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 چکیده

عیزجاى ٍ در حاؽیِ ؽوال -هٌطمِ والُ لاضی در سٍى عاختاری عٌٌذج

ؽزلی وَّشاد ساگزط تَعط گغل ّای والُ لاضی ٍ تْارعتاى وِ تزای 

گغل فعال والُ لاضی تا . اٍلیي تار هعزفی هی گزدًذ احاطِ ؽذُ اعت

هیلیوتز درعال ًمؼ هْوی در تىاهل  9عزعت حزوت راعتگزد 

ٍجَد ٍاحذ ّای عٌگی تا رفتارّای . اضی داردعاختارّای هٌطمِ والُ ل

هىاًیىی هختلف اس عَیی ٍ گغل ّای هحذٍد وٌٌذُ هٌطمِ تاعث 

 . تؾىیل دٍپلىظ والُ لاضی گزدیذُ اعت

 

 

 ارتفاعات کاله قاضی

اس ًظز . ویلَهتزی جٌَب اصفْاى لزار دارد 03ارتفاعات والُ لاضی در حذٍد 

راًذُ ساگزط ٍ در سٍى عاختاری -وزتٌذ چیيعاختاری ایي هٌطمِ در حاؽیِ ؽوالی و

ایي ارتفاعات تا ًوایی عِ گَػ در جْت (. 1ؽىل)عیزجاى ٍالع ؽذُ اعت -عٌٌذج

پٌْای . ویلَهتز وؾیذُ ؽذُ اعت 03جٌَب ؽزلی تا طَل حذٍد -ؽوال غزتی

 03ارتفاعات والُ لاضی اس عوت جٌَب ؽزق تِ عوت ؽوال غزب تِ تزتیة اس حذٍد 
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حاؽیِ ّای ؽوالی ٍ جٌَتی ایي ارتفاعات را تِ (. 0ؽىل)تغییز هی وٌذ  ویلَهتز 0تا 

در تخؼ جٌَتی . تزتیة دؽت ّای هغطح سایٌذُ رٍد ٍ هْیار تؾىیل هی دٌّذ

جٌَب ؽزق دٍ ًَار هزتفع  -ارتفاعات والُ لاضی یه فزٍافتادگی تا رًٍذ ؽوال غزب

ت والُ لاضی تا دؽت ّای هزس جذایؼ ارتفاعا. ؽوالی ٍ جٌَتی را تَجَد آٍردُ اعت

 . هجاٍر گغلی اعت

لذیوی تزیي ٍاحذّای عٌگی هطالعِ ؽذُ در هٌطمِ والُ لاضی، ؽیل ّا ٍ هاعِ 

عٌگ ّای صٍراعیه سیزیي اعت وِ تَعط تَدُ ّای گزاًَدیَریتی تا عي صٍراعیه 

ٍاحذ ّای عٌگی صٍراعیه تطَر (. Zahedi, 1976( )0ؽىل)لطع گزدیذُ اعت 

ٍاحذ ّای عٌگی وزتاعِ . احذ ّای عٌگی وزتاعِ سیزیي لزار گزفتِ اًذدگزؽیة سیز ٍ

در . هی تاؽذ وِ تطَر هٌظن تز رٍی ّن لزار گزفتِ اًذ K11تا  K1ؽاهل  ٍاحذّای 

دارای تزویثات ؽیلی ٍ هارًی هی  K7, K4  ٍK8تیي ٍاحذ ّای وزتاعِ ٍاحذ ّای 

ایي در حالی اعت وِ ٍاحذ . عاسًذتاؽٌذ ٍ در هٌطمِ تیؾتز داهٌِ ّای ارتفاعات را هی 

K3 ٍاحذ ّای . ٍاحذ صخزُ عاس ٍ دیَارُ عاس ایي ارتفاعات را تؾىیل هی دّذ K5, 

K2  ٍK11  پظ اس ٍاحذK3 جذیذتزیي . ٍاحذ عخت ٍ صخزُ عاس تؾوار هی رًٍذ

ٍاحذ ؽٌاختِ ؽذُ در هٌطمِ والُ لاضی رعَتات وَاتزًزی هی تاؽذ وِ تِ صَرت 

 . ، هخزٍط افىٌِ ٍ هغیل ّا دیذُ هی ؽًَذدؽت ّای آتزفتی

 

 سریهای اصلی گسلی و ساختارهای مرتبط 

جٌَب ؽزق در هٌطمِ هؾاّذُ هی ؽَد وِ -یه عزی اصلی گغلی تا رًٍذ ؽوال غزب

ایي عزی ؽاهل . هزس تیي ارتفاعات والُ لاضی ٍ دؽت ّای هجاٍر را تؾىیل هی دّذ

گغل ّای والُ لاضی ٍ تْارعتاى هی تاؽذ وِ تزای اٍلیي تار تَعط ًَیغٌذُ هعزفی هی 

رٍ تِ  00-00ٍ ؽیة  033-003د گغل والُ لاضی گغلی اعت تا اهتذا. گزدد

ؽوال ؽزق وِ تا عاسٍوار هعىَط ٍ راعتگزد دیَارُ جٌَب غزتی ارتفاعات را اس 
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آثار حزوت راعتگزد گغل تز رٍی رعَتات جذیذ . دؽت هْیار جذا هی وٌذ

ایي گغل فعال اعت ٍ سهیي (. 4ؽىل)وَاتزًزی ٍ هغیز عثَر آتزاِّ ّا دیذُ هی ؽَد 

طَل گغل تَیضُ در تخؼ ؽوال غزتی آى ثثت گزدیذُ اعت لزسُ ّای تغیاری در 

گغل والُ لاضی دارای ؽاخِ ّای فزعی تغیاری اعت وِ تاعث گزدیذُ (. 0ؽىل)

تز راًذُ ؽَد ٍ عاختاری فلغی ؽىل را تز رٍی ٍاحذ ّای ًزم K3اعت تا ٍاحذ ّای 

عات در تخؼ ّای جٌَتی ٍ عاختارّای دٍپلىظ را در     تخؼ ّای هزوشی ارتفا

 .  تَجَد آیذ

 

هَلعیت عاختاری هٌطمِ  -1ؽىل 

والُ لاضی در تیي سًٍْای عاختاری 

تمغین تٌذی سًٍْای . وَّشاد ساگزط

عاختاری ساگزط تز اعاط هطالعات اًجام 

تا ( 1991)ؽذُ گذؽتِ اس اؽتَولیي 

. در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت( 0330)آگارد 

در ایي ؽىل ولوات تىار تزدُ ؽذُ 

  :عثارتٌذ اس

PGB- Persian Gulf foreland basin and Mesopotamian plain; 

ZSFB- Zagros Simply Folded Belt; ZIB- Zagros Imbricate 

Belt (High Zagros Belt); SSZ- Sanandaj-Sirjan Zone; UDMA- 

Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc; MFF- Mountain Front 

Fault; HZF- High Zagros Fault; MZT- Main Zagros Thrust  
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. تصَیز هاَّارُ ای ارتفاعات والُ لاضی ٍ عزیْای گغلی هٌطمِ -0ؽىل 

( خط چیي لزهش)چْارگَػ عوت چپ سهیي لزسُ ّای رٍیذادُ در هٌطمِ والُ لاضی 

ریؾتز در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت  4تا  3ایي سهیي لزسُ ّا تا تشرگی تیي . را ًؾاى هی دّذ

چْار گَػ عوت چپ هَلعیت (. http://www.iiees.ac.irلزسُ ای اس دادُ ّای )

 .را ًؾاى هی دّذ 4ؽىل 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

تز گزفتِ ؽذُ اس ًمؾِ سهیي ؽٌاعی . ًمؾِ سهیي ؽٌاعی هٌطمِ والُ لاضی -0ؽىل 

 (.Zahedi, 1976)ؽْزضا  10133333

رٍ تِ ؽوال ؽزق تا عاسٍوار  43-40ٍ ؽیة  013-033گغل تْارعتاى تا اهتذاد 

در طَل ایي گغل عاختارّای . راًذُ دیَارُ ؽوالی ایي ارتفاعات را تَجَد هی آٍرد
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هتعذدی اس جولِ چیي ّای تادتشًی، دٍپلىظ ّا ٍ صفحات راًذُ هتعذدی تَجَد آهذُ 

ي هٌطمِ وِ در اهتذاد گغل راًذُ تْارعتاى اس جولِ عاختارّای هٌحصزتفزد در ای. اعت

سهیي لزسُ ّای هتعذدی در طَل (. 0ؽىل )هی تاؽذ  Lift-off Foldرٍیذادُ عاختار 

 .گغل تْارعتاى تَیضُ در تخؼ ؽوال غزتی آى رٍیذادُ اعت

ارتفاعات والُ لاضی تَعط دٍ عزی گغل فزعی تا اهتذاد ؽوال تا ؽوال ؽزق ٍ 

ایي دٍ عزی گغل تا عاسٍوار عادی تاعث . یذُ ؽذُ اعتجٌَب ؽزق تز -ؽوال غزب

تؾىیل درُ ّای عویك در ایي ارتفاعات ٍ جذا ؽذى ًَار جٌَتی ٍ ؽوالی ؽذُ اعت 

 (. 0ؽىل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گغل والُ لاضی ٍ اثز حزوت راعتگزد آى تز رٍی آتزاِّ ّا ٍ رعَتات  -4ؽىل 

 10333ات وِ تطَرهعوَل تا تَجِ تِ هیشاى حزوت گغل ٍ عي رعَت. عْذ حاضز

هیلیوتز در عال هحاعثِ  9.0عال در ًظزگزفتِ هی ؽَد هیشاى عزعت حزوت گغل 

 . ؽذُ اعت
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 ایي چیي تا عاختار . چیي خَردگی تادتشًی در هٌطمِ جٌَب تْارعتاى -0ؽىل 

Lift-off Foldدر ایي عاختار ٍاحذ . ّواٌّگ هی تاؽذK4  تِ دلیل ٍیضگی ّای

 . خاؿ عٌگ ؽٌاعی عطح لغشػ ٍاحذ ّای هماٍم تز را فزاّن ًوَدُ اعت

 

 تکامل ساختاری ارتفاعات کاله قاضی

عیزجاى ٍالع ؽذُ اعت ٍ در طی وَّشاد -هٌطمِ والُ لاضی در سٍى عاختاری عٌٌذج

ضخاهت سیاد رعَتات وزتاعِ ٍ . ساگزط هتحول تغییزؽىل ّای هختلفی ؽذُ اعت

در ایي هٌطمِ تاعث ؽذُ اعت تا در طی حزوات ختالف هماٍهت ٍاحذ ّای عٌگی ا

اس ًمطِ ًظز . فؾاری ٍ اهتذادی وَّشاد ساگزط تغییزؽىل ّایی در هٌطمِ رٍی دّذ

تَاى آًْا را تِ دٍ گزٍُ هماٍم  یدر خالل تغییزؽىل ه یعٌگ یّا ٍاحذ یرفتار هىاًیى

(Competent ) ًاهماٍم ٍ(Incompetent )ایي  یتَال. ًوَد یتٌذ مغینت

هزتثط  یخَردگ در تَععِ، ٌّذعِ ٍ عثه چیي یهماٍم ٍ ًاهماٍم تاثیز تغشای یٍاحذّا

در هٌطمِ . داؽتِ اعت ساگزط در ایي تخؼ اس وَّشاد ی ٍ اهتذادیتا گغلؼ راًذگ

 ذًلزار دار K7, K4  ٍK8ماٍم، تخؼ ًاهماٍم ٍ هتحزن تخؼ ّای ههاتیي 

 یعاختار یعثه دگزریخت یگیز در ؽىل یًِ تٌْا عاهل هذوَرٍاحذ ّای . (0ؽىل)

ٍضعیت لزار  .گزدیذُ اعت هٌطمِ ًیش  چیي ّای یتاؽذ تلىِ هَجة تزآهذگ یهٌطمِ ه

گیزی گغل ّای والُ لاضی ٍ تْارعتاى ٍ اًحزاف گغل والُ لاضی در ًاحیِ پلیظ راُ 

ووتز ٍ در ًاحیِ  ؽیزاس تاعث ؽذُ اعت تا در ًاحیِ جٌَب ؽزلی فؾزدگی-اصفْاى

ؽوال غزتی فؾزدگی تیؾتز، ایجاد چیي خَردگی ؽذیذ ٍ تؾىیل صفحات راًذُ هتعذد 
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ایي تغییز ؽىل ؽذیذ تز تا فزاٍاًی سهیي لزسُ ّای ثثت ؽذُ در تخؼ ؽوال . تَجَد آیذ

در تخؼ جٌَب ؽزلی، گغل والُ لاضی دارای حزوت اهتذاد . غزتی تائیذ هی ؽَد

اعت وِ ایي رًٍذ حزوت تاعث ( 4ؽىل)لیوتز در عال هی 9راعتگزد تا عزعت 

صفحات راًذُ ٍ . ؽوال ؽزلی ؽذُ اعت-گغتزػ گغل ّای عادی تا رًٍذ ؽوال

دٍپلىظ ّای تَجَد آهذُ در ایي تخؼ تاعث تىزار ضخاهت ٍاحذ ّای صخزُ عاس ٍ 

تاالآهذگی ایي عاختارّا تاعث گغتزػ گغل ّای عادی . اٍج گیزی آًْا ؽذُ اعت

جٌَب ؽزلی ٍ تؾىیل فزٍافتادگی تیي ًَار جٌَتی ٍ ؽوالی ارتفاعات  -غزتیؽوال 

 . والُ لاضی در تخؼ جٌَب ؽزلی ؽَد

 

 نتیجه گیری

هٌطمِ والُ لاضی در جٌَب اصفْاى تَعط گغل ّای والُ لاضی، تْارعتاى ٍ  -

 . ؽاخِ ّای فزعی آى هحذٍد ؽذُ اعت

اهتذادلغش راعتگزد، گغلی فعال تؾوار هی گغل والُ لاضی تا هىاًیغن هعىَط ٍ  -

هیلیوتز در عال لغشػ هی وٌذ ٍ در هغیز حزوت آى رعَتات  9آیذ وِ تا عزعت 

 .وَاتزًزی تزیذُ ؽذُ اعت

راًذگی تْارعتاى اس یه عَ ٍ لزار گیزی ٍاحذ ّای عٌگی عخت در تیي ٍاحذ  -

ار ؽوالی ؽذُ ّای ًزم تاعث تؾىیل صفحات گغلی راًذُ ٍ هعىَط هتعذدی در ًَ

 .اعت

هٌطمِ والُ لاضی یه عاختار گلی هثثت را تؾىیل هی دّذ وِ گغل ّای  -

عاسًذُ آى تِ دلیل ٍجَد سهیي لزسُ ّای فزاٍاى، تزیذگی رعَتات جذیذ وَاتزًزی، 

  .فعال تؾوار هی رًٍذ

 

 هٌاتع
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