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تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول،
جنوب باختر ایران
بهزاد دریکوند ،*1سید احمد علوی ،2حسین حاجی علی بیگی ،3ایرج عبداللهیفرد

4

-5دانشجوي دکتراي گروه زمينشناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2دانشيار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -9استادیار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -4دکتراي گروه ژئوفيزیک ،مدیریت اکتشاف ،شرکت ملی نفت ایران ،تهران
پذیرش مقاله5934/55/52 :
تأیيد نهایی مقاله5931/6/22 :
چکیده
فروبار دزفول در بخش مرکزي کمربند چينخورده -رانده زاگرس ميادین نفتی متعددي را در خود جاي داده است.
تاقدیس زیلویی در شمال این فروبار هندسه متفاوتی را در بخشهاي مختلف خود نشان میدهد .تحليل هندسی و
جنبشی تاقدیس زیلویی با استفاده از پنج نيمرخ لرزهنگاري تقریباً عمود بر محور این تاقدیس انجام شده است.
پارامتر نسبت اندازه ( )Rبراي تاقدیس زیلویی نوع پهن و گسترده را پيشنهاد میکند .پارامتر توزیع خميدگی یال
( )Lاین تاقدیس در بازه  2/57≥ L ≥2/7قرار میگيرد .در ستون چينهشناسی منطقه ،سازند گچساران به عنوان افق
جدایشی باالیی و پاره سازند کلهر به همراه سازندهاي پابده و گورپی و سازندهاي گرو-دشتک به ترتيب به عنوان
افقهاي جدایشی فرعی و ميانی درگير در دگرریختی تاقدیس زیلویی بودهاند .این تاقدیس در بخشهاي مختلف،
هندسهاي مشابه چينهاي جدایشی ،چينهاي انتشار گسلی ،ساختارهاي باالجسته و چينهاي خم گسلی برشی را
به نمایش گذاشته است .به دليل وجود افق جدایشی گرو-دشتک در منطقه و از آنجایی که در برخی نيمرخهاي
لرزهنگاري تاقدیس زیلویی یک چين جدایشی میباشد ،این تاقدیس در بخش ميانی و پایانه جنوب خاوري به عنوان
یک چين جدایشی گسل خورده و در پایانه شمال باختري به عنوان یک هندسه حد واسط بين چين جدایشی و
چين خم گسلی برشی تحليل شده است.
واژگان کلیدی :تاقدیس زیلویی ،چين جدایشی ،چين خم گسلی برشی ،فروبار دزفول ،زاگرس.

* -نویسنده مسئول23991226158 :

Email: b_geology@yahoo.com
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مقدمه
(مارت و بنتام .)5337 ،کمربند چينخورده -رانده
زاگرس در جنوب باختر ایران را میتوان یک
آزمایشگاه طبيعی بسيار شگفتانگيز از چينهاي
مرتبط با گسل دانست .این کمربند از شمالباختر به
جنوبخاور به سه پهنه اصلی لرستان ،خوزستان (ایذه
و فروبار دزفول) و فارس تقسيم میشود (پيروز و
همکاران .)2255 ،فروبار دزفول از سمت شمالخاور
و خاور به ترتيب توسط گسلهاي پيشانی کوهستان
و ایذه از پهنه ایذه ،از سمت شمالباختر توسط گسل
باالرود از پهنه لرستان ،از سمت جنوبخاور توسط
گسل کازرون از پهنه فارس و از سمت جنوب باختر
نيز توسط گسل پيش ژرفاي زاگرس از دشت آبادان
جدا میشود( .شکل  .)5این فروبار بخش اعظم مخازن
هيدروکربوري زاگرس ( 41ميدان بزرگ نفتی) را در
خود جاي داده است (ورجس و همکاران .)2255 ،در
این پژوهش بر اساس نقشههاي زمينشناسی ،تصاویر
ماهوارهاي ،خطوط لرزهنگاري بازتابی و دادههاي چاه
به تحليل هندسه تاقدیس زیلویی در بخش شمالی
فروبار دزفول و شناسایی فاکتورهاي مؤثر بر هندسه
این تاقدیس پرداخته شده است.

بسياري از رخنمونهاي سطحی و خطوط لرزهنگاري
بازتابی ارتباط نزدیک گسلها و چينها را نشان
میدهد که آن را چينخوردگی مرتبط با گسل
ناميدهاند (براندس و تنر .)2254 ،این چينها عالوه بر
رژیمهاي فشارشی در مناطق کششی (هوارد و جان،
5337؛ شارپ و همکارن2222 ،؛ فریل و همکاران،
 )2252و امتدادلغز (تيندل و دیویس )5333 ،نيز
دیده میشوند .بدون شک از نظر اقتصادي مهمترین
این ساختارها ،چينهاي تشکيل شده در رژیمهاي
فشارشی یا چينهاي مرتبط با گسلهاي راندگی
میباشند .چينهاي مرتبط با گسلهاي راندگی
تلههاي هيدروکربنی را در بسياري از کمربندهاي
چينخورده  -رانده تشکيل میدهند لذا درک و
شناسایی هندسه دوبعدي و سهبعدي این ساختارها و
چگونگی شکلگيري آنها براي اکتشاف و استخراج
هيدروکربنها ضروري میباشد (مککلی .)2255 ،به
طور کلی سه نوع چين مرتبط با گسلهاي راندگی را
میتوان تعریف نمود :چينهاي خم گسلی ،چينهاي
انتشار گسلی و چينهاي جدایشی (جيمسن.)5387 ،
احتمال تشکيل ساختارهاي مرکب نيز وجود دارد

شکل  :5نقشه ساختاري گسلهاي اصلی کمربند زاگرس که پهنههاي اصلی کمربند را از هم جدا میکند (برگرفته از سپهر
و همکاران .)2226 ،فروبار دزفول توسط گسلهاي پيشانی کوهستان ( ،)MFFباالرود ( ،)BFZایذه( ،)IFZکازرون( )KFZو
پيش ژرفاي زاگرس ( )ZFFاز سایر پهنهها جدا شده است.
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مواد و روشها
پرقوام است که توسط افقهاي کم قوام تبخيري و
شيلی با پتانسيل عملکرد به عنوان افقهاي جدایشی
از هم جدا شدهاند (شکل .)2

چینهشناسی مکانیکی بخش شمالی فروبار دزفول:

پوشش رسوبی فروبار دزفول ضخامتی بين  52تا 56
کيلومتر دارد و شامل چندین مجموعه از الیههاي

شکل  :2ستون چينهشناسی ساده شده فروبار دزفول (برگرفته از عبداللهیفرد و همکاران ( )2226با اندکی تغييرات) .ستون
شامل چندین واحد پرقوام است که توسط واحدهاي کمقوام از هم جدا شدهاند.

فروبار دزفول در نظر گرفتهاند .تبخيريهاي سازند
دشتک در اکثر نقاط کمربند زاگرس به استثناي
زاگرس بلند که سازند خانهکت جایگزین آن میشود
(زابو و خردپير5378 ،؛ ستودهنيا ،)5378 ،به عنوان
افق جدایشی عمل کرده است (شرکتی و لتوزه،
2224؛ عبداللهی فرد2226 ،؛ شرکتی و همکاران،
2226؛ فرضیپور و همکاران2223 ،؛ ورجس و
همکاران2255 ،؛ معتمدي و همکاران2252 ،؛ نجفی
و همکاران .)2254 ،واحدهاي شيلی و تبخيري
ژوراسيک (سازندهاي عدایه ،موس ،علن ،سرگلو و
گوتنيا) ،شيلهاي کرتاسه زیرین و ميانی (سازند گرو

در فروبار دزفول شاهد سطحی از وجود سري هرمز
قابل مشاهده نيست اما خطوط لرزهنگاري بازتابی بر
روي تاقدیس دارخوین بازتابندههاي تقریباً پرشيبی
در مقایسه با بازتابندههاي کمشيب بخش عميق نشان
میدهد .این بازتابندههاي پرشيب احتماالً در ارتباط
با دیاپيریسم سري هرمز میباشند (عبداللهیفرد،
 .)5981عالوه بر این ،شواهدي دال بر دیاپيریسم
سري هرمز در منطقه مرزي عراق و کویت وجود دارد
(النجيب .)5372 ،از سوي دیگر شرکتی و لتوزه
( )2224رسوبات تبخيري ائوکامبرین یا شيلهاي
کامبرین را به عنوان افق جدایشی اصلی قاعدهاي براي
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گروه فارس (تبخيري گچساران ،مارنی ميشان ،آواري
آغاجاري و گنگلومرایی بختياري) و رسوبات عهد
حاضر است (شکل  .)9ساختارهاي تاقدیسی
زیرسطحی (زیر سازند گچساران) ميادین نفتی بزرگی
را در منطقه تشکيل دادهاند .یکی از این ميادین نفتی
تاقدیس زیلویی میباشد .جهت بررسی هندسه
تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول پنج
نيمرخ لرزهنگاري ،تقریباً عمود بر محور این تاقدیس
انتخاب شده است (شکل  .)9به دليل تغييرات هندسه
تاقدیس در پایانه شمال باختري ،سه نيمرخ
لرزهنگاري بر روي این پایانه و دو نيمرخ لرزهنگاري
دیگر بر روي بخش ميانی و پایانه جنوب خاوري در
نظر گرفته شده است (شکل  .)9کيفيت نيمرخهاي
لرزهنگاري اجازه شناسایی ساختارها را تا اعماق
پرمين-تریاس میدهد .در ادامه هندسه تاقدیس
زیلویی در هر یک از این نيمرخهاي لرزهنگاري
توصيف شده است.

و کژدمی) (شکل  )2پتانسيل عملکرد به عنوان افق
جدایشی را در زمان دگرریختی داشتهاند (عبداللهی
فرد2226 ،؛ شرکتی و همکاران .)2226 ،در ادامه از
این مجموعه سازندهاي کرتاسه زیرین تا تریاس با
عنوان سازندهاي گرو-دشتک یاد خواهد شد .به سمت
باال شيلها و مارنهاي کرتاسهباالیی -پالئوژن
(سازندهاي گورپی و پابده) (عبداللهیفرد )5981 ،و
پارهسازند کلهر (تبخيريهاي اليگوسن در قاعده
سازند آسماري) پتانسيل عملکرد به عنوان افق
جدایشی را دارند .الزم به ذکر است که پارهسازند کلهر
تنها در بخش شمالی گستره وجود دارد و به سمت
جنوب آهک هاي سازند آسماري به طور مستقيم بر
روي سازند پابده قرار میگيرد .نقش افق جدایشی
فوقانی را تبخيريهاي سازند گچساران (شکل  )2در
دگرریختی فروبار دزفول بر عهده داشتهاند (شرکتی و
لتوزه2224 ،؛ عبداللهی فرد2226 ،؛ شرکتی و
همکاران2226 ،؛ سپهر و همکاران.)2226 ،
هندسه ساختاری تاقدیس زیلویی :رخنمون سطحی در
بخش شمالی دزفول به طور عمده شامل سازندهاي

شکل  :9نقشه زمينشناسی تاقدیس زیلویی .رخنمون منطقه شامل سازندهاي گروه فارس و رسوبات عهد حاضر میباشد.
خطچين آبی محدوده تاقدیس زیلویی را در سرسازند آسماري در عمق نشان میدهد (برگرفته از پري و ستودهنيا 5367 ،الف
و ب ،با اندکی تغييرات).
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زیلویی شامل سازندهاي آغاجاري و بختياري است.
ضخامت این دو سازند در ناودیس جنوب باختري به
بيش از  4هزار متر میرسد .عملکرد تبخيريهاي
سازند گچساران به عنوان افق جدایشی باعث شده
هندسه تاقدیس در زیر این سازند متفاوت از هندسه
سطحی تاقدیس باشد (شکل .)4

نيمرخ لرزهنگاري ´ :AAاین نيمرخ لرزهنگاري پایانه
شمال باختري تاقدیس زیلویی را پوشش میدهد .در
راستاي این نيمرخ لرزهنگاري تبخيريهاي سازند
گچساران در هسته تاقدیس توسط یک گسل راندگی
بر روي کنگلومراهاي سازند بختياري رانده شدهاند
(شکل  9و  .)4این گسل ریشه در تبخيريهاي سازند
گچساران دارد .هسته ناودیسهاي دو طرف تاقدیس

شکل  :4الف) نيمرخ لرزهنگاري ´ AAبر روي پایانه شمال باختري تاقدیس زیلویی .ب) تصویر شماتيک از شکل الف .در این
نيمرخ لرزهنگاري تاقدیس زیلویی مشابه یک چين تکشيب میباشد که یال جنوب باختري آن توسط یک گسل راندگی قطع
و جابجا شده است .سرسازندهاي ميشان ( ،)Mnگچساران ( ،)Gsآسماري ( ،)Asسروک ( ،)Svداریان ( ،)Drگرو ( )Grو
کنگان (.)Ka

باختري شيب مالیم تا نزدیک به افقی دارد (شکل 4
و جدول  .)5یک گسل راندگی یال جنوب باختري
تاقدیس را قطع و جابجا کرده است (شکل  .)4این
گسل راندگی از داخل سازندهاي گرو-دشتک منشأ

در زیر تبخيريهاي سازند گچساران تاقدیس زیلویی
با تمایل به سمت شمال خاور هندسهاي مشابه
چينهاي تکشيب را نشان میدهد به طوري که یال
شمال خاوري آن کوتاه با شيب متوسط و یال جنوب
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انتخاب شده است (شکل  .)9هم مانند نيمرخ
لرزهنگاري ´ ،AAدر راستاي این نيمرخ لرزهنگاري نيز
در سطح سازند گچساران در هسته تاقدیس توسط
گسل راندگی بر روي سازند بختياري رانده شده است
(شکل  9و  )1و هسته ناودیسهاي دو سمت شامل
سازندهاي آغاجاري و بختياري میباشد .در زیر سازند
گچساران تاقدیس زیلویی به صورت یک چين نيمه
متقارن (جدول  )5با یال شمال خاوري کوتاه و یال
جنوب باختري طویل تشکيل شده است (شکل .)1
یال جنوبی تاقدیس در مسير این نيمرخ لرزهنگاري
نيز توسط گسل راندگی که ریشه در سازند گرو-
دشتک دارد ،قطع و جابجا شده است (شکل  .)1اما
ميزان جابجایی گسل در مقایسه با جابجایی آن در
نيمرخ لرزهنگاري ´ AAبسيار کمتر است (شکلهاي
 4و .)1

گرفته است .در منطقه لوالیی تاقدیس در حد فاصل
بين سرسازندهاي آسماري و سروک یک افزایش
ضخامت نسبت به یالهاي تاقدیس دیده میشود
(شکل  .)4به نظر میرسد این امر به دليل حرکت
تبخيريهاي پارهسازند کلهر و شيلهاي سازندهاي
پابده و گورپی از یالها به طرف منطقه لوالیی تاقدیس
باشد .به دليل ویژگیهاي جریانشناختی،
تبخيريهاي سازند گچساران در زیر ناودیس
جنوبباختر تاقدیس زیلویی به دو طرف مهاجرت
کردهاند و ضخامت آنها در این بخش به کمتر از 222
متر رسيده است در حالی که ضخامت این سازند در
زیر ناودیس شمال خاوري به بيش از  9هزار متر
میرسد (شکل .)4نيمرخ لرزه نگاري ´ :BBاین نيمرخ
لرزهنگاري نيز از پایانه شمالباختري تاقدیس و با
فاصلهاي حدود  9کيلومتر از نيمرخ لرزهنگاري ´AA

شکل  :1الف) نيمرخ لرزهنگاري ´ BBبر روي پایانه شمال باختري تاقدیس زیلویی .ب) تصویر شماتيک از شکل الف .در این
نيمرخ لرزهنگاري تاقدیس زیلویی یک چين نيمه متقارن است که یال جنوبباختري آن توسط یک گسل راندگی قطع و
جابجا شده است .سرسازندهاي ميشان ( ،)Mnگچساران ( ،)Gsآسماري ( ،)Asسروک ( ،)Svداریان ( ،)Drگرو ( )Grو کنگان
(.)Ka
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نيمرخ لرزه نگاري ´ :CCنيمرخ لرزهنگاري در این
راستا چينخوردگی ناهماهنگ را از سطح به عمق
نشان میدهد (شکل  .)6در راستاي این نيمرخ
لرزهنگاري در سطح ،تاقدیس زیلویی با دامنه و طول
موج کوچک و تمایل به سمت جنوب باختر (جدول
 )5بر روي تبخيريهاي گچساران تشکيل شده است
(شکل  .)6در جنوب این تاقدیس یک ناودیس متقارن
و بزرگ شکل گرفته است که ضخامت رسوبات
سازندهاي آغاجاري و بختياري در هسته این ناودیس
به بيش از دو هزار متر میرسد .ضخامت تبخيريهاي
سازند گچساران در این نيمرخ لرزهنگاري نيز بيش از

 4هزارمتر است (شکل  .)6تاقدیس زیلویی در زیر
سازند گچساران یک چين جدایشی نامتقارن است که
برخالف تاقدیس سطحی ،تمایل به سمت شمالخاور
دارد (جدول  )5و داراي دامنه و طول موج به مراتب
بزرگتري نسبت به تاقدیس تشکيل شده در باالي
سازند گچساران میباشد (شکل .)6همچنين محور
تاقدیس زیلویی در عمق نسبت به محور آن در سطح
بيش از یک کيلومتر جابجایی به سمت جنوب را نشان
میدهد و سطح محوري تاقدیس از سطح به عمق بر
هم منطبق نيست (شکل .)6

شکل  :6الف) نيمرخ لرزهنگاري´ CCبر روي پایانه شمال باختري تاقدیس زیلویی .ب) تصویر شماتيک از شکل الف .در این
نيمرخ لرزهنگاري تاقدیس زیلویی در سطح یک چين نامتقارن با تمایل به سمت جنوب باختر و در زیر سازند گچساران یک
چين جدایشی با تمایل به سمت شمال خاور است .سرسازندهاي ميشان ( ،)Mnگچساران ( ،)Gsآسماري ( ،)Asسروک (،)Sv
داریان ( ،)Drگرو ( )Grو کنگان (.)Ka
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نيمرخ لرزه نگاري ´ :DDاین نيمرخ لرزهنگاري بخش
مرکزي تاقدیس زیلویی را پوشش میدهد (شکلهاي
 9و  .)7در راستاي این نيمرخ لرزهنگاري در سطح دو
جفت ساختار تاقدیس-ناودیس تشکيل شده است .دو
تاقدیس با هستهاي از سازند گچساران توسط یک
ناودیس کوچک از هم جدا شدهاند (شکل .)7در هسته

تاقدیس جنوبی یک گسل راندگی تبخيريهاي سازند
گچساران را بر روي رسوبات عهد حاضر رانده است
(شکلهاي  9و  .)7ناودیس جنوبی یک ساختار بزرگ
است که ضخامت سازندهاي آغاجاري و بختياري در
هسته آن به بيش از  4هزار متر میرسد (شکل .)7

شکل  :7الف) نيمرخ لرزهنگاري ´ DDبر روي بخش ميانی تاقدیس زیلویی .ب) تصویر شماتيک از شکل الف .در این نيمرخ
لرزهنگاري تاقدیس زیلویی یک ساختار باالجسته است که بر روي افق جدایشی گرو-دشتک تشکيل شده است .فعاليت
پسراندگی باعث شکلگيري پهنه سهگوش در پسیال تاقدیس شده است .سرسازندهاي ميشان ( ،)Mnگچساران (،)Gs
آسماري ( ،)Asسروک ( ،)Svداریان ( ،)Drگرو ( )Grو کنگان (.)Ka
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گسل راندگی بر روي یال شمالی تاقدیس زیلویی
رانده شده است (شکل.)8

در زیر سازند گچساران ،تاقدیس زیلویی به صورت یک
ساختار باالجسته نيمه متقارن میباشد (جدول  )5که
توسط دو گسل راندگی با شيب مخالف هم تشکيل
شده است (شکل .)7این گسلها ریشه در سازندهاي
گرو-دشتک دارند .تاقدیس زیلویی در راستاي این
نيمرخ لرزهنگاري داراي دو کوهان مالیم میباشد که
توسط یک ناودیس کوچک از هم جدا شدهاند (شکل
 .)7در بخشهاي باالیی سازند آسماري یک سري
چينهاي پارازیتی تشکيل شده است (شکل  .)7به
نظر میرسد این چينها در اثر فعاليت پارهسازند
تبخيري کلهر و سازندهاي شيلی و مارنی پابده و
گورپی به عنوان افق جدایشی تشکيل شدهاند.
عملکرد پسراندگی باعث رانده شدن یال شمالی
تاقدیس زیلویی به داخل سازند گچساران و
شکلگيري یک پهنه سهگوش شده است (شکل .)7
در این پهنه جهت برش در گسل پایينی و باالیی بر
خالف هم میباشد .نيمرخ لرزهنگاري ´ :EEاین نيمرخ
لرزهنگاري بر روي پایانه جنوب خاوري تاقدیس
زیلویی انتخاب شده است (شکلهاي  9و  .)8در
راستاي این نيمرخ لرزهنگاري ،تاقدیس زیلویی در
سطح با هستهاي از سازند گچساران توسط دو ناودیس
بزرگ که هسته آنها را سازندهاي آغاجاري و بختياري
پر کرده احاطه شده است .هم مانند اکثر نيمرخهاي
لرزهنگاري ،در یال جنوبباختري این تاقدیس یک
گسل راندگی سازند گچساران را بر روي سازند
بختياري رانده است (شکلهاي  9و  .)8در زیر
تبخيريهاي گچساران و باالي سازند گرو-دشتک
تاقدیس زیلویی یک چين نامتقارن با تمایل به سمت
جنوب باختر میباشد (جدول  )5که یال جنوبی آن
توسط یک گسل راندگی که از سازند گرو-دشتک
منشأ گرفته ،قطع و جابجا شده است (شکل  .)8در
این نيمرخ لرزهنگاري تاقدیس شهيدان توسط یک

نتایج
پارامترهای هندسی تاقدیس زیلویی :سطوح
چينخورده طيف وسيعی از هندسههاي گرد با توزیع
نسبتاً یکنواخت خميدگی تا هندسههاي جناغی که
خميدگی در منطقه لوال متمرکز شده ،را نشان
میدهند .شکل چينها محل ذخيره برخی از منابع
مهم مانند نفت ،گاز و نهشتههاي طال را کنترل
میکند .مطالعات متعددي (چپل5363 ،؛ بيلی،
5374؛ رمزي5382 ،؛ رمزي و هوبر5387 ،؛
هادلستون و لن5334 ،؛ باستيدا و همکاران5333 ،؛
سریواستاوا و الیل2224 ،؛ ليو و همکاران2223 ،؛
قاسمی و همکاران )2252 ،بر روي آناليز و اهميت
ساختاري هندسه چين متمرکز شدهاند .در این بخش
با استفاده از چند روش مرسوم و ساده ،پارامترهاي
هندسی براي تاقدیس زیلویی در نيمرخهاي
لرزهنگاري مختلف محاسبه شده است (جدول  .)5این
پارامترها براي سرسازند آسماري ( )Asو در برخی از
نيمرخهاي لرزهنگاري براي سرسازندهاي گچساران
( )Gsو سروک ( )Svاستخراج شده است .از آنجا که
تاقدیس زیلویی در اکثر نيمرخهاي لرزهنگاري هندسه
نامتقارن دارد پارامترهایی مانند نسبت اندازه (،)R
توزیع خميدگی یال ( )Lو ردهچين (رمزي و هوبر،
 )5387براي هریک از یالها به طور جداگانه محاسبه
شده است .تاقدیس زیلویی در نيمرخهاي لرزهنگاري
و اعماق مختلف بر اساس زاویه بين یالی ( )iزاویه
چينخوردگی ( )ϕو فشردگی ( )Tهندسه چينهاي
باز و مالیم را نشان میدهد (جدول .)5به طوري که
این تاقدیس در نيمرخهاي لرزهنگاري (به همراه افق
اندازهگيري شده) ) DD´(As) ،CC´(Gsو )EE´(As
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) BB´(Asو ) CC´(Asدر دسته چينهاي مالیم قرار
میگيرد (جدول.)5

در دسته چينهاي باز و در نيمرخهاي لرزهنگاري (به
همراه افق اندازهگيري شده) )،AA´(Sv) ،AA´(As

شکل  :8الف) نيمرخ لرزهنگاري ´ EEبر روي پایانه جنوبخاوري تاقدیس زیلویی .ب) تصویر شماتيک از شکل الف .در این
نيمرخ لرزهنگاري تاقدیس زیلویی یک چين نامتقارن با تمایل به سمت جنوبباختر است که پيشیال آن توسط یک گسل
راندگی قطع و جابجا شده است .سرسازندهاي ميشان ( ،)Mnگچساران ( ،)Gsآسماري ( ،)Asسروک ( ،)Svداریان (،)Dr
گرو ( )Grو کنگان (.)Ka

منطقه لوالیی آن ،تمامی پنج رده چينها ارائه شده
توسط رمزي و هوبر ( )5387را به نمایش گذاشتهاند
(جدول  .)5این تنوع در ردهها چينها براي تاقدیس

براساس پارامتر کندي ( )bتاقدیس زیلویی با واژه نيمه
زاویهدار توصيف شده است (جدول .)5همچنين
تغييرات ضخامت یالهاي تاقدیس زیلویی نسبت به
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عطف) ارائه شده است .در مورد چينهاي متقارن
میتوان یک عدد را به عنوان نسبت اندازه کل چين
در نظر گرفت .اما در مورد چينهاي نامتقارن به دليل
تفاوت بين شيب و طول دو یالها ،یک عدد نمیتواند
بيانگر نسبت اندازه براي چين باشد .بر این اساس
سریواستاوا و الیل ( )2224پيشنهاد کردند که این
نسبت براي هر یک از یالهاي چين به صورت جداگانه
ارائه شود .پارمتر  Lتوزیع خميدگی را در یال چين
نشان میدهد L=0 .نشان دهنده یال مستقيم و تمرکز
خميدگی در لوال است که در چينهاي جناغی دیده
میشود و  L=1مربوط به هندسههاي دایرهاي یا گرد
است .پارامترهاي  L˃1نشان دهنده یالهاي با شيب
منفی است .براي تاقدیس زیلویی نسبت اندازه براي
هریک از یالها در نيمرخهاي لرزهنگاري مختلف
محاسبه شده است .پارامتر هندسی نسبت اندازه ()R
براي یالهاي تاقدیس زیلویی از  2/23تا  2/13متغير
است (جدول  .)5بر این اساس تاقدیس زیلویی با
واژههاي پهن و گسترده توصيف شده است (جدول
 .)5پارامتر توزیع خميدگی یال ( )Lمحاسبه شده
براي تاقدیس زیلویی در نيمرخهاي لرزهنگاري و
افقهاي مختلف در بازه  2/57≥L≥2/7قرار گرفتهاند.
پارامترهاي  Lو  Rو زاویه بين یالی استخراج شده
براي تاقدیس زیلویی بر روي نمودار ارائه شده توسط
سریواستاوا و الیل ( )2224پياده شدهاند (شکل .)3
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود دادههاي
مربوط به نيمرخهاي لرزهنگاري مختلف در بخش
پایينی نمودار و در بين محدوده چينهاي جناغی و
کسينوسی تمرکز یافتهاند .قرارگيري تاقدیس زیلویی
در رده چينهاي باز و مالیم (بر اساس زاویه بين یالی)
و نيز موقعيت یالهاي این تاقدیس در نمودار
سریواستاوا و الیل ( )2224نشان دهنده شدت کم
دگرریختی در این تاقدیس میباشد .البته در نيمرخ

زیلویی در ارتباط با چينهشناسی مکانيکی سازندها
مختلف میباشد که نقش اصلی را در تعيين مدل
جنبشی چينخوردگی دارد .تاقدیس زیلویی در حد
فاصل دو افق جدایشی گچساران و گرو-دشتک ،از
سازندهاي مختلف با ویژگیها متفاوت مکانيکی شکل
گرفته است (شکل  .)2در این مجموعه سازندهاي
آسماري ،ایالم ،سروک ،داریان و فهليان واحدهاي
پرقوام و پارهسازند کلهر به همراه سازندهاي پابده،
گورپی و کژدمی واحدهاي کمقوام را شکل میدهند
(شکل  .)2در این گونه شرایط واحدهاي پرقوام به
صورت یک گروه با چينخوردگی خمشی-لغزشی
دگرریخت میشوند و لغزش بين الیهاي با دگرریختی
در واحدهاي کمقوام اعمال میشود (توئيس و مورز،
 .)5332این امر باعث میشود واحدهاي کمقوام در
یالها و منطقه لوال به ترتيب تحت برش و
تختشدگی قرار گيرند .این فرایند همراه با تغييرات
نسبت ضخامت واحدهاي سنگی پرقوام به کمقوام
موجب شکلگيري ردههاي مختلف چين میشود
(توئيس و مورز .)5332 ،روشهاي متعددي براي
مقایسه ميزان خميدگی سطوح چينخورده بر اساس
توابع ریاضی ارائه شده است .براي نمونه استيبلر
( )5368و هادلستون ( 5379الف) عنوان کردند که
دو معادله از سري فوریه براي دستهبندي چينها
کافی است .اما استو ( )5388معتقد است توصيف
دقيق شکل چين نيازمند بيش از  52ضریب فوریه
میباشد .سریواستاوا و الیل ( )2224بر اساس منحنی
بزیر سطوح خميده ،دو پارامتر  Rو  Lرا براي توصيف
هندسه چينها ارائه نمودهاند .این پارامترها براي هر
یال چين در حد فاصل نقطه لوال تا نقطه عطف ارائه
شده است .پارامتر ( Rنسبت اندازه) ،نسبت دامنه به
نصف طول موج میباشد .پارامتر نسبت اندازه توسط
توئيس و مورز ( )5332براي یک چين (بين دو نقطه

63

تحليل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول 72 ......................................................................

لرزهنگاري ´ DDکه بخش ميانی تاقدیس را پوشش
میدهد به دليل شکلگيري چينهاي پارازیتی
محاسبه پارامترهاي هندسی امکانپذیر نمیباشد .اما
شکلگيري ساختار باالجسته و چينهاي پارازیتی در
راستاي این نيمرخ لرزهنگاري نشان دهنده شدت
باالي دگرریختی در بخش ميانی تاقدیس زیلویی

میباشد .باید توجه داشت که به طور کلی چينهاي
فروبار دزفول در مقایسه با سایر بخشهاي کمربند
چينخورده-رانده زاگرس دگرریختی کمتري را
تحمل کردهاند (حاجی علی بيگی5934 ،5988 ،؛
ورجس و همکاران( )2255 ،جدول .)5

جدول  :5پارامترهاي هندسی استخراج شده از هر یک نيمرخهاي لرزهنگاري به همراه افقی که پارامترهاي هندسی آن
اندازهگيري شده است .گچساران ( ،)Gsآسماري ( ،)Asسروک (.)Sv
نيمرخ لرزهنگاري
پارامتر هندسی
زاویه بين یالی (درجه)

541

516

542

557

598

37

527

زاویه چينخوردگی ()ϕ

91

24

98

69

42

89

79

تقارن

نامتقارن

نامتقارن

نامتقارن

نامتقارن

نامتقارن

نيمهمتقارن

نامتقارن

زاویه تمایل

89

85

89

82

89

87

77

جهت تمایل
فشردگی ()T

NE
مالیم

NE
مالیم

NE
مالیم

SW
باز

NE
مالیم

SW
باز

SW
باز

شيب یال شمالخاوري

24

58

26

29

29

92

25

شيب یال جنوبباختري

55

9

52

42

51

93

46

یال شمال خاوري

2/21

2/25

2/23

2/15

2/58

-

2/46

LogR
واژه توصيفی

-2/13

-2/67

-2/12

-2/23

-2/72

-

-2/99

گسترده

پهن

گسترده

گسترده

پهن

-

گسترده

یالجنوبباختري

2/58

2/23

2/29

2/1

2/28

-

2/13

LogR
واژه توصيفی

-2/72

-5/24

-2/64

-2/9

-2/14

-

-2/22

پهن

پهن

پهن

گسترده

گسترده

-

گسترده

یال شمال خاوري

2/49

2/41

2/96

2/93

2/7

-

2/97

یال جنوبباختري

2/45

2/2

2/92

2/26

2/57

-

2/26

rc/ro

2/21

2/2

2/26

2/99

2/24

-

2/23

واژه توصيفی

نيمه
زاویهدار

نيمه زاویه دار

نيمه زاویهدار

نيمه
زاویهدار

نيمه
زاویهدار

-

نيمه
زاویهدار

57

52

53

-

58

-

99

2/84

5

2/37

-

5/29

-

5/22

نسبت ابعاد
()R

(AA´(As

(AA´(Sv

)BB´(As

)CC´(Gs

)CC´(As

)DD´(As

)EE´(As

L

کندي
(چاقی)
()b

α
 t´αیال
شمالخاوري
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)Ramsay & Huber (1987

3
57

1B
52

1C
53

-

1A
58

-

1A
99

 t´αیال
جنوبباختري

2/31

2/38

5

-

2/31

-

2/35

ردهبندي

T´αیال
شمالخاوري

2/83

5/24

5/24

-

5/21

-

5/57

T´αیال جنوب
باختري

2/37

2/38

5/22

-

5

-

5/29

رده چين

3

3

1B

-

2

-

1C

رده چين
α

تأثير افقهاي جدایشی را بر روي هندسه چينها در پارامترهاي هندسی محاسبه شده براي تاقدیس زیلویی میتوان
مشاهده نمود .با مقایسه پارامترهاي هندسی محاسبه شده براي سرسازندهاي آسماري ( )Asو سروک ( )Svبراي
نيمرخ لرزهنگاري ´ AAمیتوان تأثير عملکرد پاره سازند کلهر و سازندهاي پابده و گورپی را به عنوان افق جدایشی
مشاهده نمود (جدول  .)5این تأثير در تمامی پارامترهاي هندسی محاسبه قابل مشاهده است .این امر در مورد تأثير
افق جدایشی فوقانی (تبخيريهاي گچساران) بر روي ميزان پارامترهاي هندسی محاسبه شده براي سرسازندهاي
گچساران ( )Gsو آسماري ( )Asدر نيمرخ لرزهنگاري ´ CCنيز صدق میکند (جدول .)5

شکل  :3نمایش پارامتر توزیع خميدگی یال ( )Lدر برابر نسبت اندازه (( )Rسریواستاوا و الیل )2224 ،یالهاي تاقدیس
زیلویی در نيمرخهاي لرزهنگاري .تاقدیس زیلویی در محدوده بين چينهاي جناغی و کسينوسی قرار گرفته است.
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لرزهنگاري ´ BBو ´ CCتاقدیس زیلویی در نمودار
چينهاي جدایشی با نسبت  ،a( a/f=1دامنه چين و
 ،fضخامت افق جدایشی) در بخش غير قابل قبول
واقع شده است .این نيمرخهاي لرزهنگاري در
نمودارهاي چين جدایشی با ضخامت ثابت ،در
محدوده نسبت  a/fکمتر از  2/2قرار میگيرد (شکل
 .)52نيمرخ لرزهنگاري ´ DDدر نمودار چينهاي
انتشار گسلی کمتر از  21درصد ضخيمشدگی
پيشیال و در نمودار چينهاي انتشارگسلی انتقال
یافته کمتر از  21درصد نازکشدگی پيشیال را نشان
میدهد (شکل  .)52با توجه به تشکيل چينهاي
پارازیتی (شکل  )7محاسبه تغييرات ضخامت و به تبع
آن تعيين یکی از این دو سازوکار چينخوردگی براي
تاقدیس زیلویی در راستاي نيمرخ لرزهنگاري ´DD
امکانپذیر نمیباشد .نيمرخ لرزهنگاري ´ EEدر نمودار
چينهاي انتشار گسلی ،بين  21تا  12درصد ضخيم
شدگی و در نمودار چينهاي انتشار گسلی انتقال
یافته کمتر از  21درصد ضخيمشدگی را براي
پيشیال پيشنهاد میکند (شکل  .)52این نيمرخ
لرزهنگاري حدود  52درصد ضخيمشدگی پيشیال را
نشان میدهد (جدول  .)2بنابراین سازوکار چين
انتشار گسلی انتقال یافته براي تاقدیس زیلویی در
راستاي نيمرخ لرزهنگاري ´ EEبر اساس روش
جميسن ( )5387مناسبتر است .ميترا ()2222
چينهاي جدایشی گسلخورده با ظاهري شبيه به
چينهاي انتشار گسلی را معرفی کرده است .این
چينها حالت انتقالی از چينهاي جدایشی به انتشار
گسلی را نشان میدهند .ایشان معتقد است در صورت
عدم وجود اطالعات کافی ممکن است در تفسير
هندسه چين اشتباه رخ دهد .ميترا ( )2222با مقایسه
این دو نوع چين ،ویژگیهاي کليدي هر یک از این
چينها را جهت تمایز آنها از یکدیگر معرفی مینماید.

سازوکار چینخوردگی تاقدیس زیلویی :تاقدیس زیلویی
در پنج نيمرخ لرزهنگاري ارائه شده ،هندسه متفاوتی
را در افق آسماري به عنوان سنگ مخزن اصلی منطقه
نشان میدهد (شکلهاي  4تا  .)8این تاقدیس در
نيمرخ لرزهنگاري ´ AAهندسهاي مشابه چينهاي
خم گسلی برشی (ساپی و همکاران )2224 ،دارد
(شکل  .)4تاقدیس زیلویی در نيمرخهاي لرزهنگاري
´ BBو ´ CCهندسهاي شبيه به چينهاي جدایشی
به نمایش گذاشته است (شکلهاي  1و  )6اما یال
جنوب باختري آن در نيمرخ لرزهنگاري ´ BBتحت-
تأثير یک گسل راندگی قرار گرفته است (شکل  .)1در
نيمرخ لرزهنگاري ´ DDتاقدیس زیلویی یک ساختار
باالجسته میباشد (شکل  .)7هندسه این تاقدیس در
نيمرخ لرزهنگاري ´ EEشبيه به چينهاي انتشار
گسلی است (شکل  .)8جميسن ( )5387با استفاده از
پارامترهاي هندسی و تغييرات ضخامت یالها براي
سازوکارهاي اصلی چينخوردگی مرتبط با گسل
نمودارهایی ارائه کرده است .پارامترهاي مورد استفاده
در این نمودارها شامل زاویه پلکان گسل ( )αیا شيب
پسیال ( ،)αbزاوایه بين یالی چين ( )γو تغييرات
ضخامت پيشیال نسبت به پسیال میباشند .این
پارامترها در انواع چينهاي مرتبط با گسل به هم
وابستهاند .این پارامترها براي هر یک از نيمرخهاي
لرزهنگاري تاقدیس زیلویی در جدول  2آورده شده
است .موقعيت هر یک از نيمرخهاي لرزهنگاري
تاقدیس زیلویی با استفاده از این پارامترها بر روي
نمودارهاي جميسن ( )5387مشخص شده است
(شکل  .)52نيمرخلرزهنگاري ´ AAبر روي نمودار
مربوط به چينهاي خم گسلی کمتر از  21درصد
نازکشدگی پيشیال را نشان میدهد (شکل  )52که
با مقدار تغييرات ضخامت به دست آمده از نيمرخ
لرزهنگاري ´ AAهمخوانی دارد (جدول  .)2نيمرخهاي
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فرودیوارهاي در برخی از نيمرخهاي لرزهنگاري مانند
´ DDو ´( EEشکلهاي  7و  ،)8به نظر میرسد
هندسه چين جدایشی گسلخورده براي این تاقدیس
زیلویی در نيمرخهاي لرزهنگاري´ DDو ´EE
مناسبتر از چين انتشار گسلی میباشد.

با توجه به اینکه تاقدیس زیلویی در نيمرخ لرزهنگاري
´ CCهندسه یک چين جدایشی را نشان میدهد و
اختالف چينهشناسی مکانيکی (شکل  )2و در نتيجه
وجود افقهاي جدایشی قوي در منطقه ،عدم تقارن
تاقدیس در اکثر نيمرخهاي لرزهنگاري ،جابجایی
نسبتاً کم گسلهاي راندگی و وجود ناودیسهاي

جدول  :2دادههاي مربوط به نيمرخهاي لرزهنگاري مختلف جهت استفاده از نمودارهاي جميسن (.)5387
نيمرخ

پارامتر

´BB

´AA

´CC

´DD

´EE

لرزهنگاري
زاویه بين یالی ()γ

541

542

598

37

527

شيب پسیال ( )αbیا شيب پلکان گسل
()α

24

52

51

92

25

تغييرات ضخامت پيشیال (درصد)

 55نازکشدگی

52
نازکشدگی

 3ضخيمشدگی

-

 52ضخيمشدگی

شکل  :52نمایش موقعيت نيمرخهاي لرزهنگاري بازتابی مختلف تاقدیس زیلویی بر روي نمودارهاي جميسن (.)5387
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را ارائه کردهاند .ایشان معتقدند چنان چه ميزان شيب
و نسبت سينوسی ( )RIآنها اندازهگيري شود و بر
پایه طول یالها نرماليزه شوند ،میتوان با استفاده از
نمودارهاي معادالت ميزان کوتاهشدگی ،برخاستگی،
نصف زاویه بين یالی و زاویه بين سطح محوري و سطح
جدایشی الیه پرقوام باالي الیه جدایشی که دچار
چينخوردگی شده است را محاسبه کرد .اگر مقادیر
به دست آمده از نمودارها با مقادیر محاسبه شده (با
استفاده از معادالت ارائه شده) براي برشی از چين
مورد نظر همخوانی داشته باشد نشان دهنده آن است
که هندسه و تحول چين مورد نظر با مدل سازگاري
دارد .پارامترهاي مورد نياز براي استفاده در روش
پابلت و مککلی ( )5336از نيمرخ لرزهنگاري ´CC
استخراج و در جدول  9ارائه شده است .این پارامترها
بر روي نمودارهاي شکل  55نمایش داده شدهاند.
دادههاي استخراج شده از این نمودارها نرماليزه شده
و مقادیر کوتاهشدگی ،برخاستگی ،نصف زاویه بين
یالی و زاویه بين سطح محوري و سطح جدایشی براي
تاقدیس زیلویی محاسبه شد (جدول  .)4این مقادیر
تطابق نزدیکی با مقادیر به دست آمده از طریق
معادالت براي نيمرخ لرزهنگاري ´ CCنشان میدهد.
بر این اساس هندسه چين جدایشی و تکامل جنبشی
آن براي تاقدیس زیلویی ،بر مبناي مدل پابلت و
مککلی ( )5336معتبر است .به عبارت دیگر ،با
افزایش کوتاهشدگی تکامل جنبشی تاقدیس زیلویی
تحتتأثير هردو فرایند افزایش طول و شيب یالها
صورت گرفته است.

تحلیل جنبشی تاقدیس زیلویی بر اساس مدل پابلت و

مککلی ( :)1991تاقدیس زیلویی در نيمرخهاي
لرزهنگاري ´ CCهندسه یک چين جدایشی را به
نمایش گذاشته است (شکل  .)6در سه مدل اصلی
هندسی و جنبشی براي چينهاي جدایشی ارائه
گردیده است (پابلت و مککلی .)5336 ،بر پایه مدل
اول که توسط ميشل و وودورد ( )5388ارائه شده
است چين جدایشی با افزایش طول یالها و ثابت
ماندن شيب آنها شکل میگيرد .در مدل دوم که به
وسيله (دي سيتر )5316 ،عنوان شده است ،چين
جدایشی با افزایش شيب یالها و ثابت ماندن طول
آنها به وجود میآید .در مدل سوم که به وسيله
دالستروم ( )5332ارائه گردیده است ،رشد چين
جدایشی بر اساس قانون ثابت بودن حجم الیههاي
پرقوام و با افزایش تدریجی طول و شيب یالهاي چين
صورت میگيرد .پابلت و مککلی ( )5336بر این
باورند که تحول جنبشی چينهاي جدایشی در اکثر
کمربندهاي چينخورده-رانده با مدل سوم سازگار
است .زیرا مدلها ي اول و دوم به دليل تغيير در
مساحت گستره شکلپذیر چين از نظر تحول جنبشی
امکانپذیر نبوده و لذا قابل قبول نمیباشد .چرا که در
فرآیند تکامل چين جدایشی الیه شکلپذیر از
پایينترین بخش ناودیس به سمت باالترین بخش
تاقدیس مهاجرت مینماید تا چين متمرکز به وجود
آید .پابلت و مککلی ( )5336براي تحليل هندسی
چينهاي جدایشی بهوجود آمده بر پایه تکامل
جنبشی مدل دالستروم ( )5332نمودارها و معادالتی
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جدول  :9پارامترهاي هندسی نيمرخ لرزهنگاري ´ CCتاقدیس زیلویی براي تحليل هندسی و جنبشی بر مبناي مدل پابلت و
مککلی (.)5336
پارامترهاي هندسی

طول پسیال
( )Lbبه متر

طول پيشیال
( )Lfبه متر

شيب پسیال
( )Vbبه درجه

شيب پيشیال ()Vf
به درجه

RI=SinVf/SinVb

نيمرخ لرزهنگاري تاقدیس
زیلویی ´CC

1542

2372

51

29

5/98

شکل  :55نمودارهاي تعيين پارامترهاي هندسی چينهاي جدایشی (پابلت و مککلی .)5336 ،منحنیهاي نمودارها ،منطبق
بر مقادیر  Rlبه ترتيب  9199 ،2112 ،2 ،5167 ،5149 ،5121 ،5155 ،5و  52میباشند.
جدول  :4دادههاي استخراج شده از نمودارها و معادالت ارائه شده توسط پابلت و مککلی ( )5336براي نيمرخ لرزهنگاري
´ CCتاقدیس زیلویی.
پارامترهاي محاسبه
شده

کوتاه شدگی ()S
(متر)

برخاستگی ()U
(متر)

نصف زاویه بين یالی
(( )γدرجه)

زاویه بين سطح محوري و
سطح جدایش (( )δدرجه)

با استفاده از معادالت

45515

5992

75

86

با استفاده از نمودارها

496

5962

7511

8711

رانده مانند زاگرس ،آیداهو-وایومينگ-یوتا و کارپات
ميزبان منابع هيدروکربوري میباشند (ميترا.)2222 ،
جنبششناسی چينخوردگی در مراحل مختلف

تحلیل جنبشی تاقدیس زیلویی با استفاده از مدلهای

میترا ( )2002و ساپی و همکاران :)2004( ،چينهاي
جدایشی گسلخورده در چندین کمربند چينخورده-
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میشود .در این حالت ساختار باالجسته هندسه
نامتقارن دارد .با توجه به اینکه تاقدیس زیلویی در
نيمرخ لرزهنگاري´ DDهندسه تقریباً متقارن دارد
(شکل  .)7به نظر میرسد پسراندگی و به تبع آن
ساختار باالجسته در این نيمرخ لرزهنگاري تحت
سازوکار اول تشکيل شده است به گونهاي که در
مراحل اوليه چين خوردگی یک چين (تاقدیس)
جدایشی متقارن که توسط دو ناودیس هم اندازه
احاطه شده است بر روي افق جدایشی شکل گرفته
است (شکل  52ب .)5-در ادامه با افزایش
کوتاهشدگی تاقدیس توسعه یافته و ناودیسها کوچک
شدهاند .این فرایند با چرخش یالها و در نتيجه
تنگشدگی تاقدیس همراه بوده است (شکل  52ب-
 .)2به نظر میرسد در این مرحله تنگشدگی تاقدیس
باعث فعال شدن پارهسازند کلهر به همراه سازندهاي
پابده و گورپی به عنوان افق جدایشی فرعی باعث
تشکيل چينهاي پارازیتی در افق آسماري تاقدیس
زیلویی شدهاند (شکل  .)7با افزایش دگرریختی ،هر
دو یال تاقدیس دچار گسل خوردگی شدهاند (شکل
 52ب )9-و گسل راندگی قطع کننده یال جنوب
باختري به قاعده افق جدایشی وصل شده و یک
ساختار باالجسته متقارن شکل گرفته است (شکل 52
ب .)4-تاقدیس زیلویی در نيمرخ لرزهنگاري ´AA
(شکل  )4هندسه شبيه به چينهاي خم گسلی برشی
دارد .چينهاي خم گسلی برشی در مناطق با یک افق
جدایشی کم ضخامت در قاعده تشکيل میشوند و
شيب رمپ گسلی آنها بيشتر از مقدار شيب پسیال
میباشد (ساپی و همکاران .)2224 ،در مورد تاقدیس
زیلویی شيب رمپ گسلی (ميانگين  92درجه) بيشتر
از شيب پسیال (ميانگين  24درجه) میباشد که با
مدل چينهاي خم گسلی برشی سازگار است .اما
وجود افق جدایشی گرو-دشتک با ميانگين ضخامت

تکامل چينهاي جدایشی گسلخورده تغيير میکند.
چرخش یال ،مهاجرت لوال و برش داخلی مهمترین
سازوکارها ي دگرریختی در مراحل مختلف رشد یک
چين جدایشی گسل خورده هستند و چينخوردگی
در ارتباط با گسلش تنها در مراحل پایانی
چينخوردگی حائز اهميت است (ميترا.)2222 ،
تاقدیس زیلویی در نيمرخ لرزهنگاري ´ EEهندسهاي
مشابه مدل  5ميترا ( )2222چينهاي جدایشی
گسلخورده نشان میدهد (شکلهاي  8و .)52
براساس این مدل تاقدیس زیلویی در مسير این نيمرخ
لرزهنگاري ابتدا به صورت یک چين جدایشی با دامنه
کم تشکيل شده است (شکل  52الف .)5-در ادامه با
افزایش ميزان کوتاهشدگی ،یالهاي چين (به ویژه یال
جنوب باختري) دچار چرخش شدهاند (شکل 52
الف .)2-این چرخش باعث تمرکز کرنش در یال
جنوب باختري و گسلخوردگی این یال شده است
(شکل  52الف .)9-سرانجام این گسل به قاعده افق
جدایشی متصل شده است (شکل  52الف .)4-اما
تاقدیس زیلویی در نيمرخ لرزهنگاري ´ DDروند
تکاملی متفاوتی را تجربه کرده است .در این نيمرخ
لرزهنگاري تاقدیس زیلویی یک ساختار باالجسته
میباشد که در اثر عملکرد یک جفت گسلراندگی و
پسراندگی تشکيل شده است (شکل  .)7ميترا
( )2222این گونه ساختارها را با عنوان چينهاي
جدایشی گسلخورده متقارن معرفی میکند .به طور
کلی پسراندگیها به دو روش شکل میگيرند (ميترا،
 :)2222در روش اول پسراندگی به صورت مستقل
در نتيجه چرخش پسیال چين و تمرکز کرنش در
این یال توسعه مییابند .در این حالت ساختار
باالجسته هندسه تقریباً متقارن دارد .در روش دوم
حرکت الیه بر روي خم گسل در مراحل پایانی رشد
چين باعث برش در پسیال و تشکيل پسراندگی
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 622متر در نيمرخ لرزهنگاري ´ AAبا این مدل
سازگار نيست .نکته قابل ذکر تغييرات ضخامت این
افق جدایشی است .نيمرخهاي لرزهنگاري نشان
میدهند در محدوده تاقدیس زیلویی ضخامت افق
جدایشی گرو-دشتک از جنوب خاور به شمال باختر
کاهش مییابد (شکلهاي  4تا  .)8با در نظر گرفتن
این تغيير ضخامت و نگاهی سيستماتيک به تغيير
هندسه تاقدیس در پایانه شمال باختري (شکلهاي 4
تا  )6میتوان به روند تکامل تاقدیس زیلویی را در
نيمرخ لرزهنگاري ´ AAپی برد .تاقدیس زیلویی در
نيمرخ لرزهنگاري ´ CCیک چين جدایشی با تمایل به
سمت شمال خاور است (شکل  .)6در نيمرخ
لرزهنگاري ´ BBگسل راندگی یال جنوب باختري
(یال کمشيب) این چين را قطع و به ميزان کمی
جابجا نموده است (شکل  .)1افزایش جابجایی این
گسل راندگی در نيمرخ لرزهنگاري ´ AAباعث
برخاستگی یال جنوب باختري و در نتيجه کم شيب
شدن این یال شده است (شکل  .)4به عبارت دیگر،
کاهش ضخامت افق جدایشی گرو-دشتک موجب
شده است دگرریختی به سمت بخش انتهایی پایانه
شمال باختري تاقدیس زیلویی بيشتر به صورت گسل
خوردگی یال جنوبی تاقدیس اعمال شود و در نتيجه
تاقدیس زیلویی در مسير نيمرخ لرزهنگاري ´AA
هندسهاي شبيه به چينهاي خم گسلی برشی پيدا
کرده است .بر اساس این تحليلها میتوان تاقدیس
زیلویی را در نيمرخ لرزهنگاري ´ AAحالت حدواسط
بين چين جدایشی و چين خم گسلی برشی در نظر
گرفت .براساس تحليل انجام شده تاقدیس زیلویی در
موقعيتهاي متفاوت ساختاري خود چهار هندسه
چين جدایشی ،چين جدایشی گسلخورده متقارن و
نامتقارن و یک هندسه حدواسط بين چين جدایشی

و چين خم گسلی برشی را به نمایش گذاشته است.
این تاقدیس در نيمرخ لرزهنگاري ´ EEیک چين
جدایشی گسلخورده نامتقارن است .در بخش ميانی
تاقدیس انتظار میرود شدت دگرریختی باال باشد و
شکلگيري یک ساختار باالجسته متقارن همراه با
چينهاي پارازیتی موید این موضوع است .این هندسه
مشابه چينهاي جدایشی گسلخورده متقارن
میباشد .به سمت پایانه شمالخاوري با کاهش ميزان
دگرریختی در نيمرخ لرزهنگاري ´ CCهندسه تاقدیس
زیلویی به یک چين جدایشی با دامنه کم تبدیل شده
است .چينهاي جدایشی گسلخورده در مناطق با
اختالف مقاومت زیاد بين واحدهاي مختلف ستون
چينهشناسی مانند کمربند چينخورده-رانده زاگرس
از فراوانی باالیی برخوردار هستند (ميترا .)2222 ،در
فروبار دزفول به دليل وجود افقهاي جدایشی قوي،
چينهاي جدایشی و جدایشی گسلخورده،
ساختارهاي متداول میباشند (عبداللهیفرد5981 ،؛
شرکتی و لتوزه2224 ،؛ کریوبا و همکاران.)2226 ،
مطالعات انجام شده در این پژوهش بر روي تاقدیس
زیلویی نشان میدهد سازوکار چينخوردگی در اکثر
بخشهاي این تاقدیس به مانند سایر چينهاي فروبار
دزفول چينخوردگی جدایشی و جدایشی
گسلخورده است .اما تاقدیس زیلویی به سمت
بخشهاي انتهایی پایانه شمالخاور در نيمرخ
لرزهنگاري ´ ،AAهندسهاي شبيه به چينهاي خم
گسلی برشی را نشان میدهد .همانطور که در باال
بحث شد این امر ناشی از تغييرات ضخامت افق
جدایشی گرو-دشتک میباشد .تاکنون ،این سازوکار
چينخوردگی نه تنها در فروبار دزفول بلکه در سایر
پهنههاي کمربند چينخورده-رانده زاگرس گزارش
نشده است.
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شکل  :52الف) مدل  5تکامل جنبشی چينهاي جدایشی گسلخورده نامتقارن )5 :شکلگيري چين اوليه )2 .رشد چين با
چرخش پيشیال )9 .انتشار گسل در واحدهاي پرقوام پيشیال )4 .اتصال گسل به افق جدایشی .ب) مدل تکامل جنبشی
چينجدایشی گسلخورده متقارن )5 :شکلگيري تاقدیس متقارن )2 .تنگشدگی تاقدیس و چرخش هر دویال تاقدیس)9.
انتشار گسل در واحدهاي پرقوام یالها )4 .اتصال یکی از گسلها به افق جدایشی (برگرفته از ميترا.)2222 ،

لوالي تاقدیس زیلویی در بخشهاي مختلف باعث
شده این تاقدیس تمامی پنج رده چين ،1C ،1B ،1A
 2و  3را به نمایش بگذارد .این امر در ارتباط با وجود
واحدهاي سنگی پرقوام و کمقوام در توالی
چينهشناسی این تاقدیس میباشد .رفتار متفاوت این
واحدها در طی دگرریختی باعث شکلگيري ردههاي
مختلف چين میشود .سازند گچساران ،پارهسازند
کلهر به همراه سازندهاي پابده و گورپی و سازندهاي
گرو -دشتک به ترتيب به عنوان افق جدایشی باالیی،
فرعی و ميانی در دگرریختی تاقدیس زیلویی ایفاي

نتیجهگیری
براساس زاویه بين یالی تاقدیس زیلویی در دسته
چينهاي مالیم و باز قرار میگيرد .همچنين پارامتر
کندي ( )bبراي تاقدیس زیلویی واژه نيمه زاویهدار را
پيشنهاد میکند .نسبت اندازه ( )Rبراي تاقدیس
زیلویی واژههاي توصيفی پهن و گسترده را پيشنهاد
میکند .پارامتر توزیع خميدگی یال  Lبراي این
تاقدیس در نيمرخهاي لرزهنگاري مختلف از  2/57تا
 2/7متغير میباشد .تغييرات ضخامت یالها نسبت به
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نقش داشتهاند .تاقدیس زیلویی چهار هندسه متفاوت
چين جدایشی ،چين جدایشی گسلخورده متقارن و
نامتقارن و یک حالت حدواسط چين جدایشی و چين
خم گسلی برشی را در بخشهاي مختلف نشان
میدهد .این هندسههاي متفاوت نتيجه تغيير ميزان
دگرریختی در بخشهاي مختلف تاقدیس ،وجود
واحدهاي کمقوام و پرقوام در ستون چينهشناسی
منطقه و تغييرات ضخامت افق جدایشی گرو-دشتک
میباشد .بر اساس مدل پابلت و مککلی ()5336
تکامل جنبشی تاقدیس زیلویی در نيمرخ لرزهنگاري
´ CCتحتتأثير هر دو فرایند افزایش طول و چرخش
یال صورت گرفته است .تاقدیس زیلویی در بخش

ميانی و پایانه جنوب خاوري در مراحل اوليه
دگرریختی به صورت یک چين جدایشی شکل گرفته
است و با افزایش کوتاهشدگی یالهاي این چين دچار
گسلخوردگی شده و هندسه چينهاي جدایشی
گسلخورده را به خود گرفته است .این نوع چينها،
ساختار متدوال در کمربند چينخورده-رانده زاگرس
میباشند .تاقدیس زیلویی در پایانه شمال باختري،
هندسهاي مشابه چينهاي خم گسلی برشی دارد .اما
بر اساس هندسه این تاقدیس در بخشهاي دیگر و
نيز تغييرات ضخامت افق جدایشی گرو-دشتک ،این
هندسه را باید حالت حدواسط بين چين جدایشی و
چين خم گسلی برشی در نظر گرفت.
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