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محاسبه نرخ کوتاهشدگی با تحلیل هندسی -جنبشی دوپشتههای
خونیک (بخش شمالی زمیندرز سیستان)
3

رضوانه حمیدی *  ،1محمود رضا هیهات ،2محمد مهدی خطیب

-3دانشجوي دکتري تکتونيک ،گروه زمين شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه گلستان
-2استادیار گروه زمين شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بيرجند
-1استاد گروه زمين شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بيرجند
پذیرش مقاله3111/3/31 :
تأیيد نهایی مقاله3111/33/23 :
چكیده
دوپشتههاي منطقه خونيک در  31کيلومتري جنوب شهرستان قائن و از نظر زمين ساختی در بخش شمالی
زمين درز سيستان قرار دارد .دوپشته خونيک در اثر عملکرد گسل امتدادلغز خونيک با طول  6کيلومتر و با
سازوکار هندسی  N150/73NEو ریک  24NWتشکيل شده است .براساس برداشتها و فراسنجهاي استفاده
شده ،دوپشتههاي خونيک از سه اسب ) (Horseتشکيل شدهاند که از سمت شمالخاور به جنوبباختر بر روي
یکدیگر رانده شدهاند (با توجه به جوان شدگی اسبها) .تحليل تنش به دست آمده از برداشتهاي حاصل از
گسلهاي موجود در اطراف و روي دوپشته روند شمالخاوري -جنوبباختري ( )N51/13=σ3و چينهاي اطراف
دوپشته روند شمالخاور -جنوبباختري ( )N36/1=σ3همخوانی خوبی را نشان میدهد .با توجه به سطح محوري
چينها منطقه میتوان دریافت که چينخوردگیهاي منطقه داراي رانشی به سمت شمالخاور هستند که با
جهت رانش دوپشته خونيک همخوانی دارد (با توجه به پيشبوم و پس بوم و جهت قرارگيري پشتهها) .نرخ
کوتاهشدگی محاسبه شده با استفاده از فرا سنجهاي مورد استفاده ،معادل  15درصد ( 316/1متر) بر روي
دوپشتههاي خونيک نشان میدهد که با مقدار به دست آمده از مدلسازي آزمایشگاهی ( 81درصد) همخوانی
خوبی دارد .با توجه به اطالعات به دست آمده ،دوپشته خونيک از مدل  break backتبعيت میکنند.
واژههای کلیدی :دوپشته ،خونيک ،زميندرز سيستان ،پيشبوم.break back ،

* -نویسنده مسئول01332112133 :

Email: hamiditectonic92@gmail.com
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مقدمه
مناطق تشکيل دوپشتههاي فشارشی به علت اینکه
منطقه تحتتأثير رژیم فشارشی است منطقه دچار
یک کوتاهشدگی میشود .که خود را بهصورت
چينخوردگی یا ،دوپشته نشان میدهد (وودکاک و
ریسکارد .)2001 ،خميدگی بخش شمالی زميندرز
سيستان سبب ایجاد یک سيستم برشی -فشارشی
در گستره شده است لذا سبب تشکيل ساختارهاي
پيچيده در منطقه شده است .هدف از این پژوهش
تحليل هندسی جنبشی دوپشتههاي خونيک با
استفاده از عناصر ساختاري (گسل و چين) بر روي
دوپشته و اطراف آن و مدلسازي آزمایشگاهی براي
مشخص کردن نحوه شکلگيري ساختارها و کمک
به حل پيچيدگی ساختاري در این بخش از
زميندرز سيستان است.

دوپشتههاي خونيک در بخش شمالی زميندرز
سيستان و از نظر موقعيت زمينشناسی ´11˚ 1
تا´ 11˚ 31طول خاوري و ´ 11˚ 10تا´ 11˚ 80عرض
شمالی قرار دارد (آقانباتی .)3111 ،دوپشتههایی
خونيک براساس بازدیدهاي صحرایی داراي سه
اسب ) (Horseو یا کنده (پشته) میباشد و از سمت
شمالخاور به جنوبباختر بر روي یکدیگر
راندهشدهاند (حميدي .)3118 ،ازجمله مطالعاتى
صورت گرفته در این زمينه میتوان به موارد زیر
اشاره کرد توالیهاى راندگى موجود در جنوب پيرنه
مرکزى (ورجس و مونوز ،)3110 ،انجام یکسرى
آزمایشها روى هندسه و حرکت کمربند چين رانده
باالى دکولمان با چسبندگى ضعيف (کوستا و
وندیول ،)2002 ،تحليل مکانيکى و مشاهده
تشکيالت دوپشته در آزمایشهاى جعبه ماسه با
نگاهى به کمپلکس افزایشى مدیترانهى غربى (نيا و
همکاران ،)2002 ،مدل دوپشته براى کمربند
چينخورده کاپه (بوث و همکاران ،)2008 ،منشأ
تغييرات در انواع ساختارهاى موجود در بندرعباس
و جنوب شرق زاگرس (مولينارو و همکاران،
 ،)2008تطابق کوتاهشدگی سنوزوئيک در محدوده
البرز و شمال ایران (آلن و همکاران.)2001 ،
گسلهاي امتدادلغز درروي نقشه به صورت خطی،
قطعات تقریباً موازي با بردار لغزش ناحيه،
خميدگیهاي مورب و قطعشدگی ظاهر میشوند.
بدین سبب جابهجایی گسل امتدادلغز موجب ایجاد
آرایش فلسی ) (Imbricateدر محل خميدگیها
میشود که داراي پتانسيل کشش یا فشارش نيز
میباشند .با ادامه جابهجایی بر روي گسلهاي
امتدادلغز گسلهاي فلسی که داراي پتانسيل
فشارشاند ،دوپشته فشارشی و در خميدگیهایی
که داراي پتانسيل کشش بودند دوپشته کششی
ایجاد میشود (وودکاک و فيسچر .)3116 ،در

محدوده مورد مطالعه
گستره مورد مطالعه در بخش شمالی زميندرز
سيستان قرار دارد (شکل  .)3پهنه ساختاري
سيستان خاوريترین پهنه ساختاري ایران از لحاظ
لرزهخيزي و یکی از فعالترین مناطق ایران است.
ایالت ساختاري سيستان داراي روند شمال-جنوبی
است که نشان از زميندرز برخوردي قطعه لوت و
افغان است .گسل نهبندان در مرز بين این ایالت
ساختاري و پهنه لوت موجب دگرشکلی واحدهاي
سنگی در حاشيه و درون ایالت ساختاري سيستان
شده است .بخش باالیی نهبندان داراي یک چرخش
به سمت شمالباختر است که این سبب چرخش
پادساعتگرد بلوک لوت شده است (تيرول و
همکاران .)3111 ،در این گستره روند گسلها و
شکستگیها همسو با روند چينهاي موجود می-
باشد (شمالباختر-جنوبخاور) و از نظر فراوانی بعد
از روند شمال -جنوب در ایالت سيستان داراي
اهميت زیادي میباشند بهطوريکه ارتباط هندسی

306

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،13پایيز  ،3116صفحات 305 ........................................... 331-301

آتشفشانیهاي کرتاسه باال ،نهشتههاي فليشی
پالئوسن-ائوسن و سرانجام سنگهاي ماگمایی
(درونی -بيرونی) است .این گستره ،به دليل
قرارگيري در یک زون برخوردي نظم چينهاي وجود
ندارد (آقانباتی .)3111 ،ليتولوژي دوپشتهها ،واحد-
هاي آهکی و واحدهاي جوانتر است (شکل  )2که
شامل :واحدهاي اولترابازیک ،مجموعه افيوليتی
شامل فيليشهاي دگرگونشده ،سنگهاي
ولکانيکی بازیک ،ليستوینيت ،شيل و ماسهسنگ و
واحد خونيک شامل کنگلومرا ،شيل ،ماسهسنگ،
آهک تودهاي اربيتوليندار و کنگلومرا میباشد
(غالمی.)3156 ،

بين این روند و روند شمال-جنوب در بخشهاي
مختلف حفظ شده است ولی در حاشيه غربی ایالت
سيستان این روند توسط روند شمال-جنوب قطع
میشود .گسلهایی که همسو با این روند میباشند،
اکثراً تراستی عمل کرده که تشخيص این نوع
گسلها درروي زمين مشکل میباشد و شواهد
کمتري از خط لغزشی بر روي این گسلها گزارش
شده است .شيب اکثر گسلهاي مشاهده شده به
سمت شمال خاور میباشد اما یکسري از همين
گسلها هستند که داراي شيب به سمت باختر نيز
میباشند (خطيب .)3155 ،در گستره زميندرز
سيستان ليتولوژي شامل پوستههاي اقيانوسی،

شکل  :3موقعيت گستره مورد مطالعه در خاور ایران.
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شکل  :2نقشه زمينشناسی گستره مطالعاتی )ترسيم مجدد از روي نقشه 3/300000قاین).

جنبشی گسلها است .ساختارهاي منطقه با
استفاده از برداشتهاي ميدانی (ایستگاههاي
برداشت در  1محدوده که شامل :بخش شمال،
جنوب ،خاور ،باختر و مرکز (دوپشته)) .همچنين با
استفاده از نقشه ساختاري کل منطقه به همراه
سيکلوگراف تنش وارده به تحليل ساختارها
پرداخته (شکل  )8و سپس قطعات دوپشتهها،
فرگشت داده شد و با استفاده از فراسنجهاي مؤثر،
نرخ کوتاهشدگی بر روي ساختار موردنظر محاسبه
گردید (شکل  1و .)8

مواد و روشها
تحلیل هندسی -جنبشی دوپشتههای خونیک:

گسلها در مطالعات زمينشناسی کاربرد ویژهاي
دارند به نحوي که بهکارگيري روشهاي تجزیه و
تحليل دادههاي حاصل از آنها به محققين کمک
مؤثري در شناخت فرآیندهاي دگرشکلی مینماید.
در گستره مورد مطالعه ،سطوح برشی به همراه
خشلغز برداشت و برمبناي این دادهها هندسه و
سازوکار گسل تحليلشد ،چرا که برونزدهاي
مناسب از سطوح برشی داراي خش لغزش،
معتبرترین داده جهت تحليلهاي هندسی-

شکل  :1نمایی از دوپشتههاي منطقه مطالعاتی.
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شکل  :8نقشه ساختاري منطقه به همراه محدودههاي برداشت شده.

رژیم کشش و فشارش حاکم میشود .آنچه از تمام
این موقعيتها باقی میماند ،یک دوپشننته کششی
یا فشننارشننی اسننت .از ویژگیهاي دوپشننتههاي
امتندادلغز ،جابجایی و حرکت این دوپشنننتهها در
طول گسنل امتدادلغز است .دوپشتهها تا زمانی که
گسلهاي مسبب آنها فعالاند و حرکت روي آنها
صننورت میگيرد ،به تشننکيل خود ادامه میدهند،
اگر گسننننل هنناي امتنندادلغز در اثر تغيير رژیم
زمينساختی حاکم بر منطقه ،از حرکت بازایستند،
یا دچار تغيير در حرکت شوند ،دوپشته نيز از ادامه
گسترش باز میماند و در همان مرحله متوقف و یا
دچار تغيير شنننکلهاي ثانویه میشنننود (باقري و
همکاران.)3111 ،

بحث و نتایج
تحلیل هندسی عناصر ساختاری

تحليل عناصر ساختاري (چين ،گسل) ابزاري دقيق
جهت شنننناخت دگرریختی و دسنننتيابی به الگوي
دگرشننکلی در هر پهنه زمينشننناسننی محسننوب
میشنننوند .گسنننلهاي امتدادلغز داراي بيشنننينه
جابهجایی بهصورت افقی بوده که در آنها بلوکها
به موازات بردار لغزش جابهجا میشنوند .گسلهاي
امتنندادلغز ممکن اسننننت در مسنننير خود دچننار
خمشنندگی ) ،(Bendingبریدهشننندگی )،(Offset
افشنانه شندن ) (Splayو فلسیشدن )(Imbricate
شوند (شکل  .)1در گسلهایی که دچار خمشدگی
شننندهاند ،تحت تأثير جهت حرکت بلوکها دو نوع

شکل  :1مراحل ایجاد ساختارهاي قطعشدگی ،خمشدگی ،پخششدگی و فلسیشدن در امتداد گسل امتدادلغز (باقري
و همکاران.)3111 ،
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 N150/73NEو ریک  24NWداراي سازوکار
امتدادلغز راستگرد با مؤلفه راندگی است (شکل
.)6

گسل خونیک :دوپشتههاي خونيک در اثر عملکرد
گسل خونيک تشکيل شدهاند .این گسل ،اصلیترین
گسل موجود در منطقه به طول  ،km 6امتداد

شکل :6صفحه گسل خونيک به همراه تصویر استریوگرافی.

خش لغز  67SEو سازوکار معکوس با مؤلفه چپگرد
میباشد (شکل .)5

راندگی  :1این راندگی بين پشته  2و  1قرار دارد.
این گسل داراي امتداد  N110/63NEو زاویه ریک

شکل  :5صفحه راندگی  3به همراه تصویر استریوگرافی.

 65SEو سازوکار معکوس با مؤلفه چپگرد می-
باشد (شکل .)1

راندگی  :2این راندگی بين پشته  3و  2قرار دارد .و
داراي امتداد  N115/60NEو زاویه ریک خش لغز

شکل  :1صفحه راندگی  2به همراه تصویر استریوگرافی.
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 .)1همچنين با بررسی بر روي دوپشتهها ،مشخص
گردید ،امتداد صفحات راندگی در دوپشتههاي
برداشت شده شمالباختر-جنوبخاور بوده و شيب
صفحات راندگی به سمت شمالخاور میباشد.
بنابراین تنش مؤثر بر روي دوپشتهها ،شمالخاور–
جنوبباختر میباشد.

پس از بررسیهاي صورت گرفته بر روي گسلها و
با برداشت صفحات گسل و ریک حاصل از بردار
لغزش ،جهت تنش بهدست آمده شمالخاور–
جنوبباختر و مقدار کل تنش بيشينه ( )σ1آن
 N51/13است و سازوکار اکثر گسلهاي موجود در
منطقه امتدادلغز با مؤلفه راندگی میباشند (شکل

شکل  :1الف) تصویر سيکلوگرافی تمرکز قطبها ،ب) موقعيت محور تنش بيشينه (نتایج حاصل از برداشت  100صفحه
گسل در گستره مورد مطالعه).

شيب صفحات راندگی به سمت شمالخاور میباشد.
بنابراین چينها از نظر امتداد سطح محوري با
صفحات راندگی همجهت و سوي رانش در
دوپشتهها از جنوبباختري به سمت شمالخاور
میباشد .بدین ترتيب تحليل چينها تائيدي بر
نتایج حاصل از برداشتهاي گسلی است (حميدي،
.)3118

برداشتهاي حاصل از چينها و تحليل دادههاي آن
نشان داد که جهت تنش ،شمالخاور–جنوبباختر
و مقدار تنش بيشينه  N36/16 =σ1است (شکل
 .)30شيب سطح محوري چينها به سمت جنوب–
جنوبباختر بنابراین جهت رانش شمال تا شمال-
خاور است .امتداد صفحات راندگی برروي
دوپشتههاي خونيک شمالباختر -جنوبخاور و

شکل  :30الف) تصویر سيکلوگرافی قطبها و رز دیاگرام سوگيري چينها ،ب) نمایش موقعيت محور تنش بيشينه.
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میشوند ،به اینگونه کندهها ،اسب گفته میشود.
دو یا چند اسب که به این ترتيب در کنار یا بر روي
هم تشکيل میشوند ،دوپشته خوانده میشوند
(قاسمی .)3115 ،شکل دوپشته به بلندي ،فاصله
بلندي و مقدار جابجایی هر یک از اسبها بستگی
دارد؛ اگر جابجایی اسبها کم باشد ،به سوي پس
بوم شيب خواهند داشت و یک پهنه با ضخامت
تقریبی یکنواخت را بين راندگی کف و راندگی
سقف شکل میگيرد (شکل .)33

محاسبه نرخ کوتاهشدگی بر روی دوپشتههای
منطقه

در کمربندهاي چين و راندگی ،گسلهها گاهی از
سطح یک گسل کم شيب زیرین ،که راندگی کف
خوانده میشود ،افشان میشوند و به سطح گسلهاي
کمشيب که در تراز باالتري قرار گرفته است و
راندگی سقف خوانده میشود ،متصل میگردند .اگر
این فرایند چند بار اتفاق بيفتد ،کندههایی از سنگ
خواهيم داشت که از تمام جهتها به گسلهاي ختم

شکل  :33فرایند تشکيل دوپشتهها .شمارهها ترتيب شکلگيري اسبها را نشان میدهند (قاسمی.)3115،

سنجهاي زیر مورد نياز میباشد (بویر و اليوت،
 )3112و (مک کلی( ،)3115 ،جدول ( ،)3شکل
 32و .)31

با استفاده از برداشتهاي صحرایی بر روي قطعات
دوپشته ،ساختار مدنظر فرگشت داده شد و ميزان
کوتاهشدگی بر روي آن محاسبه گردید به منظور
محاسبه نرخ کوتاهشدگی قطعات دوپشته ،فرا

شکل  :32مدل ( Break backمک کلی3112 ،و .)2001
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جدول  :3فراسنجهاي مورد استفاده براي محاسبه نرخ کوتاهشدگی.

شکل  :31فرا سنجهاي ساختاري دوپشته (گوژ. )3111 ،

شد (جدول  )2و پس از تبدیل مقدار طول به طول
قائم و ضخامت ظاهري به واقعی ،نرخ کوتاهشدگی
(جدول  ،)1محاسبه شد.

براساس برداشتهاي صحرایی ،سه اسب و یا کنده
(پشته) بر روي دوپشته مشخص شد .ميزان
ضخامت ،طول ،شيب هرکدام از قطعات اندازهگيري

جدول  :2پارامترهاي مورد نياز جهت محاسبه نرخ کوتاهشدگی.
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جدول  :1مقادیر محاسبه شده بر روي قطعات دوپشته خونيک.

نيرویی به موازات الیهبندي بر توالی الیهبندي وارد
میشود و عوامل کنترلکننده ساختارها در طی
آزمایش موردبررسی قرار گرفته است .این آزمایش
در طی  8مرحله انجام گرفت و ميزان جابجایی ،نرخ
کوتاهشدگی در هر مرحله محاسبه شد .در مرحله
 3نيرویی به موازات الیهبندي الیههاي متناوب گچ
در سه رنگ و با ویسکوزیته یکسان توسط اهرم وارد
میشود (شکل  .)3-38مقدار طول اوليه الیهها cm
 61بوده که بر اثر اعمال تنش در مرحله  3و 2
ضخيم شدگی در حاشيه متحرک دستگاه به وجود
میآید و دگرشکلی در این مرحله از تنها از نوع
جابجایی میباشد (شکل  .)2 -38در مرحله  1اولين
راندگیها ظهور پيدا میکنند و کوتاهشدگی آن
 %20میباشد (شکل  .)1-38با ادامه تنش در
مرحله  ،8رشد راندگیها و ادامه حرکت و جابجایی
الیهها در حاشيه متحرک دستگاه رخ میدهد و
رشد تراستها در طی این مرحله و ظهور دوپشتهها
در مدل مشاهده شد ميزان کوتاهشدگی در این
مرحله )cm 23( %11 ،است (شکل  .)8-38در
مرحله  1رشد دوپشته با افزایش کوتاهشدگی رخ
میدهد و ميزان کوتاهشدگی در این مرحله معادل
 )cm 26( %81است در این مرحله دوپشتهها با
زاویه شيب  80°ایجاد و طی آن پشته پایينی بر
روي الیههاي پایينی و پشته باالیی بر روي
فرادیوارهي پشته پایينی رشد میکند .بر این اساس
میتوان گفت با شروع کوتاهشدگی ،به تدریج

بر این اساس ،مقدار طول کل  381/6متر و طول
اوليه به طور کل  182/31متر ،بوده است و نسبت
کوتاهشدگی  %15محاسبه گردید که  316/1متر
میباشد.
مدلسازی آزمایشگاهی

براي تعيين نرخ کوتنناه شنننندگی و منندل براي
ساختارهاي گستره مطالعاتی باید مدلهاي موجود
در توالیهاي راندگی مورد بررسننی قرار گيرند تا با
توجه به ویژگیهاي سننناختاري ناحيهي مطالعاتی
بتوان الگویی قابلقبول ارائه داد .براي مدلسنننازي
دوپشتهها از آزمایش جعبه ماسه کمک گرفته شد.
جعبه ماسه از قسمتهایی چون اهرم اعمال تنش،
محفظه شنيشنهاي و ميزي که کل دستگاه بر روي
آن قراردارد ،تشکيل شده است .از ماسه ،گچ ،پودر
سنگ ،گریس براي شبيهسازي ساختارهاي موجود
در منطقه اسننتفاده شننده اسننت .نيرویی به موازات
الینه بنندي توسنننط اهرم بر توالی الینهبندي وارد
میشننود و کنترلکنندههاي سنناختاري آن در هر
مرحله مورد بررسننی قرار گرفتند .وزن مخصننو
مواد عبارتاند اسننت از :ماسننه  ،2.875 gr/mlپودر
سنگ  ،2.46 gr/mlالیه دکولمان .1.98 gr/ml
آزمایش جعبه ماسه

در این آزمایش از گچ در سه رنگ متفاوت
باضخامت  2 cmو ویسکوزیته یکسان ،یک رمپ
ثابت در حاشيه ثابت دستگاه استفاده شده است.
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هندسه تشکيل راندگیها به تبعيت از مدل Break

صفحات راندگی تشکيل میشوند ،این صفحات در
ابتدا داراي شيبی مالیم هستند و هرچه ميزان کوتاه
شدگی بيشتر میشود شيب آنها بيشتر میگردند.
بر اثر حرکت پشتهها ،یک تراست در قسمت عقبی
دستگاه ایجاد میشد و سپس پشته دو تشکيل و در
ادامه حرکت تراستهاي جدید در عقب پشته
تشکيل میگردند (شکل .)1 -38

 backمیباشد (قاسمی )3115 ،که جوان شدن به
سمت پسبوم است .در مناطقی که تشکيل
ساختارها از مدل  Break backپيروي میکنند به
هم ریختگی شدیدي را میتوان مشاهده نمود.

شکل  :38توالی تشکيل دوپشتههاي گستره در مدلسازي آزمایشگاهی.

دارد .در آزمایشگاه تجربی مدل دوپشتههاي منطقه
در آزمایش جعبه ماسه این مدل بازسازيشده است.
قطعات دوپشته به ترتيب نحوه قرارگيري از یک تا
سه در شکل شمارهگذاري شدهاند .بر این اساس با
اعمال تنشی در امتداد شمالخاوري-جنوبباختري
در منطقه ابتدا پشته  3و سپس پشتههاي  2تشکل
و بر روي پشته  3رانده شده است و به دنبال آن
پشته  1تشکيل و بر روي پشته  2رانده شده است
(شکل .)31

تطبیق دوپشتههای خونیک با مدل آزمایشگاهی:

تحليل عناصر ساختاري در گستره مطالعاتی ،بيانگر
الگوي جنبشی از نوع یک سيستم فشاري همراه با
برش راستگرد میباشد .دوپشتههاي منطقه داراي
روند تقریبی شمالباختر-جنوبخاور میباشند .در
گستره مطالعاتی تشکيل راندگیهاي جدید به
سمت شمالباختر یعنی پسبوم و فرادیوارهي
راندگیهاي قبل میباشد .به طوريکه این هندسه
از ساختارها در توالیهایی به نام  Break backوجود
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شکل  :31نمایی از راستاي قرارگيري دوپشتهها در گستره مطالعاتی بر روي عکس ماهوارهاي و مدلسازي تجربی.

صفحات راندگی جدید بر روي فرادیواره راندگیهاي
قدیمیتر قرار دارد.

در بلوک دیاگرام به دست آمده ،در راستاي
شمالباختر– جنوب خاور قرارگيري قطعات موجود
بر روي دوپشته دیده میشود (شکل  )36که در آن

شکل  :36بلوک دیاگرام ساختار دوپشتههاي گستره موردمطالعه.

نتیجهگیری
میباشد (سوي رانش مواد هميشه از پيشبوم
(دگرشکلی باال) به پسبوم (دگرشکلی پایين).
براساس محاسبات انجام شده ،مقدار طول کل
قطعات  381/61متر و طول اوليه بهطور کل
 182/31متر ،بوده است و بدین ترتيب نسبت
کوتاهشدگی  %15محاسبه گردید که معادل 316/1
متر میباشد که با مدلسازي آزمایشگاهی تطابق
خوبی را نشان میدهد .با توجه به ميزان دگرشکلی
باالتر در بخش شمالباختري منطقه که Hinter
 landمنطقه است و شيب دوپشتهها به سمت
شمالباختر میباشد دوپشتهها از نوع دوپشتههایی
پسبوم شيب )(Hinter land dipping duplex
میباشد که با توجه به اطالعات برداشتی مشخص
گردید که در دوپشته خونيک قطعهاي که به سمت

براساس برداشتهاي صورت گرفته از صفحات
گسلی و چينهاي منطقه ،جهت تنش به دست
آمده شمالخاور -جنوبباختر (تنش بيشينه ()σ3
گسل ،N51/13 :چين )N36/1 :میباشد .با توجه به
شيب سطح محوري چينها (شيب جنوب-
جنوبباختر و امتداد شمالباختر– جنوبخاور)
میتوان نتيجه گرفت که جهت رانش مواد شمال تا
شمالخاور است .امتداد صفحات راندگی بر روي
دوپشتههاي برداشت شده شمالباختر -جنوبخاور
بوده و شيب صفحات راندگی به سمت شمالخاور
میباشد .بنابراین چينها از نظر امتداد سطح
محوري با صفحات راندگی درروي دوپشتههاي
منطقه همجهت هستند .همچنين سوي رانش مواد
در دوپشتهها از جنوبباختر به سمت شمالخاور
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پسبوم ) (Hinter landنزدیک است بر روي قطعات
دیگر رانده شده داراي خشلغزهاي جوانتري است.

بنابراین دوپشتهها از مدل  break backتبعيت
میکنند.
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