پاييز  ،88سال نوزدهم ،شماره  ،73صفحه  17تا 28

كاركرد گسل کاسپين (خزر) بر زمينريختشناسي گستره قائمشهر
احمد لشگري ،1محمد رضا قاسمي *1و منوچهر قرشي
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 1پژوهشكده علوم زمين ،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ،تهران ،ايران.
 2دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران.
تاريخ پذيرش1386/12/20 :
تاريخ دريافت1386/09 /07 :
چكيده
گسل كاسپين(خزر) به عنوان مرز جلگه كاسپين و كوههاي البرز يك عارضه زمينساختي مهم است كه ميتوان آن را گسل پيشاني شمالي رشته كوه البرز در نظر گرفت.

فرو نشست گودال كاسپين در شمال و برپايي كوههاي البرز و راندگي آن بر روي جنوب حوضه كاسپين جنوبي در راستاي اين گسل صورت ميگيرد .در اين مقاله بخشي
از گسل كاسپين بين طولهاي جغرافيايي´ 52° 30تا ´ ، 53° 00كه در نيمه شمالي نقشه زمينشناسيقائم شهر واقع شده است ،به صورت قطعهاي در نظر گرفته ميشود

كه بر روي زمين رخنمون ندارد و هنوز به سطح نرسيده است اما تأثير عملكرد آن به صورت ساختارهايي از جمله تاقديسهاي در حال رشد نمايان شده است .اين مقاله

با معرفي ويژگيهاي كلي ريختزمينساختي منطقه به توصيف طاقديسهاي فعال (در حال رشد) و تأثيرات ريختزمين ساختي -از جمله تأثير بر روي رودخانههاي
منطقه ،از خاور تا باختر منطقه مورد بررسي ،ميپردازد.

کليدواژهها :گسل كاسپين ،قائمشهر ،زمينريختشناسي ،تاقديس در حال رشد.

*نویسنده مسئول :محمدرضا قاسمی

 -1مقدمه
منطقه مورد مطالعه در محدوده طولهاي جغرافيايي خاوري´ 52° 30تا ´53° 00

نئوژن وكواترنري كاسپين پيش از پليوسن زيرين (پيش از نهشتگي آكچاگيل)

بخش شمالي نقشه زمينشناسي 1 :100000قائمشهر است .ارتفاع پستترين نقاط

ميرسد ،اما ويژگي مهم اين چينها آن است كه بيشتر به حاشيههاي صفحه كاسپين

و عرضهاي جغرافيايي شمالي ׳ 36° 15تا ׳ 36° 30قرارگرفته است و دربرگيرنده
در گوشه شمال باختري به  4متر باالي سطح درياهاي آزاد ميرسد (وحدتي و

آغاز و تا كنون نيز ادامه دارد .اين پديده با وجود سختي صفحه كاسپين عجيب به نظر
محدود ميشوند (قاسمي.)1379 ،

دانشمند .)1382،ارتفاع بلندترين ناحيه در بخش كوهستاني به  1852متر ميرسد و

در اين منطقه روند افزايش بلندا از شمال به جنوب است و اختالف ارتفاع

اين منطقه پس از سرچشمه گرفتن از كوهستان البرز با روند شمالي جنوبي به درياي

روند خاوري -باختري البرز در منطقه شكلهاي زمينريختي شاخص منطقه را پديد

درگوشه جنوب باختري حوالي روستاي چاتمه قرار دارد .رودخانههاي جاري در
كاسپين ميريزند .رودخانه تالر پس از گذر از پلسفيد وارد منطقه ميشود سپس با
عبور از زيرآب ،شيرگاه و قائمشهر از منطقه خارج و به طرف كياكال و بهنمير جاري

ميشود و در خاور بابلسر به درياي كاسپين ميريزد.

زيادي ديده ميشود .باالآمدگيهاي شديد تأثيرآشكار بر ريختشناسي داشتهاند.

آورده است كه از ساختمانهاي زمينساختي عمده ناحيه پيروي مينمايند .به سوي
جنوب در برخي نقاط الگوي كوه -دره تكرار شده است ،در بخش خاوري منطقه
(خاور و جنوب خاور قائمشهر) بلنديهايي با روند خاوري باختري واقع شدهاند كه

منطقه مورد مطالعه در بخش كوهستاني داراي رخنمونهايي است از تناوبهاي

به طور متناوب با درههايي به موازات يكديگر قرار گرفتهاند .اين رشته بلنديها  -كه

ماسهسنگ آهكي و سنگ جوش و در بخش كم ارتفاع شمالي دربردارنده رسوبات

افزوده ميشود .در ادامه سعي شده است عالوه بر معرفي و ذکر ويژگيهاي اين

مارن ،مارن فورشدار ،سنگفورش ،گلسنگ ،سنگ آهك ،سنگ آهك ماسهاي،

در ادامه به عنوان تاقديس معرفي ميشوند -از شمال به جنوب بر وسعت و ارتفاعشان

نئوژن تا كواترنري است .ناحيه مورد مطالعه در پهنه گرگان رشت قرار ميگيرد و از

تاقديسهاو معرفي آنها به عنوان تاقديسهاي در حال رشد و همچنين معرفي و بيان

ميگيرد و بخش جنوبي كه بخشي از بلنديهاي البرز به حساب ميآيد .اين دو بخش

ميان اين ساختارها و گسل کاسپين و تأثير عملکرد اين گسل بر زمينريختشناسي

دو بخش تشكيل شده است  :بخش شمالي كه در گستره حوضه كاسپين جنوبي قرار

ويژگيهاي زمينريختي دو رودخانه اصلي که در اين منطقه جريان دارند ،به ارتباط

توسط گسل كاسپين از يكديگر جدا شدهاند .حوضه كاسپين جنوبي به عنوان يك

منطقه پرداخته شود .براي بررسي ويژگيهاي ريخت زمينساختي ساختارها از

سوي جنوب باختر در حركت است ) .(Jackson et al., 2002ستبراي پوسته كاسپين

كینماتيك استفاده شده است.

بلوك سخت با حركتي آرام نسبت به اوراسيا به سوي شمالباختر و نسبت به البرز به

در حدود  30تا  35كيلومتر برآورد شده است كه شامل  13تا  20كيلومتر توالي
رسوبي است كه بر روي پوستهاي زيرين با ماهيت به احتمال اقيانوسي قرار گرفته
است .حوضه كاسپين جنوبي فرونشست سريعي در راستاي گسل كاسپين داشته است

كه حاصل آن رسوبگذاري ستبراي قابل مالحظهاي از رسوبات نئوژن -كواترنري
در اين حوضه است .تمايز ميان اين قسمت با بخشهاي مجاور در ويژگيهاي

فيزيوگرافيك ،فرونشيني ،سرعت موجهاي لرزهاي و لرزهخيزي اين بخش از
ايران است .بررسي روكانون زمينلرزههاي دستگاهي نشان ميدهد كه سنگكره

كاسپين جنوبي در عمل بدون فعاليت لرزهاي است .چينخوردگي فعال نهشتههاي

روشهاي نو از جمله از دادههاي مدل ارتفاعي
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 -2گسلها
در منطقه مورد مطالعه گسل كاسپين رخنمون مشخصي ندارد ،تنها در شمال باختر منطقه
در جنوب و جنوب خاور وسطي ك ً
ال ،مرز تند كوه پايه با دشت و قرارگيري نهشتههاي

قديميتر در كنار نهشتههاي عهد حاضر را ميتوان به اين گسل نسبت داد .راستاي اين
گسل در دو سوي اين منطقه تغيير ميكند كه در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد .با

وجود نهان بودن اين گسل ،در اين منطقه ساختارهايي وجود دارند كه با راستاي كلي

اين گسل هماهنگ و در ارتباط با آن هستندكه در ادامه در مورد اين روابط مباحثي
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