين،  مي گيرد.  قرار  پالئوژن  آواري 

پالئوژن روي داده است (شكل11).

شكل10. تصويرى از راندگى دررود در كوه چخينگ. اين راندگى جداكننده 
 = B.D ،ورق دررود = D.S) ورقه دررود و ورقه بوژان از يكديگر است
دوپلكس بوژان، D.T = راندگي دررود، NNT = راندگي شمال نيشابور). 

شكل11. ورقه دررود در خاور كوه چخينگ توسط طبقات آوارى نئوژن به 
صورت دگرشيب پوشيده شده است (D.S= ورق دررود، M.D = دوپلكس 

ميرآباد).
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ورقه رورانده بوژان
واحد  پايين ترين  خود  فعلي  جايگاه  در  بوژان  رورانده  ورقه 
ساختماني را تشكيل مي دهد. ورقه بوژان كه در زير ورقه دررود 
اپي كالستيك  و  آتشفشاني  سنگ هاي  دربردارنده  دارد،  قرار 
دولوميت هاي  پادها،  كوارتزيتي  و  دولوميتي  طبقات  سيلورين، 
طبقات  در  مافيك  سيل  چند  و  بهرام  آهكي  طبقات  و  سيبزار 
دولوميتي سيبزار و آهك هاي بهرام است. سنگ ها در ورقه بوژان 
بريده  خاور  شمال  سمت  به  شيب  با  فراوان  راندگي هاي  توسط 
شده اند. اين گسل ها به سمت باال به گسل راندگي در رود ملحق 
مي شوند. از اين رو مي توان اين راندگي ها را راندگي هاي اتصال1  
رخنمون  بهترين  دانست.  هينترلندي  هندسه  با  دوپلكسي  در 
باغرود  دره  و  خرو  باختري  دره  در  مي توان  را  بوژان  ورقه  از 
مشاهده كرد. در دره باختري خرو طبقات رسوبي دونين در يك 
شده اند.  رانده  سيلورين  آتشفشاني  سنگ هاي  روي  بر  طاقديس، 
توسط  و  خورده  چين  شديدا  بخش  اين  در  بهرام  آهكي  طبقات 
راندگي هاي فراوان با سوي حركت به سمت جنوب باختر بريده 
و جابجا شده اند. در دره باغرود، چين مرتبط با گسل بسيار بزرگي 
تشكيل شده است كه تمام واحدهاي سنگي اردوويسين تا دونين 

در هسته آن قابل مشاهده است (شكل12).
مطالعه  مورد  منطقه  از  وسيعي  پهنه  در  بوژان  رورانده  ورقه 
توسط ورقه رورانده دررود پوشيده شده است. در اين مناطق تنها 
رودخآن ها  دره هاي  كناره  در  را  ورقه  اين  از  مي توان بخش هايي 
مشاهده كرد. در اين گستره چند راندگي با طول كم از نسل دوم 
ورقه دررود را بريده و بخش هايي از ورقه بوژان را بر روي اين 
ورقه رانده است. نمونه اي از اين گسل هاي رورانده در شكل 13 
الف  نشان داده شده است. در اين راندگي كه روند شمال باختر 
دارد،  خاور  شمال  سمت  به  درجه  شيب 15  و  خاور  جنوب   –
حركت فراديواره با توجه به تمايل چين مرتبط با گسل به سمت 
جنوب باختر بوده است. نمونه ديگري از اين راندگي ها در دره 

باختري گرينه سبب رانده شدن بخش ديگري از ورقه بوژان بر 
روي ورقه دررود شده است ( شكل13- ب).

و  است  كوه سياه  ورقه  مشابه  جهت ها  بسياري  از  بوژان  ورقه 
راندگي  تشكيل  از  قبل  دو  اين  كه  دارد  احتمال  دليل  همين  به 
در  بوژان  ورقه  مي داده اند.  تشكيل  را  واحد  ورقه  يك  كوه سياه، 
آواري  نهشته هاي  روي  بر  نيشابور  شمال  راندگي  تشكيل  نتيجه 
پالئوسن به سمت جنوب باختر رانده شده است كه از راندگي هاي 

نسل سوم منطقه است.

دوپلكس باغرود
هورس  است.  شده  تشكيل  رانده  ورقه  دو  از  باغرود  دوپلكس 
و  اللون  سازند  كوارتزيتي  ازماسه سنگ هاي  باريكي  نوار  شمالي 
هورس جنوبي طبقات آهكي– دولوميتي سازند ميال و كوارتزيتي 
اللون را شامل مي شود. در جنوب خاوري منطقه، تكه منفردي از يك 
ورقه رورانده بصورت يك كليپ بر روي طبقات آواري و سنگ هاي 
آتشفشاني پالئوژن قرار گرفته است كه آن را كليپ خلخال ناميده ايم 
باال  در  كه  كوچك  ورقه  دو  از  نيز  كليپ  اين  الف).  (شكل14- 
توصيف شد، تشكيل شده است. راندگي جداكننده دو هورس شيب 
اندكي به سمت شمال دارد (شكل14- ب). ويژگي هاي ساختماني 
و سنگ شناسي اين كليپ بيانگر اين است كه كليپ مزبور بخشي 
از دوپلكس باغرود را در معرض ديد قرار داده است. طبقات آهكي 
دولوميتي سازند ميال در هورس جنوبي شديدا چين خورده اند.   –
سبك چين خوردگي از نوع ناهماهنگ بوده و چين ها بيشتر از نوع 
جناغي برگشته و بسته تا تنگ با تمايلي به سمت جنوب- جنوب 

باختر هستند (شكل14- ج).
اين  دارد.  شيب  جنوب  سمت  به  كمي  كليپ  قاعده  راندگي 
راندگي كه يكي از راندگي هاي نسل دوم بوده است، قبل از وقوع 
راندگي هاي نسل سوم سبب رانده شدن مجموعه اي از صفحات 
رورانده در كوه هاي بينالود بر روي سري آواري پالئوژن شده است.

شكل12. طاقديس بسيار بزرگ حاصل پيشروي راندگي شمال نيشابور در دوپلكس بوژان  (B.D)كه دربردارنده واحد ولكانيكي اردوويسين- سيلورين و 
سازندهاي نيور، پادها، سيبزار و بهرام است. دوپلكس باغرود (Ba.D) در باال و دوپلكس ميرآباد (M.D) در زير آن مشاهده مي شود (دره باغرود). 

1. Link thrusts
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شكل 13. در اين تصاوير بخشى  از راندگي هاي بين دوپلكس بوژان و ورقه دررود و همچنين بين دوپلكس هاي باغرود و بوژان نشان داده شده است. حركت بر 
روى اين راندگى ها با تشكيل چين هاى پيشروى گسل همراه بوده است (D.S= ورق دررود، B.D = دوپلكس بوژان، الف) دره گرينه-ب) دره دررود).

ورقه خوشنو
اين ورقه در امتداد دره ميرآباد بيرون زدگي دارد و دربرگيرنده 
گريواك ها و فليت هاي دگرگون شده سازند شمشك است. ورقه 
خوشنو در زير گسل راندگي كوه سياه قرار دارد و به وسيله راندگي 
خوشنو بر روي دوپلكس باغرود بويژه بر روي سازندهاي ميال و 
اللون و همچنين ورق دررود رانده شده است (شكل15- الف). 
اين گسل شيب بسيار كم به سمت شمال خاور دارد. در سمت 
باختر اين ورقه بر روي واحدهاي رسوبي دلتايي فاقد دگرگوني 
ژوراسيك در ورقه چهل گز رانده شده است. در زير گسل خوشنو 
مشاهده  جناغي  چين هاي  ژوراسيك  دلتايي  واحدهاي  داخل  و 
مي شود كه پيش از راندگي به وجود آمده اند و توسط گسل بريده 
مي شوند (شكل هاي15- ب و ج). وجود بخشي از ورقه چهل گز 
و سنگ هاي پالئوژن در بين اين ورق نشانگر جوان بودن نسبي 

اين راندگي است. 
 

ورقه چهل گز
سن  با  دگرگوني  فاقد  رسوبي  واحدهاي  شامل  ورقه  اين 
كشف رود،  سازندهاي  شامل  واحدها  اين  است.  ژوراسيك 

قله  به ويژه  منطقه  اصلي  كوه هاي  و  است  مزدوران  و  چمن بيد 
بينالود كه مرتفع ترين نقطه استان است، بر روي اين پهنه وسيع 
سنگي قرار گرفته است (شكل هاي16- الف و ب). اين ورقه بر 
روي ورقه هاي مايان، خوشنو و واحدهاي سنگي پالئوژن در ورقه 
گسل هاي  جزء  مي توان  را  آن  بنابراين،  است.  شده  رانده  ميرآباد 

نسبتًا جوان ناحيه دانست (شكل 17- الف).  

راندگي شمال نيشابور 
باختري-  شمال  روند  با  طويل  گسلي  نيشابور  شمال  راندگي 
اين  است.  بينالود  كوه هاي  جنوبي  كوهپايه  در  خاوري  جنوب 
به  درجه   40 تا   25 حدود  شيبي  مطالعه  مورد  منطقه  در  گسل 
راندگي  گسل  طويل ترين  مزبور  گسل  دارد.  خاور  شمال  سمت 
تا  علي آباد  روستاي  از  و  بوده  سوم  نسل  راندگي هاي  ميان  در 
مسافت هاي بسيار زياد در جهت شمال باختر امتداد يافته است 
با  راندگي  اين  در  فراديواره  حركت   .(18 و  ب  (شكل هاي17- 
جنوب  سمت  به  برگشتگي  با  گسل  پيشروي  چين  يك  تشكيل 

باختر همراه بوده است. 
راندگي شمال نيشابور از علي آباد به سمت جنوب خاور به يك 
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شكل 14. الف) دورنمايى از كليپ خلخال، اين كليپ بازمانده اى از ورقه خلخال است كه با واسطه يك راندگى با شيب بسيار كم به سمت جنوب بر روى 
سنگ هاى آوارى و آذرآوارى ائوسن رانده شده است. ب) تصويرى از هورس ها در كليپ خلخال.  ج) چين خوردگى ناهماهنگ با برگشتگى به سمت جنوب 
 = D.T،دوپلكس ميرآباد = M.D ،دوپلكس باغرود = Ba.D ،دوپلكس بوژان = B.D ،ورق دررود = D.S) باختر در طبقات آهكى سازند ميال در كليپ خلخال

راندگي دررود، NN.F = راندگي شمال نيشابور).

راندگي كور تبديل شده و ورقه رورانده دررود و ورقه هاي همراه 
پوشيده  پالئوژن  آواري  طبقات  توسط  دگرشيب  به صورت  آن  با 
مي شوند. به سمت شمال باختر فعاليت گسل شمال نيشابور سبب 
رانده شدن ورقه دررود و ورقه هاي همراه آن بر روي نهشته هاي 
آواري پالئوژن در سمت خاور و نئوژن در محدوده باختري شده 

است (قائمي،1371).

راندگي هاي بازحيدر- فيض آباد (دوپلكس ميرآباد)
گسل بازحيدر كه روندي شمال باختري– جنوب خاوري دارد 
در نزديكي روستاي بازحيدر ( دامنه جنوبي كوه خلخال) شيبي 
حدود 20 درجه به سمت شمال خاور داشته و راندگي سنگ هاي 
روي  بر  را  ائوسن  ولكانوژنيك  كنگلومراي  طبقات  و  اتشفشاني 
(شكل1).  است  شده  سبب  اليگوسن   – ائوسن  رنگ  سبز  سري 
از اين مكان به سمت شمال باختر، در بخش هاي مركزي، گسل 
رورانده توسط نهشته هاي آبرفتي كواترنر پوشيده شده است. در 
شمال سخدر گسل مزبور شيبي حدود 60 درجه به سمت شمال 
داشته و راندگي سنگ هاي آواري پالئوژن را بر روي طبقات قرمز 

فوق  گسل   .(20 19و  (شكل هاي  است  شده  سبب  نئوژن  رنگ 
از منطقه بوژان به سمت شمال باختر و محدوده روستاي فيض 
آباد به صورت چند گسل جوان و موازي در مرز كوه و دشت 
كوه هاي بينالود امتداد مي يابد. در ناحيه برفريز، توسط يكي از اين 
گسل ها، ورقه اي از سنگ آهك هاي سازند بهرام كه به شدت چين 
خورده است، بين واحدهاي پالئوژن بيرون زدگي پيدا كرده است 
جنوبي  دامنه  روراندگي هاي  جوانترين  گسل ها  اين  (شكل21). 
كوه هاي بينالود بوده و با توجه به وجود برش هاي گسلي گسترده 

در سطح آن ها ، از دسته گسل هاي راندگي شكننده هستند.

چين خوردگي
 چين ها در منطقه مورد مطالعه بيشتر از نوع برگشته و خوابيده 
در  چين ها  اين  هستند.  ارتباط  در  راندگي ها  فعاليت  با  و  بوده 
باختر  جنوب  جنوب -  سمت  به   برگشتگي  متفاوت  اندازه هاي 
شمال  شمال-  سمت  به  آن ها   محوري  سطح  شيب  و  دارند 
زاويه دار  تا  مدور  نيمه  لوالي  و  بوده  بسته  چين ها  است.  خاور 
دارند (شكل هاي 21 و22). چين ها بر اساس موقعيت خود، در 
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شكل15. الف) ورقه خوشنو در بين دوپلكس هاي كوه سياه در باال و باغرود در پايين (نگاه به سمت باختر) (K.D = دوپلكس كوه سياه، Kh.S = ورقه خوشنو، 
Ba.D = دوپلكس باغرود) ب و ج) چين هاي جناغي درون شيل هاي سازند كشف رود در ورقه خوشنو. بريده شدن چين توسط راندگي در شكل ج نشان دهنده 

وجود اين چين در سنگ ها قبل از فعال شدن راندگي است.

و  ورقه اي2  ميان  پيشاني1،  چين هاي  نوع  از  رورانده  ورقه هاي 
چين هاي پشتي3 هستند (Boyer,1986). چين هاي پيشاني از نوع 
پيشروي گسل بوده (شكل22) و چين هاي درون ورقه اي سبك 

ناهماهنگ دارند. 
مكانيسم چين خوردگي در منطقه مورد مطالعه از نوع لغزشي- 
مكانيسم هاي  از  يك  هر  است.  جرياني5   - لغزشي  و  خمشي4 
اختالف  رسوبي و نيز  طبقات  شكل پذيري  اساس ميزان  فوق بر 
را  سنگ ها  چين خوردگي  منطقه،  در  سنگ ها  شكل پذيري 
پادها،  كوارتزيتي  طبقات  در  كانوني  مكانيسم  شده اند.  سبب 
ولكانوكالستيك هاي سيلورين و فيليت مشهد به دليل شكل پذيري 
كم طبقات از نوع خمشي - لغزشي است. از جمله داليلي كه تاييد 
كننده سازوكار چين خوردگي است، مي توان به وجود آثار لغزش 
و پرشدگي كلسيتي در سطوح طبقه بندي اشاره كرد. عالوه برآن 

ضخامت طبقات چين خورده در محل لوال و يال ها يكسان است. 
يعني چين ها از نوع موازي هستند كه خود دليل ديگري بر تاييد 
سازوكار لغزشي – خمشي است. طبقات هنگام چين خوردگي بر 
روي هم لغزيده اند. در محل تماس طبقات، زون هاي برشي ديده 
مي شوند كه حاصل تمركز كرنش برشي ساده دراين مكان است 

( شكل23). 
نوع  از  بهرام  و  ميال  آهكي  طبقات  در  چين خوردگي  مكانيسم 
خمشي - جرياني است. تشكيل كليواژ شكستگي در كل ضخامت 
برشي  كرنش  سيستم  برقراري  بيانگر  الف)  (شكل24-  طبقات 
ساده و توزيع يكنواخت كرنش برشي در كل طبقه است. وجود 
ترك هاي كششي S شكل در عرض طبقات رسوبي دليل ديگري 
بر دخالت مكانيزم خمشي - برشي در تشكيل اين چين ها است 

( شكل24- ب). 
1.  Leading edge fold
2.  Interplate fold
3.  Fold trailing edge
4.  Flexural-slip folding
5.  Flexural-flow folding
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شكل16. الف) سازندهاي كشف رود، چمن بيد و مزدوران در منطقه فريزي، شمال ارتفاعات بينالود كه با مرز راندگي بر روي اسليت هاي دگرگوني سازند 
شمشك قرار گرفته اند. ب) نماي ديگري كه راندگي بين سازندهاي كشف رود و سازند دگرگون شده شمشك را به خوبي نشان مي دهد (منطقه فريزي).

شكل17. الف) رانده شدن دوپلكس چهل گز بر روي دوپلكس ميرآباد در محل دره چهل گز. ب) گسل راندگى شمال نيشابور كه راندگي قديمي تر در قاعده 
دوپلكس بوژان را بريده است. نهشته هاى قرمز رنگ نئوژن در زير اين راندگي در سمت چپ ديده مي شود (نگاه به سمت شمال باختر). M.D = دوپلكس 

ميرآباد، Ch.D = دوپلكس چهل گز، M.D = دوپلكس ميرآباد. B.D = دوپلكس بوژان،. D.S = ورق دررود، NN.F = گسل شمال نيشابور.

شكل 18. دورنمايى از گسل راندگى شمال نيشابور. اين راندگى در امتداد خود ورقه هاى دررود و بوژان را بريده و با حركت به سوى جنوب باختر بر روى 
نهشته هاى سنوزوئيك رانده است.
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شكل 19. نماى نزديكى از راندگى بازحيدر – سخدر. اين راندگى در اين 
مكان شيب زيادى به سمت شمال خاور داشته و طبقات آوارى پالئوژن را بر 

روى طبقات كنگلومرايى پليوكواترنر رانده است. 

شكل 20. راندگي كم شيبي در ناحيه برفريز كه سنگ هاي آواري قرمز رنگ 
پالئوژن را بر روي واحد آواري و سفيد رنگ پالئوژن رانده است.

شكل21. ورقه اي از سنگ آهك هاي سازند بهرام در ناحيه برفريز كه به 
شدت چين خورده است (چينهاي درون ورقه اي) و به وسيله يكي از اين 

راندگي ها بين واحدهاي پالئوژن بيرون زدگي پيدا كرده است.

شكل22. چين پيشروي گسل با لوالي مدور در طبقات شيلي در ورقه 
رورانده خوشنو.

شكل 23. تشكيل زون هاى برشى در مرز طبقات ولكانوكالستيك سيلورين در نتيجه چين خوردگى با مكانيسم خمشى – لغزشى.
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بررسي هندسه گسل هاي راندگي
حين  در  ايران  شمالي  حاشيه  رسوبي  پوشش  در  كوتاه شدگي 
كوهزايي سيمرين و آلپين با تغيير ساختاري از نوع گسلش راندگي 
همراه بوده است. در نتيجه چنين فرايندي، نسل هاي مختلفي از 
هم  روي  با  گسل ها  اين  است.  شده  تشكيل  راندگي  گسل هاي 
گسليده   - چين خورده  نوار  رورانده،  متعدد  ورقه هاي  قراردادن 

بينالود و البرز را تشكيل داده اند.
 - چين خورده  نوار  يك  در  رورانده  گسل هاي  هندسه  تعيين 
و  نيست  ميسر  سطح االرضي  اطالعات  ثبت  با  تنها  گسليده 
دست يابي به يك الگوي منطقي و صحيح پيرامون گسلش راندگي 
حفر  با  كه  است  تحت االرضي  اطالعات  مستلزم  مناطق  اين  در 
خواهد  فراهم  لرزه اي  ركوردهاي  تهيه  نيز  و  اكتشافي  چاه هاي 
آمد. بنابراين، تعيين دقيق هندسه گسلش راندگي در منطقه مورد 
دقت  از  دقيق  تحت االرضي  اطالعات  نبود  دليل  به  نيز  مطالعه 

زيادي برخوردار نبوده و تا حدودي پيشنهادي خواهد بود. 
بينالود  در  راندگي  مرحله  سه  شده،  انجام  مطالعات  اساس  بر 

قابل تفكيك است.

مرحله اول (كوهزايي سيمرين)
با توجه به برش هاي ساختاري (شكل25)، منطقه مورد مطالعه 
ورقه  نازك  نوع  از  گسليده   - چين خورده  نوار  يك  از  بخشي 
ساير  و  سني  تاخر  و  تقدم  اساس  بر  آن  در  راندگي ها  كه  است 
ويژگي ها به سه توالي1 با هندسه متفاوت ولي با سوي حركت2  
مشابه قابل تقسيم هستند. راندگي هاي نسل اول بيشتر به موازات 
سطوح طبقه بندي تشكيل شده اند. اين راندگي ها در شرايطي كامًال 
در  بُرش3  و  دگرگوني  دليل،  همين  به  كرده اند.  عمل  شكل پذير 
زون هاي گسلي به شدت افزايش مي يابد. اين گسل ها در بخش هاي 
شمالي كوه هاي بينالود از گسترش بيشتري برخوردارند. ميلونيت 
در طبقات ميال به وضوح مشخص كننده يكي ازگسل هاي راندگي 

نسل اول است. راندگي هاي مايان، ميال و دررود در اين سيستم 
جاي دارند. با حذف راندگي هاي نسل دوم و قرار دادن ورقه هاي 
تا  اول  نسل  راندگي  گسل هاي  سيستم  يكديگر،  كنار  در  مشابه 
درمنطقه  گسليده   - چين خورده  نوار  شد.  خواهد  آشكار  حدي 
مورد مطالعه قبل از تشكيل راندگي هاي نسل دوم، فقط متشكل از 
سه ورقه رورانده بوده است. در اين زمان باالترين ورقه رورانده 
متشكل از طبقات رسوبي دگرگون شده شمشك (ورقه هاي مايان 
و دررود)، ورقه مياني از سنگ هاي سيلورين - دونين (ورقه بوژان 
اردويسين   – كامبرين  سنگ هاي  از  زيرين  ورقه  و  كوه سياه)  و 
در  اول  نسل  راندگي هاي  شيب  است.  بوده  باغرود)  (دوپلكس 
شمال منطقه، به سمت شمال، در بخش هاي مركزي، افقي و در 
براي  است.  باختر  جنوب  سمت  به  اندكي  جنوبي،  بخش هاي 
 50 تا   40 حدود  در  شيبي  خاور،  شمال  در  مايان  راندگي  مثال 
در  و  افقي  مركزي  بخش هاي  در  خاور،  شمال  سمت  به  درجه 
جنوب  سمت  به  اندكي  شيب  دررود)  (گسل  جنوبي  بخش هاي 
باختر دارد. با توجه به مطالب فوق مي توان چنين نتيجه گرفت 
كه سبك ساختاري در راندگي هاي نسل اول بر اساس رده بندي 
هندسه راندگي ها در Boyer and Elliot (1982) از نوع دوپلكس 
در  سيميرين  كوهزايي  حركات  آخرين  وقوع  است.  طاقگون4 
و  ايران  خاور  شمال  در  الحاق  فرايند  تكميل  مياني،  ژوراسيك 
كوتاه شدگي بيشتر پوشش رسوبي اين حاشيه را سبب شده است. 
در اين زمان، اولين مرحله از فعاليت راندگي هاي نسل اول با رانده 
طبقات  روي  بر  پالئوتتيس)  (بقاياي  مشهد  رورانده  ورقه  شدن 
راندگي هاي  تشكيل  است.  شده  آغاز  شمشك  سازند  رسوبي 
جديد، باالآمدگي و فرسايش بلندي ها را به همراه داشته است. در 
نتيجه فرسايش ارتفاعات، مقادير بسيار زيادي از رسوبات آواري 
به سن ژوراسيك مياني با توالي به سمت باال درشت شو و ضخيم 
شو و جهت جرياني به سمت جنوب نشان دهنده رسوبگذاري در 
يك حوضه فورلند است. حوضه هاي فورلند در سمت كراتوني 

شكل 24. الف) تشكيل كليواژ شكستگى در عرض طبقات آهكى بهرام در نتيجه چين خوردگى با مكانيسم خمشى –جريانى. ب) تشكيل ترك هاى سيگموئيدال 
در عرض طبقات دلوميتى پادها در نتيجه چين خوردگى با مكانيسم خمشى – جريانى.

1. Thrust sequence
2. Thrust vengeance
3. Shearing
4. Antiforal stack
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در  ليتوسفر  خمش  نتيجه  در  و  گسليده1  ـ  چين خورده  نوارهاي 
زير وزن آن ها  تشكيل مي شوند (Dickinson, 1974). اين پديده 
تاييدي بر زمان فعاليت اولين مرحله راندگي ها همزمان با حركات 

كوهزايي سيمرين است. 

مرحله دوم (كوهزايي آلپ مياني)
داده،  چين  را  اول  نسل  راندگي هاي  راندگي ها،  دوم  نسل 
بريده و جابجا نموده اند (شكل26). براي مثال ورقه مايان توسط 
زير  در  آن  از  بخش هايي  و  است  شده  بريده  كوه سياه  راندگي 
پالئوزوئيك  سنگ هاي  دربردارنده  كه  جديد  رورانده  صفحه 
است، قرار گرفته اند. گسل هاي راندگي نسل دوم، بيشتر شيبي به 
سمت شمال خاور داشته و سوي حركت آن ها  جنوب باختري 
و  شده  جوانتر  جنوب  سمت  به  شمال  از  راندگي ها  اين  است. 
بيشتر  شرايط  در  نيز  راندگي ها  اين  مي يابد.  كاهش  آن ها   شيب 
به  گسلي  زون هاي  دليل  همين  به  و  كرده اند  فعاليت  شكل پذير 
شدت بُرش خورده اند2 (شكل27). اين گسل ها كه بيشتر كم شيب 
هستند، برخالف راندگي هاي مرحله اول، دگرگوني محسوسي در 
سنگ هاي مجاور ايجاد نكرده اند. هندسه راندگي ها در اين نسل، 
 Boyer and Elliot (1982) در  هينترلندي3  دوپلكس  هندسه  با 
انطباق دارد (شكل26). كوتاه شدگي پوشش رسوبي حاشيه شمال 
پايان  در  مياني  آلپ  حركات  شروع  با  همزمان  ايران  خاوري 

كرتاسه، تشكيل راندگي هاي نسل دوم را داده است. فعاليت نوار 
چين خورده - گسليده بينالود، باال آمدگي، فرسايش و حمل مواد 
آواري به سمت جنوب (حوضه فورلند) و رسوب گذاري وسيع 
آن ها  به صورت توالي آواري به سمت باال درشت شو و ضخيم 
شو با سن پالئوژن در دامنه هاي جنوبي نيشابور، مدركي در تاييد 
زمان فعاليت راندگي هاي نسل دوم همزمان با كوهزايي آلپ مياني 

است. 

مرحله سوم (كوهزايي آلپ پسين)
سومين نسل از گسل هاي راندگي را گسل هاي جوان با زون هاي 
روند  مي دهند.  تشكيل  بينالود  جنوبي  دامنه  در  شكننده  برشي 
و  خاور  جنوب   - باختر  شمال  نسل  اين  در  راندگي  گسل هاي 
شيب آن ها  به سمت شمال خاور است. اين گسل ها شيب بيشتري 
در  حركت  سوي  و  دارند  دوم  و  اول  نسل  گسل هاي  به  نسبت 
آن ها  به سمت جنوب باختر است (شكل26). اين گسل ها معموالً 
به  كرده اند،  فعاليت  زمين  سطح  به  نزديك  و  شكننده  شرايط  در 
شده  تشكيل  بِرشي4  شده  ٌخرد  زون  آن ها  سطح  در  دليل  همين 
قديمي تر  گسل هاي  مناطق،  از  بسياري  در  فوق  گسل هاي  است. 
نمي كنند،  پيروي  آن ها   گسلش  توالي  و  نظم  از  و  بريده اند  را 
بلكه به صورت خارج از توالي5 تشكيل شده اند. راندگي شمال 
است.  رورانده  گسل هاي  اين  مهم ترين  و  طويل ترين  نيشابور، 

شكل 25. برش هاى ساختمانى از منطقه مورد مطالعه (براى موقعيت و راهنما به شكل 2 مراجعه نماييد). 

1. Fold-Thrust Belt
2. Sheared rocks
3. Hinterland dipping duplex   
4. Fault breccia
5. Out of sequence thruust
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ويژگي هاي  به  توجه  با  نسل  اين  در  راندگي  گسل هاي  سيستم 
 Boyer and رده بندي در  پيشرو1  بادبزن  نوع  از  احتماال  موجود، 

Elliot (1982) است.
نيز  ايران  خاوري  شمال  حاشيه  پسين،  آلپ  حركات  شروع  با 
تغييرات  دستخوش  البرز،  و  مركزي  ايران  در  نقاط  ساير  همانند 
حاشيه  بيشتر  كوتاه شدگي  حركات،  اين  است.  شده  ساختاري 
شمال خاوري ايران و تشكيل راندگي هاي نسل سوم در اين بخش 
را سبب شده اند (شكل28). كوتاه شدگي، حتي در حال حاضر هم 
مركزي  البرز  در   GPS به وسيله  آن  ميزان  و  دارد  ادامه  همچنان 
 .(Vernant et al., 2004) 2±5 ميليمتر در سال تعيين شده است
مطالعات ديگري نيز بر روي كوتاه شدگي البرز انجام شده كه فعال 

(Guest et al., 2006).بودن اين فرايند را تاييد مي كند
اين فرايند، پسروي محيط دريايي به سمت جنوب و تشكيل 
رسوبات  است.  شده  سبب  را  فورلند  حوضه  در  كوالبي  محيط 
فرايندي  چنين  حاصل  نئوژن  آواري  توالي  قاعده  در  تبخيري 
ديگري  بخش هاي  باالآمدگي  جديد،  راندگي هاي  فعاليت  است. 
از نهشته هاي حوضه فورلند و الحاق آن ها  به نوار چين خورده - 
گسليده  را سبب شده است. در نتيجه فرسايش بلندي هاي ايجاد 
فورلند  حوضه  سمت  به  آواري  رسوبات  فراواني  مقادير  شده، 
شو  ضخيم  و  شو  درشت  باال  به  رو  توالي  صورت  به  و  حمل 

نسل  راندگي هاي  جبهه  در  رسوبات  اين  شده اند.  راسب  نئوژن 
سوم تشكيل شده اند (رحيمي، 1371).

 
نتيجه گيري

رشته كوه بينالود به  دنبال تصادم خرد ورق ايران و ورق توران 
آن  به  دنبال  و  سيمرين  كوهزايي  نتيجه  در  و  پسين  ترياس  در 
كوهزايي آلپ تكوين و تكامل ساختاري يافته است. راندگي ها و 
ورقه هاي رورانده، ساختار كلي اين رشته كوه را تشكيل مي دهند. 
جنوب   - جنوب  سمت  به  راندگي ها،  تمامي  در  حركت  سوي 
باختر است. چين خوردگي، ارتباط تنگاتنگ با فعاليت گسل هاي 
رورانده داشته است. چين ها بيشتر از نوع موازي با برگشتگي به 
سمت جنوب و جنوب باختر مى باشند و نتيجه سازوكار خمشي - 
لغزشي و خمشي - جرياني هستند. بررسي ساختماني گسل هاي 
رورانده در منطقه مورد مطالعه بيانگر آن است كه راندگي ها در 
اول،  نسل  شده اند.  تشكيل  عمده  نسل  سه  از  بينالود  ارتفاعات 
گسل هاي رورانده شكل پذيري هستند كه بيشتر موازي طبقه بندي 
سبك  شده اند.  تشكيل  سيمرين  كوهزايي  با  همزمان  و  بوده 
ساختاري راندگي ها در اين نسل، از نوع دوپلكس طاقگون است. 
ساختاري  عناصر  كه  است  راندگي  گسل هاي  شامل  دوم،  نسل 
نسل  اين  در  راندگي ها  نموده اند.  جابجا  و  بريده  را  اول  نسل 

 شكل26. الگوى پيشنهادى  براى هندسه سيستم گسل هاى رورانده در منطقه مورد مطالعه.

شكل 27. زون گسلي شكل پذير در گسل هاي مرحله دوم.

1. Leading imbricate fan
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شكل28. ستون مركب چينه نگاري ترياس تا عهد حاضر بينالود. در اين شكل، توالي هاي رسوبي همزمان با كوهزايي (بخش هاى آوارى تيره رنگ) و نيز توالي هاي 
(Haq et al., 1987 اقتباس از) .رسوبي مراحل آرامش (بخش هاى كربناته به رنگ سفيد) و ارتباط آن ها با مراحل مختلف گسلش راندگى مشخص شده اند

از  آن ها   ساختاري  سبك  و  بوده  شكننده  و  شكل پذير  نوع  از 
كه  راندگي ها  از  نسل  اين  است.  بوده  هينترلندي  دوپلكس  نوع 
بوده اند،  ايران  شمالي  حاشيه  بر  مياني  آلپ  كوهزايي  تاثير  نتيجه 
سبب تشكيل مجموعه آواري پالئوژن در حوضه فورلند شده اند. 
مي شود.  پيشرو  فلسي  هندسه  با  راندگي هايي  شامل  سوم،  نسل 
در  كوتاه شدگي  نتيجه  و  بوده  شكننده  نسل  اين  در  راندگي ها 
  . حاشيه شمال خاوري ايران در طي كوهزايي آلپ پيشين بوده اند
فعاليت اين نسل با نهشته شدن رسوبات آواري نئوژن در حوضه 

فورلند همراه بوده است.
 با توجه به روند عمومي راندگي ها در سه نسل (شمال- شمال 
باختر و جنوب - جنوب خاور) مي توان نتيجه گرفت كه جهت 
شمال-  حاضر،  عهد  تا  پسين  ترياس  از  كوتاه شدگي  بيشترين 

شمال خاور و جنوب - جنوب باختر بوده است. 
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