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ایین رو از. بسیاري از ساختارهاي سطحی زمین شناسیی می وااننید وحیأ وی پیر نی سینع و تعاایأ هیاي نن باشیند
خشیی از منطقه مارد مطااعه ب. شناخأ نی سنع و نحاه تعاایأ نن در درك ترگشأ ساختاري یك منطقه مؤپر اسأ

بات رسیااگرچه گسلش سطحی در این نهنه نمیاد دارد امیا بیدایج وجیاد . نهنه زمین درز سیستان و اات می باشد
 هیاي نیرداز  داده. نبرتتی کااورنري، کفه هاي رسی و ماسه بادي بنظر می رسد وعیدادي از گسیلها میدتان شیده اند

اي و سنگی نشکار کند که در ارزیابی مجدد خطیرات ایرزهوااند اطالعات با ارزشی از گسلهاي نیمغناطیس هاایی می
–هاي سامانه گسلی نه هدف از این وحقیق معرتی گسج هاي نی سنگی اریب. نیز اکتشاتات معدنی جدید مفید باشند

.اسماعیج نباد و و پیر ننها در دگرشکلی منطقه اسأ

.کتريدرسااهبیرجند،دانشگاه،(جنابیخراسانیایرانخاور)تعالننهانبرشینهنه هايارزه زمین ساختیارزیابی،1394ا،.معلیمی،[1]
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یرجند در نظیر گسج ب)در گستره مارد مطااعه، گسج هاي تعاای وجاد دارند که مرز بین کاهستان و دشأ هستند 
–گسج گیا نظیر )اندرا در دشأ وحأ و پیر قرار دادهنبرتتیکه رسابات و یا گسلهایی ( حاشیه شماای اریب بیرجند

هیاي مغنیاطیس هیاایی گسیلهاي با استفاده از داده. این گسلها در مطااعات صحرایی قابج مشاهده هستند(. مختاران
سیامانه گسیلی . اي از ننها نماد سیطحی ندارنیدباختري دارند و ناره–اند که راستاي خاوري نی سنگی شناسایی شده

. کننیداي حیاکم مییجنابی می باشند که رژیم راستااغز راستگرد را در بعد ناحیه_اصلی در منطقه گسلهاي شماای 
نباد در خاور و نایبنید در بیاختر بلیاك ایات در بر نه ی اسماعیجگسلهاي نی سنگی در اپر عملکرد سامانه برشی راسأ

ز  در در خاور ایران ظهار مااد معدنی که نتانسیج اقتصادي داشته باشند با اغ. جهأ عقربه هاي ساعأ می چرخند
وااننید ایجیاد هاي حاصج از وقاطع ایین گسیلها مییعالوه بر اغز ، چرخش بلاك. ها اروباط دارندراستاي این گسج

از جمله این ذخیایر میی ویاان بیه معیادن . زایی منیزیأ، مس و طال نقش مهمی دارندتضاهاي باز کنند که در کانی
.منیزیأ نصرنباد، مس و طالي شادان اشاره کرد

موقعیت لرزه زمین ساختی منطقه

نباد اسماعیج–اي سامانه گسلی نه هاي نایانههاي سه گانه بیرجند، هشتاگان و چهارترسخ گسجاریب
خیاوري اسیأ کیه جنیا –بیاختري هاي تعال شناخته شده در منطقیه، شیمالامتداد گسج. باشندمی

هیاي سیطحی در ها و نشفتگیبا وجاد این وغییر مسیر نبراهه. سازوکار معکاس و راستااغز چپ بر دارود
بیا اسیتفاده از . سینگی در عمیق اسیأهاي نیها نماد دارند که نشانه تعاایأ گسجهاي بین اریبدشأ
نباد، هردنع، دهك، هاي سلمخطااره. اندهاي مغناطیسی شناخته شدههاي مغناطیس هاایی خطاارهداده

. بر دارنیدرسد حرکأ چپاند که بنظر میباختري شناسایی شده–بصیران، میغان و اسکا با روند خاوري 
اي بیر  ناحییه. کنیدبر خطااره هردنع را و یید مییها در واحدهاي کااورنر حرکأ چپجابجایی نبراهه

هیاي اي و گسجهاي نایانهنایبند، مجماعه اریب–نباد اسماعیج–هاي نه بر حاصج از تعاایأ گسجراسأ
اي، اغیز  و چیرخش نتیجیه ایین دگرشیکلی ناحییه. سنگی مدتان را وحأ وی پیر قیرار داده اسیأنی

ایرزه و ایجیاد هیا در منطقیه وقیام زمییننیامد دگرشیکلی. ساختارهاي مذکار در جهأ ساعتگرد اسأ
.کانسارهایی نظیر منیزیأ، مس و طال اسأ

.نایبند، خاور ایران-نباد اسماعیج-سنگی، سامانه گسلی نه مغناطیس هاایی، گسج نی: کلمات کلیدی

هیاي نوشفشیانی و اي از وااای اتیاایتی، رسابات تلیشی، سنعمنطقه مارد مطااعه از نظر زمین شناسی شامج مجماعه
هاي تعال در منطقیه اروبیاط نزدیکیی بیا گسج. خاوري داردجنا -باختريرسابات کااورنري اسأ که امتداد غااب شمال

اي هیاي نایانیههاي باقران، زر و سیاه کمر از احاظ سیاختاري ارییبرشته کاه[. 3]شناسی قدیمی دارند ساختارهاي زمین
رشته کاه باقران بیا سییماي (. 1شکج)نسین و ناائاژن وعلق دارند سامانه گسلی نه ی اسماعیج نباد باده و به زمان کرواسه

ایرز گییا هیاي هیمبه ماازات نیشانی کاهستان چین. اریب خمیده، به صارت مرزهاي گسلی با دشأ در شمال قرار دارد
میرز بیین [. 1]خیاردگی و رشید ننهیا در دشیأ مجیاور هسیتند هاي ننهان عامج اصلی چیناند که راندگیشکج گرتته

هیاي میابین ارییب)هاي مجاور کاهستان، نظیر دشیأ میاژان در دشأ. هاي هشتاگان و چهارترسخ نیز گسلی اسأاریب
در با استفاده از شیااهد ریخأ زمین سیاختی نظییر انحیراف نبراهیه ها و باینمیدگی رسیابات نبرتتیی( باقران و هشتاگان

سنگی با رسابات کااورنر وجاد دارد که در ادامه هاي نیعکس هاي هاایی و وصاویر ماهااره اي احتمال مدتان شدن گسج
به وفسیر ننها نرداخته می شاد

.  اندگانه مشخص شدههای سهآباد، هردنگ ،دهک، بصیران، میغان و اسکا در اریبهای مغناطیسی سلمخطواره-2شکل 

که در مراحج مختلی  [3]هاي راستااغز اسأ اي گسجهاي نایانهااگاي دگرشکلی غااب در این منطقه، مت پر از راندگی
و چهارترسیخ، ایجیاد ( هشیتاگان)نبیاد هاي بیرجنید، سیهج، اریباسماعیج نبادبر نه ی تعاایأ و رشد سامانه گسلی راسأ

هاي ایران مرکیزي و اتغانسیتان را و ییید وحقیقات نیشین در خاور ایران همگرایی مایج بین بلاك(. 3شکج[ )2]اند شده
هیاي نباد در خاور و نایبند در باختر بلاك اات بر سامانه خطاارهبر نه ی اسماعیجعملکرد سامانه برشی راسأ[. 4]کند می

ها را سیبب شیاد کیه بایسیتی در وحلییج بر و چرخش ساعتگرد بلاكوااند جنبش چپمغناطیسی خاوري ی باختري می
وااننید ها با ایجاد تضیاهاي بیاز می همچنین چرخش بلاك. دگرریختی تعال و خطر ارزه خیزي منطقه مدّ نظر قرار گیرند

زایی در منطقه تراهم کنندمحیط مناسبی براي کانه

جنوب       خاوری –باختری نایبند بر روی گسلهای چپ بر شمال-آباد اسماعیل–بر نه طرحی از عملکرد سامانه گسلی راست–3شکل 
.شودباختری که باعث چرخش ساعتگرد درونی بلوکها می–سنگی خاوری و گسلهای پی

گسلش فعال در -درز سیستان و گسلش فعال پیرامون آن؛ بموقعیت گستره مورد مطالعه در پهنه زمین-الف-1شکل 
.آباداسماعیل–های سامانه گسلی نه پایانه

خطیاط در مطااعه گسج هاي نی سنگی منطقه از داده هاي مغناطیس هاایی سازمان زمین شناسی کشار با تاصیله بیین
کیلامتر استفاده شده اسأ که نس از وصحیح منطقه اي40کیلامتر و تاصله بین خطاط کنترل عماد بر نرواز 5/7نرواز 

ر گسیتره بر این اسیاس د. و اعمال صاتی هاي یزم در نرم اتزار اوسیس مانتاژ شرکأ ژئاساتأ مارد وفسیر قرار گرتته اند
د مارد مطااعه دو دسته خطااره مغناطیسی شناسایی شده اند که برخیی از ننهیا رونید شیماای ی جنیابی و وعیدادي رونی

نباد، هردنع ،دهك، بصیران، میغان و اسکا با روند خاوري ی بیاختري هاي مغناطیسی سلمخطااره. خاوري ی باختري دارند
[.1]در منطقه شناسایی شده اند 

الگوی دگرشکلی فعال در گستره مورد مطالعه
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