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تحلیل دگرریختی و بررسی سبک چینخوردگی در تاقدیسهای مارون
و کوپال بر پایه دادههای لرزهای بازتابی ،جنوب فروبار دزفول
مهدی توکلی یرکی* ،1سید احمد علوی ،2محمدرضا قاسمی ،3ایرج عبدالهیفرد

4

-1دانشجوي دکتري تکتونيک ،دانشکده علومزمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2استاد گروه زمينشناسی ،دانشکده علومزمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3دانشيار پژوهشکده علوم زمين ،سازمان زمينشناسی کشور
-4دکتري تکتونيک ،مدیریت اکتشاف ،شرکت ملی نفت ایران
پذیرش مقاله1395/11/20 :
تأیيد نهایی مقاله1396/6/25 :
چكیده
به دليل اهميت هيدروکربوري فروبار دزفول ،مطالعات ساختاري این بخش از کمربند زاگرس همواره مورد توجه
بوده است .هدف این پژوهش ،تحليل مراحل دگرریختی پيشرونده و سبک چينخوردگی واحدهاي آسماري و
ژرفتر از آن در ميدان هاي نفتی مارون و کوپال است .در این راستا ،چندین افق (از راس احتمالی کنگان تا
پارهسازند  6گچساران) بر روي  15برش لرزهاي تفسير شدهاند تا الگوي مراحل دگرریختی در ساختمانهاي
نامبرده مشخص شود .نتایج نشان میدهند که ابتدا چينخوردگی بهصورت هماهنگ و نامتقارن حداقل از افق
احتمالی کنگان تا آسماري روي داده و سپس با افزایش دگرریختی ،گسلها شکل گرفتهاند .افزون بر این ،طول
موج و شکل چين در واحدهاي جوانتر از گچساران با واحدهاي قدیمیتر از این سازند تفاوت دارد .در سير
دگریختی پيشرونده ،شکل چين در ابتدا مالیم با منطقه لوالي مدور بوده و سپس به تدریج به نوع باز با منطقه
لوالي زاویه دار تبدیل شده است .در خصوص فعاليت سطوح جدایشی ميانی ،ابتدا واحد تریاس دشتک و افقهاي
ژوراسيک و سپس با پيشروي دگرریختی ،افق گرو فعال شده است .بر پایه شواهد زیرسطحی موجود،
چين خوردگی هر دو ساختمان مارون و کوپال مرتبط با گسل و از نوع جدایشی گسلخورده است .سازوکار
جنبشی رشد چين در ساختمان مارون ،ابتدا چرخش یال و سپس با افزایش دگرریختی ،تلفيقی از دو سازوکار
چرخش یال و مهاجرت لوال بوده در حاليکه در ساختمان کوپال ،رشد چين تنها با سازوکار چرخش یال بوده
است .همچنين ،یک قطعه بندي ساختاري بر پایه توزیع شدت دگرریختی و حضور عناصر ساختاري مشابه در
گستره مورد مطالعه پيشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :تاقدیس کوپال ،تاقدیس مارون ،چين جدایشی گسلخورده ،زاگرس ،فروبار دزفول.
* -نویسنده مسئول09124582358 :

Email: me_tavakoli@sbu.ac.ir
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مقدمه
(شرکتی و لتوزه2004 ،؛ شرکتی و همکاران،
2005؛ یزدانی و همکاران1385 ،؛ خرازي زاده و
همکاران )1391 ،و گاهی انتشار گسلی (رمضانی و
همکاران )1391 ،عنوان نمودهاند .سپهر و کاسگرو
( )2004با ارائه مدلی ،تاقدیسهاي فروبار دزفول
(زیر افق گچساران) را نتيجه وارونشدگی گسلهاي
عادي پرمو-تریاس در پیسنگ معرفی کردند .در
مقابل ،برخی دیگر از پژوهشگران ،یک الیه
جدایشی (نمک یا شيل) در پالئوزوئيک زیرین
(معادل سري هرمز) را براي گسلهاي همراه با این
چينها پيشنهاد دادهاند (شرکتی و لتوزه.)2004 ،
شوربختانه ،شناخت از هندسه ساختارها در
بخشهاي ژرف (براي نمونه افقهاي قدیمیتر از
ژوراسيک) فروبار دزفول اندک است .بنابراین ،هدف
اصلی این پژوهش تحليل دقيقتر دگرریختی و
بررسی سبک چينخوردگی تاقدیسهاي مارون و
کوپال بهعنوان ساختارهاي نمونه بر پایه برشهاي
لرزهاي ( )Seismic Profilesحاصل از اطالعات
لرزهنگاري سه بعدي است .هر دو تاقدیس یاد شده
جزو ميدانهاي اصلی نفتی فروبار دزفول در افق
آسماري هستند که شدت دگرریختی متفاوتی
دارند .به سبب پوشيده بودن سطح زمين از
سازندهاي جوانتر از ميوسن و فعال شدن
تبخيريهاي ميوسن ميانی (سازند گچساران) به-
عنوان سطح جدایشی اصلی ،اطالعات سطح زمين
کمک چندانی به درک مساله نمیکند .به همين
سبب از اطالعات زیرسطحی خطوط لرزهاي و
چاههاي موجود استفاده شده است .افزون بر این ،با
در نظر گرفتن نبود مطالعات کافی در زمينهي
مراحل دگرریختی پيشرونده ( Progressive
 )Deformationو همچنين سبک چينخوردگی،
سعی شده است تا در این پژوهش به این نيازهاي
اساسی نيز پاسخ داده شود.

فروبار دزفول ( )Dezful Embaymentدر کمربند
چين-راندگی زاگرس ،بهعنوان یک ایالت
هيدروکربنی شناخته شده ،درواقع یک حوضه پيش
بوم ( )Foreland Basinفرونشسته در پاي گسل
فعال پيشانی کوهستان ( Mountain Front Fault:
 )MFFاست که نتيجه فرونشينی آن جانمایی تا
 3000متر از رسوبات ضخيم سازندهاي آغاجاري و
بختياري پس از اليگوسن بوده است (فالکن،
 .)1974چينخوردگی کمربند زاگرس و پيرو آن
فروبار دزفول ،نتيجهي همگرایی و برخورد
صفحههاي عربی و ایران است (تکين1972 ،؛
بربریان و کينگ .)1981 ،این فروبار ویژگیهاي
متفاوتی به لحاظ زمينریختشناختی و ساختاري
از پهنههاي مجاور دارد که توسط گسلهاي ژرفی
چون گسل پيشانی کوهستان ،گسل کازرون و گسل
پيش ژرفاي زاگرس ( Zagros Foredeep Fault:
 )ZFFاز سایر مناطق تفکيک شده است (شکل .)1
در فروبار دزفول تبخيريهاي ميوسن ميانی (سازند
گچساران) بهعنوان یک افق جدایشی اصلی عمل
کردهاند و چينهاي باالیی را (که هم اکنون در
سطح زمين رخنمون دارند) از چينهاي زیرین خود
جدا ( )Decoupledنمودهاند (اُبرین1957 ،؛
شرکتی و لتوزه .)2004 ،بيشتر مخازن هيدروکربنی
این فروبار از نوع نفتگيرهاي تاقدیسی بوده و
مطالعات لرزهاي و حفاريهاي اخير نيز مبين
پيچيدگی ساختاري و عدم تطابق هندسه سطحی
با افقهاي مخزنی ژرف هستند (شرکتی و همکاران،
 ،)2006بنابراین شناخت دقيقتر سازوکار
چينخوردگی و نحوه تکوین این تاقدیسها در افق
مخزنی یکی از موضوعهاي مهم در کمربند چين-
راندگی زاگرس به شمار میرود .برخی از
پژوهشگران ،سازوکار چينخوردگی تعدادي از
تاقدیسهاي فروبار دزفول را جدایشی گسل خورده
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محدوده مورد مطالعه
پرداختهاند و چينهاي آن را از انواع کمانی
( ،)Buckle Foldجدایشی (،)Detachment Fold
انتشار گسلی ( )Fault Propagation Foldو
 Forced foldبرشمردهاند (ستارزاده و همکاران،
2000؛ مولينارو و همکاران2004 ،؛ شرکتی و
همکاران2005 ،؛ سپهر و همکاران.)2006 ،

در فروبار دزفول یک توالی از رسوبات فالت قاره
( )Shelfبه ضخامت حدود  12کيلومتر از
پرکامبرین تا پليوسن نهشته شدهاند که از ميوسن
تا حال حاضر تحت چينخوردگی قرار داشتهاند
(کلمن -سد .)1978 ،پژوهشگران مختلفی به
بررسی نوع چينخوردگی در کمربند زاگرس

شکل  :1برجستگی توپوگرافی و نقشه ساختاري کمربند زاگرس به همراه محدوده مورد مطالعه (برگرفته از سپهر و
همکاران)2006 ،

(لرزهاي و چاه) امکانپذیر است .اگر چه هر کدام از
این دادهها ،محدودیتهایی نيز دارند .بهطور نمونه،
اطالعات چاه تنها در محل چاه معتبرند و یا با
پُرشيب شدن الیههاي زیرسطحی ،نمیتوان تصویر
مناسبی از آنها در اطالعات لرزهاي دید .با این حال،
با بررسی این دادهها میتوان افزون بر درک مراحل
دگرریختی و سبک چينخوردگی ،به نقش افقهاي
کمقوام در تکامل یک چين نيز پی برد .بهمنظور
تحليل دقيق دگرریختی پيشرونده و بررسی شکل
چينخوردگی در ميدانهاي مارون و کوپال ،تعداد
 15برش لرزهاي با فواصل  5کيلومتر از یکدیگر ،از
مکعب لرزهنگاري موجود بر روي این ساختمانها
استخراج شده است (شکل  .)2سپس  5سرسازند
شامل راس پارهسازند  6سازند گچسارن ،آسماري،
فهليان ،گوتنيا و قاعدهي سطح جدایشی (احتماال

منطقه مورد مطالعه (تاقدیسهاي زیر سطحی
مارون و کوپال درجنوب فروبار دزفول) در حدود
 70کيلومتري خاور شهر اهواز واقع شده است
(شکل  .)1محور تاقدیسهاي آغاجاري و کوپال
تقریبا به صورت خطی و در ادامه یکدیگر به ترتيب
از جنوب خاور به سمت شمال باختر قرار دارند.
بيشتر رخنمون سطحی منطقه ،پارهسازند
( )Memberلهبري از سازند آغاجاري است ولی
باریکهاي از سازند بختياري نيز در دماغهي ()Nose
شمال باختر ساختمانهاي آغاجاري و کوپال
رخنمون دارد .روند محور ساختمان مارون حدود
 N45Wاست که در سمت جنوب خاور با چرخش
حدود  20درجه به  N65Wتغيير میکند (شکل
 .)2تحليل دقيق سبک چينخوردگی تاقدیسهاي
زیر سطحی ،تنها با استفاده از دادههاي زیر سطحی
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قاعدهي سازند دشتک یا به عبارت دیگر راس سازند
کنگان) بر روي برشهاي یاد شده تفسير شدهاند.

شکل  :2نقشه زمينشناسی منطقه مورد مطالعه ،موقعيت ساختمانها و چاههاي نفتی در افق آسماري ،شماره برشهاي
لرزهاي بررسی شده و محدودهي داراي دادههاي لرزهاي در هر برش.

مواد و روشها
( )Incompetent Groupشامل ميشان ،آغاجاري و
بختياري .این تقسيمبندي در همان دههها بسيار
کاربردي بود و به مرور زمان و با برداشت دادههاي
بيشتر (به ویژه لرزهاي دو و سه بعدي) ،فعاليت دیگر
افقهاي کم قوام جدا کننده چون دشتک ،سرگلو،
گوتنيا ،گرو ،کژدمی ،گورپی و پابده نيز بهوسيله
پژوهشگران دیگر مطرح شد (بهطور نمونه ،ستارزاده
و همکاران2000 ،؛ مولينارو و همکاران2004 ،؛
شرکتی و لتوزه2004 ،؛ شرکتی و همکاران2005 ،؛
سپهر و همکاران2006 ،؛ عبدالهیفرد و همکاران،
 .)2006ستون چينهنگاري مکانيکی فروبار دزفول و
دشت آبادان (که منطقه مورد مطالعه نيز در آن قرار
دارد) همراه با سن و ستبراي تقریبی سازندها و

چینه نگاری مكانیكی فروبار دزفول

در سال  ،1950براي اولين بار نقش و اهميت رفتار
مکانيکی رسوبات ضخيم ( 10تا  12کيلومتر) در
پاسخ به چينخوردگی در فروبار دزفول مطرح
گردید (اُبرین .)1950 ،وي ستون چينهشناسی
فروبار دزفول را به پنج گروه تقسيم کرد که عبارتند
از )1 :گروه پی سنگی ( )Basement Groupشامل
پی سنگ بلورین پان افریکن )2 ،گروه متحرک
پائينی ( )Lower Mobile Groupشامل نمک
هرمز )3 ،گروه پرقوام ( )Competent Groupشامل
کامبرین تا رسوبات فالت قارهاي ميوسن پائينی)4 ،
گروه متحرک باالیی ()Upper Mobile Group
شامل سازند گچساران و  )5گروه کم قوام
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منطقه مورد مطالعه نيز براساس داده چاه مارون-
 222به قرار جدول  1است.

سيستم نفتی منطقه در شکل  3نشان داده شده
است .ضمن آنکه ستبراي دقيقتر سازندها در

جدول  :1ستبراي سازندها در ناحيه مورد مطالعه براساس داده چاه مارون222-

شکل  :3ستون چينه نگاري مکانيکی و سيستم نفتی فروبار دزفول و دشت آبادان (برگرفته از عبدالهیفرد و همکاران،
 2006همراه با اندکی تغيير).
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مستقيم است و راس سازند آسماري آن در ژرفاي
بيشتري نسبت به ميدان مارون قرار دارد .در مقابل،
ابعاد هندسی ميدان مارون بزرگتر بوده و محور این
ساختمان در سمت جنوب خاور ،کمی به سمت
خاور انحراف یافته و ارتباط آن با ميدان آغاجاري
گسلی است .این موارد ،نشان دهنده دگرریختی
( )Deformationو کوتاهشدگی ()Shortening
بيشتر ميدان مارون نسبت به ميدان کوپال است .از
شباهتهاي بارز هر دو ساختار ،کشيده بودن شکل
چين (نسبت باالي طول به عرض بهطور نمونه در
مارون  65به  7کيلومتر) و کوتاهتر بودن طول محور
در سمت جنوبخاور آنهاست .به نظر میرسد که
وجود ساختمان آغاجاري بهعنوان مانعی براي رشد
هر دو چين به سمت جنوب خاور عمل کرده و سبب
عدم تقارن رشد چينها از دو جهت شده است .در
این پژوهش ،با فرض اینکه تغييرات در بُعد مکانی
(در طول یک چين) با تغييرات در بُعد زمانی (در
طول زمان رشد یک چين) همارز هستند (اگر چه
ممکن است یک ساختار ،در طول خود به دو سبک
متفاوت تشکيل و رشد کرده باشد) ،به منظور تعيين
دگرریختی پيشرونده و نحوه رشد چينهاي یاد
شده از مراحل ابتدایی به پيشرفته (دگرریختی
کمتر به بيشتر) ،خطوط لرزهاي تفسير شده از
دماغهي شمال باختري به سمت جنوب خاور
بررسی و مرور خواهند شد (شکلهاي  5تا .)8
موقعيت هر برش لرزهاي و محدودهاي که برش یاد
شده داراي اطالعات لرزهنگاري است بر روي شکل
 2نشان داده شده است .سه برش لرزهاي شمارههاي
 2 ،1و  3در شکل ( 5به ترتيب الف ،ب و ج) نمایش
داده شدهاند .در این برشهاي لرزهاي ،دماغهي
محور مارون (ساختمان جنوب باختري) و بخشی از
ساختمان کوپال (ساختمان شمال خاوري) مشخص
است.

بررسی دگرریختی پیشرونده و سبک چینخوردگی

در برشهای لرزهای :بر روي ميدانهاي نفتی مارون
و کوپال ،بيش از  500حلقه چاه اکتشافی و توليدي
از مخزن آسماري حفاري شده که حدود  90درصد
آنها تنها بر روي ميدان بزرگ مارون قرار دارند.
ژرفترین چاههاي حفاري شده در این ميدانها،
مارون 123-و مارون 222 -هستند که با هدف
ارزیابی گروه خامی ،به ترتيب تا افقهاي فهليان و
گرو حفاري شدهاند .براي پيدا کردن سر سازندها بر
روي برشهاي لرزهاي ،از دادههاي این دو چاه به
همراه چاههاي آغاجاري 140-بهره برده شده است.
چاه اخير نيز با هدف ارزیابی خامی تا سازند فهليان
حفاري شده است .همچنين براي پيدا نمودن
موقعيت راس سازند گوتنيا ،از چاههاي جفير 4-و
آزادگان 10-در دشت آبادان استفاده شد .ژرفترین
افقی که در چاههاي جنوب فروبار دزفول و دشت
آبادان حفاري شده است ،افق نيریز در چاه آزادگان-
 10بوده است .بنابراین ،شوربختانه سازند دشتک در
این مناطق حفاري نشده و برآورد دقيقی نيز از
ضخامت آن در ناحيه مورد مطالعه وجود ندارد ولی
با توجه به چينهنگاري مکانيکی و رفتار شکلپذیر
این سازند ،میتوان تا حدودي قاعدهي آن یا به
عبارت دیگر ،راس سازند کنگان (؟) را بر روي
برشهاي لرزهاي پيشنهاد داد .در نقشه عمقی راس
سازند آسماري ،ميدان کوپال در افق آسماري در
ادامهي دماغهي شمال باختر ميدان آغاجاري دیده
میشود و تقارن نسبی بيشتري به لحاظ شيب یال-
هاي جلویی و عقبی نسبت به ميدان مارون از خود
نشان میدهد (شکل  .)4در محدودهي بين دو
تاقدیس کوپال و آغاجاري تفکيک این دو از
همدیگر عليرغم حفاري یک چاه تحت عنوان
کوپال ،2-عمالً ميسر نبوده و بنابراین در این نوشتار
از این بخش بهعنوان کوپال-آغاجاري یاد میشود
(شکل  .)4محور این ساختمان نيز کم و بيش
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شکل  :4نقشه عمقی راس سازند آسماري از سطح اساس دریا (تهيه شده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت) با خطوط
همتراز  250و  500متر همراه با موقعيت گسلها ،برخی از چاههاي بهرهبرداري و برشهاي لرزهاي .توضيح قطعهبندي
 Aتا  Cدر بخش بحث آورده شده است.

(شامل سازندهاي عدایه ،علن و گوتنيا؛ شکل  ،3دو
چين قابل تشخيص هستند که مجموع طول موج
آنها برابر با طول موج چين در قاعدهي دشتک (؟
راس سازند کنگان) است .در ساختمان کوپال،
افزون بر موارد یاد شده ،افق گرو نيز به عنوان سطح
جدایشی دیگري فعال بوده است چرا که این برش
لرزهاي از ميانههاي این ساختمان عبور میکند .افق
آسماري این ساختمان ،یک چين متحدالمرکز
( )Concentric foldبا یال جلویی کوتاهتر ولی
پرشيبتر نسبت به یال عقبی است در حالیکه راس
کنگان کوپال ،چينخوردگی با دامنه کوتاهتر و
تقارن نسبی بيشتري را نشان میدهد .چين کوپال
در افق آسماري ،از نوع باز ( ،)Openنسبتاً متقارن

در برش لرزهاي شماره ( 1شکل  5الف) ،ساختمان
مارون در قاعدهي سطح جدایشی دشتک
(بازتابندهي قرمز تيره ،؟ احتماالً راس کنگان) یک
چين نامتقارن ( )Asymmetric Foldبا یال عقبی
کم شيب و طویل (حدود  10کيلومتر) و یال جلویی
کم شيب و کوتاه (حدود  3/5کيلومتر) است که
طول موج زیاد و دامنه خيلی کمی دارد .دليل اصلی
شيب کم یال جلویی و دامنه خيلی کم چين در افق
یاد شده ،شيب ناحيهاي ()Regional Slope
الیههاي زمينشناسی فروبار دزفول است که دائماً
به سمت جنوب باختر از ژرفاي قرارگيري سازندها
میکاهد .در افقهاي گوتنيا تا آسماري ،به علت
عملکرد افقهاي جدایشی دشتک و ژوراسيک
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با منطقه لوالي ( )Hinge areaگسترده و مدور
( )Roundedاست.

شکل  :5برشهاي لرزهاي شماره الف)  ،1ب)  2و ج)  .3موقعيت برشها در شکل  2مشخص است.

و بختياري رسيده که نتيجه آن ایجاد یک چين
مالیم ( )Gentleتقریبا متقارن است که در سطح

به سبب رشد این چين و افزایش دامنه آن در افق
آسماري ،دگرریختی به سازندهاي ميشان ،آغاجاري
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افقهاي جوان نيز یک چين مالیم تشکيل شده
است که در سطح زمين نيز دیده میشود .در چين
یاد شده نيز یال جلویی از یال عقبی کمی پرشيبتر
است .در ساختمان کوپال ،تغيير قابل توجهی نسبت
به برشهاي قبلی دیده نمیشود .چهار برش لرزهاي
شمارههاي  6 ،5 ،4و 7در شکل ( 6به ترتيب الف تا
د) نشان داده شدهاند .در برش لرزهاي شماره 4
(شکل  6الف) ،ساختمان مارون در افق آسماري یک
چين باز نسبتاً متقارن با منطقه لوالي گسترده و
مدور است .به مانند برشهاي قبلی ،افزایش
دگرریختی به شکل افزایش شيب یالها و دامنه
چين تکرار شده است و شيب یالهاي جلویی و
عقبی چين از افقهاي ژرفتر به کمعمقتر بهصورت
پيوسته افزایش مییابد .این موضوع نشان دهندهي
نقش و عملکرد افقهاي جدایشی دشتک ،ژوراسيک
و گرو است .بر خالف برشهاي قبلی ساختمان
مارون ،با افزایش دگرریختی و فعالشدن افق
جدایشی گرو ،یک گسل راندگی بهطور مستقل از
آن منشا گرفته که فعاليت اندکی بهصورت جابجایی
یال جلویی در افق فهليان از خود نشان داده است.
در ساختمان کوپال (به مانند برشهاي قبلی) ،شکل
چين تقریبا متقارن و مدور است که شيب یال
جلویی آن اندکی بيشتر از یال عقبی است .الگوي
دگرریختی در برشهاي لرزهاي شمارههاي  5تا 7
تقریباً مشابه یکدیگرند .با افزایش دگرریختی در
ساختمان مارون ،گسل پسراندگی توسعه یافته
است .ضمن آنکه افق جدایشی گرو فعالتر شده و
ساختار دمماهی (Fish-tail؛ هریسون و بالی،
1988؛ شرکتی و همکاران )2006 ،بين سطوح
افقهاي جدایشی دشتک ،ژوراسيک و گرو ایجاد
شده است.

زمين نيز دیده میشود .همين تفاوت شکل چين
در افقهاي آسماري و جوانتر از آن ،نشان دهندهي
نقش قابل توجه و عملکرد افق جدایشی گچساران
در ساختمان کوپال است .در ساختمان کوپال نيز
به مانند تاقدیس مارون ،طول موج چين در افق
کنگان برابر با طول موج آن در افق آسماري است.
در برش لرزهاي شماره ( 2شکل  5ب) ،دگرریختی
و کوتاهشدگی هر دو ساختمان مارون و کوپال
بيشتر شده است .شيب یالها و دامنه چينها در
تمامی افقها بيشتر از برش ( 1شکل  5الف) است.
افقهاي جدایشی دشتک ،ژوراسيک و گرو نيز
فعالتر شدهاند به نحويکه در ساختمان مارون،
( Disharmonic
ناهماهنگ
چينخوردگی
 )Foldingدیده میشود و  3کوهان کوچک موجود
در افق گوتنيا به یک چين با طول موج بزرگتر در
افقهاي باالتر (فهليان تا آسماري) تبدیل شده
است .در هر دو ساختمان ،افزایش فعاليت و
جابجایی گسلهایی که از سطوح جدایشی یاد شده
منشاء گرفته و افقهاي جوانتر را قطع میکنند،
مشهود است .در برش لرزهاي شماره ( 3شکل  5ج)،
با افزایش دگرریختی در ساختمان مارون ،بر شيب
یالها و دامنه چين در تمامی افقها افزوده میشود.
با توسعه یک پَسراندگی ( )Back-thrustدر یال
عقبی چين در افقهاي گوتنيا و گرو ،شکل چين
بهطور محلی ( )Localتقارن بيشتري یافته و بخشی
از آن به صورت ساختار باالرانده ( )Pop-upدر
میآید .تا این برش لرزهاي ،نوع چين در افق
آسماري ساختمان مارون ،مالیم است که با رشد
چين و افزایش دامنه آن در افق یاد شده،
دگرریختی از بخشهاي کمقوام سازند گچساران
عبور نموده و به پارهسازند  6آن و سازندهاي
ميشان ،آغاجاري و بختياري رسيده است .در این
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شکل  :6برشهاي لرزهاي شماره الف)  ،4ب)  ،5ج)  6و د)  .7براي موقعيت برشها به شکل  2رجوع شود.
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دیده میشوند .این برشها در بخش ميانی تاقدیس
مارون (و نه قله آن) و محل اتصال تاقدیسهاي
آغاجاري به کوپال (یا به عبارت دیگر تاقدیس
کوچک کوپال خاوري) واقع شدهاند .در برش لرزهاي
شماره ( 8شکل  7الف) ،توصيف شکل چين در
دماغه شمال باختر آغاجاري ،تقریباً به مانند برش
لرزهاي شماره ( 7شکل  6د) ساختمان کوپال است.
با این تفاوت که گسل پسراندگی در ساختمان
آغاجاري تا درون افق آسماري رشد کرده و چين
در این افق تقارن بيشتري یافته است .در این برش،
ساختمان مارون دگرریختی بيشتري نسبت به قبل
از خود نشان میدهد .مشابه قبل ،افزایش شيب
یالها (هم جلویی و پشتی) ،افزایش دامنهي چين
و توسعه بيشتر ساختار دمماهی در افقهاي
جدایشی از نشانههاي این دگریختی پيشرونده
هستند .شکل چين در افق آسماري ساختمان
مارون ،نامتقارن همراه با تمایل به سمت جنوب
باختر با منطقه لوالي زاویهدار ( )Angularاست .در
برشهاي لرزهاي شمارههاي  9تا ( 11شکلهاي 7
ب تا  7د) مشخص است که با فعاليت بيشتر گسل
پسراندگی در افق گرو ساختمان مارون ،ابتدا چين
با منطقه لوالي زاویهدار (در افق فهليان تا آسماري)
به یک چينجعبهاي ( )Box Foldتبدیل میشود و
سپس جهت تمایل آن به سمت شمالخاور معکوس
میشود .در این حالت ،شيب یال پشتی تقریباً برابر
با شيب یال جلویی شده است .بيشترین دامنه چين
مارون در افق آسماري در این برشها دیده
میشوند .در تمامی چهار برش لرزهاي شکل ،7
هندسه ساختمان آغاجاري با اندکی تغيير محلی در
جهت شيب و ميزان جابجایی گسلها در افقهاي
جدایشی دشتک ،ژوراسيک و گرو ،تقریباً ثابت بوده
است.

نتيجه این ساختار ،افزایش ضخامت گرو در مرکز
چين و جداکنندگی ( )Decouplingبيشتر گوتنيا
از فهليان بوده است .در نتيجه ،شکل چين در
افقهاي فهليان تا آسماري ،نامتقارن شده و تمایل
( )Vergenceآن به سمت جنوب باختر تغيير یافته
است .شيب یال جلویی چين در افقهاي یاد شده
نيز افزایش چشمگيري پيدا کرده است .اگر چه به
دليل افزایش شدت دگرریختی ،جابجایی گسل
راندگی در افق گوتنياي ساختمانهاي مارون و
کوپال بيشتر شده است ولی نوع چين آن هنوز (به
مانند برشهاي قبلی) از نوع باز همراه با منطقه
لوالي مدور و تقریبا متقارن است .در برش لرزهاي
شماره ( 5شکل  6ب) ،با فعاليت بيشتر سازند
کمقوام گچساران بهعنوان سطح جدایشی اصلی،
اولين شواهد گسلخوردگی راندگی در واحدهاي به
نسبت مقاوم ميشان و آغاجاري ساختمان مارون
دیده میشود در حاليکه تا پيش از برش ،دگرشکلی
در افقهاي جوان یاد شده تنها به شکل
چينخوردگی بود .محدودهي برش این گسل
راندگی به صورت پهنهي مثلثی ()Triangle Zone
است که راس آن در پارهسازند  6گچساران و
قاعده ي آن در نزدیک سطح زمين قرار دارد .از برش
شماره ( 5شکل  6ب) به سمت برش شماره 7
(شکل  6د) متناسب با افزایش جایجایی گسل
راندگی یاد شده ،بر مساحت و طول قاعدهي این
پهنه مثلثی نيز افزوده میشود .در برشهاي شماره
 5و ( 6شکلهاي  6ب و  6ج) به سبب عملکرد
گسل پسراندگی در افقهاي به سن تریاس و
ژوراسيک ساختمان کوپال ،شکل چين در افقهاي
جوانتر کامال متقارن ،متحدالمرکز همراه با سطح
لوالي مدور شده است .بيشينه دامنه تاقدیس کوپال
در افق آسماري نيز در این دو برش قرار دارد .در
شکل  ،7چهار برش لرزهاي شماره  10 ،9 ،8و 11
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شکل  :7برشهاي لرزهاي شماره الف)  ،8ب)  ،9ج)  10و د)  .11موقعيت برشها در شکل  2مشخص است.
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شکل  :8برشهاي لرزهاي شماره الف)  ،12ب)  ،13ج)  14و د)  .15براي موقعيت برشها به شکل  2رجوع شود.
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ساختاري ایجاد شده بين ساختمانهاي آغاجاري و
مارون در افقهاي گوتنيا و فهليان ،بيانگر الگوي
پهنه مثلثی ( )Triangle Zoneاست .افزون بر این،
دو چينی که در افق قاعدهي سطح جدایشی
(احتماالً راس کنگان) در برشهاي قبلی بهطور
مجزا در زیر هر یک از دو ساختمان دیده میشدند،
در این برش لرزهاي تبدیل به یک چين با طول موج
بزرگتر شدهاند .در برشهاي لرزهاي شمارههاي 14
و ( 15شکلهاي  8ج و  8د) به تدریج ساختمان
مارون از بين رفته و تنها ساختمان آغاجاري با
گسلهایی که (در افقهاي جدایشی دشتک،
ژوراسيک و گرو) بيشتر به سمت شمال خاور شيب
دارند ،دیده میشوند .در برش لرزهاي شماره 15
(شکل  8د) ،افزایش دامنه چين در افق آسماري
ساختمان آغاجاري ،همراه با فعاليت بيشتر راندگی
اصلی و توسعه پسراندگی بوده است.

در شکل  ،8چهار برش لرزهاي شمارههاي ،13 ،12
 14و  15نمایش داده شده است .برش لرزهاي
شماره ( 12شکل  8الف) ،ادامه فعاليت گسل
پسراندگی در افق گرو را نشان میدهد .ظاهرا در
این برش ،راس گوتنياي ساختمان مارون بریده
نشده است .در اینجا ،ساختمان مارون و آغاجاري
(دماغه شمال باختري) بهوسيله  2راندگی با جهت
شيب مخالف یکدیگر به هم نزدیکتر شدهاند .در
این برش به مانند برشهاي لرزهاي شمارههاي 10
و ( 11شکلهاي  7ج و  7د) ،نتيجه عملکرد گسل
پسراندگی در ساختمان مارون ،افزون بر نامتقارن
نمودن چين جعبهاي ایجاد شده و متمایل کردن
آن به سمت شمال خاور ،جریانیافتگی ()Flowage
کامل بخشهاي کمقوام (واحدهاي تبخيري) سازند
گچساران از منطقه لوالي چين به ناودیسهاي
مجاور و جوشخوردن ( )Weldingراس آسماري به
پارهسازند  6گچساران بوده است .اثر این برخورد با
ایجاد چين کوچکی در واحدهاي ميشان تا
آغاجاري ،به خوبی بر روي این برشهاي لرزهاي
دیده میشود .برشهاي لرزهاي شمارههاي  13تا
( 15شکلهاي  8ب تا  8د) ارتباط دو ساختمان
آغاجاري و مارون را نشان میدهند .در برش لرزهاي
شماره ( 13شکل  8ب) ،تعداد گسلها بهصورت
محلی افزایش پيدا کردهاند .ناودیس مابين دو
ساختمان آغاجاري و مارون بسيار تنگ و کوچک
شده و در فرودیواره هر دو گسل راندگی این
ساختمانها دیده میشود .تا این برش لرزهاي،
تغيير شکل در افقهاي جوانتر از پارهسازند 6
سازند گچساران در ساختمان کوپال ،تنها بهصورت
چينخوردگی بود ولی از این برش لرزهاي به سمت
جنوب خاور ،گسلخوردگی راندگی در افقهاي یاد
شده دیده میشود .دليل این موضوع ،رشد
( )Amplificationبيشتر ساختمان آغاجاري است.
در برش لرزهاي شماره ( 13شکل  8ب) ،سبک

بحث و نتایج
توزیع دگرریختی در ساختمانهای مارون و کوپال

بر پایه تفسير دقيق ساختاري و شناسایی طرحهاي
( )Featuresدگرریختی پيشرونده همچون فعاليت
مرحله به مرحله سطوح جدایشی ،تغييرات شکل
چينخوردگی ،عملکرد گسلهاي راندگی و
پَسراندگی ،ایجاد ساختارهاي دمماهی ،پهنه مثلثی
و … در هر یک از برشهاي لرزهاي عمود بر
راستاي امتداد ساختمانهاي مارون و کوپال ،درک
بهتري از نحوه توزیع دگرریختی در گستره مورد
مطالعه در پاسخ به تنش اِعمالی در طول زمان
حاصل شده است .با تفکيک مکانی این طرحها و
الگوهاي دگرریختی ،میتوان پيشنهاد قطعهبندي
ساختاري تاقدیسهاي مارون و کوپال را براي
افقهاي آسماري و قدیمیتر از آن به  3قطعه
( )Segmentارائه نمود (جدول  2و شکل  .)4بدین
ترتيب ،افزون بر آنکه بخشهاي با ویژگیهاي
ساختاري مشابه از یکدیگر جدا شدهاند ،دالیل نحوه
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توزیع متفاوت دگرریختی در تاقدیسهاي گستره
مورد مطالعه بهتر درک میگردند.
جدول  :2قطعهبندي ( )Segmentationساختاري تاقدیسهاي مارون و کوپال بر پایه توزیع متفاوت دگرریختی

بهعنوان سطوح جدایشی ميانی عمل کردهاند .در
حالیکه در تاقدیس کوپال سازند گرو نيز به
مجموعه افقهاي جدایشی ميانی اضافه شده است.
در این قطعه گسل راندگی در تاقدیس کوپال قابل
دیدن است.
قطعه ( Bميانی) :در این بخش ،تاقدیس مارونشکل نامتقارن با تمایل به سمت جنوب باختر با
هندسه باز و منطقه لوالي چين زاویهدار را نشان
میدهد .در حالیکه در تاقدیس آغاجاري-کوپال،
شکل چين نسبتاً متقارن با منطقه لوالي مدور و
هندسه باز است و افقهاي دشتک و ژوراسيک به-
عنوان افقهاي جدایشی در هر دو تاقدیس فعال
شدهاند .در مقابل ،در ساختمان مارون سازند گرو را
نيز میتوان به مجموعه افقهاي جدایشی ميانی
اضافه نمود .در این قطعه ،گسل راندگی در تاقدیس
مارون قابل مشاهده است.
قطعه ( Cجنوب خاوري) :در این قطعهکوتاهشدگی و پيچيدگی ساختاري تاقدیس مارون

قله ساختمان کوپال و دماغه شمال باختر ساختمان
مارون در قطعه ( Aقطعه شمال باختري) قرار
گرفتهاند .به عبارت دیگر ،بيشترین ميزان
کوتاهشدگی در ساختمان کوپال و کمترین ميزان
کوتاهشدگی در ساختمان مارون در یک بخش قرار
دارند .قطعه  Cشامل گسترهاي است که محور
ساختمان مارون در افق آسماري حدود  20درجه
از  N45Wبه  N65Wچرخيده و در حال
نزدیکشدن به ساختمان آغاجاري است .قطعه B
(قطعه ميانی) نيز بين این دو قطعه و در محدودهي
اتصال دو محور ساختمانهاي آغاجاري و کوپال در
افق آسماري قرار دارد .ویژگیهاي ساختاري هر
قطعه به شرح زیر است:
قطعه ( Aشمال باختري) :در این قطعه تاقدیسمارون شکلی متقارن با هندسه مالیم نشان میدهد.
در مقابل ،تاقدیس کوپال هندسه نامتقارن با جهت
تمایل به سمت جنوب باختر دارد .به نظر میرسد
که در تاقدیس مارون سازندهاي دشتک و ژوراسيک
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تفاوت آشکار و اساسی دارند .این شواهد گواهی بر
فعال بودن واحدهاي تبخيري گچساران بهعنوان
سطح جدایش اصلی در منطقه مورد مطالعه از
ابتداییترین مراحل چينخوردگی است.

بيشتر شده و قله آسماري تاقدیس یاد شده در این
بخش قرار دارد .با این حال ،شکل چين مارون
متقارن با هندسه چين جعبهاي است که دليل آن
فعاليت گسل پَسراندگی با شيب به سمت جنوب
باختر است که از افق جدایشی گرو منشاء گرفته
است (شکلهاي  7و  .)8در مقابل ،تاقدیس
آغاجاري-کوپال هندسه نامتقارن با جهت تمایل به
سمت جنوب باختر دارد .در این قطعه ،هر سه افق
کمقوام دشتک ،ژوراسيک و گرو بهعنوان افقهاي
جدایشی ميانی فعال بودهاند و در تاقدیس مارون،
نقش افق جدایشی گرو نسبت به دو افق دیگر
برجستهتر است .در این قطعه ،تاقدیسهاي
آغاجاري-کوپال و مارون به ترتيب گسل راندگی و
پسراندگی نشان میدهند .همچنين نتایج جدول
 2نشان میدهند که در جائيکه ميزان دگرریختی
هر یک از ساختمانهاي مارون و کوپال کم بوده
است ،شکل چين تقارن بيشتري داشته و پيچيدگی
ساختاري آن محدوده نيز اندک است .در مجموع به
نظر میرسد که دگرریختی توزیعشده در هر یک از
قطعههاي سهگانه  Aتا  Cدر دو ساختمان مارون و
کوپال عکس یکدیگرند .به عبارت دیگر ،اگر در یک
قطعه معين ،دگرریختی در یکی از ساختارها بيشتر
باشد ،در همان قطعه ،ساختار دیگر دگرریختی
کمتري را متحمل شده است و به عکس .افزون بر
این موارد ،نقش تبخيريهاي گچساران در انتقال
دگرریختی به واحدهاي باالیی (ميشان ،آغاجاري و
بختياري) در تاقدیسهاي منطقه مورد مطالعه
است .همان طوریکه در شکل  5الف مشخص است،
حتی در جائيکه حداقل کوتاهشدگی و دگرریختی
در ساختمان مارون وجود دارد (دماغه تاقدیس
مارون) ،ویژگیهاي چين واحدهاي جوانتر از
گچساران (به مانند دامنه ،طول موج ،موقعيت محور
تاقدیس و ناودیس ،مساحت بخش تاقدیسی و  )...با
آنچه در واحدهاي آسماري و قدیمیتر از آن است،

مدل مفهومی تكوین ساختاری تاقدیسهای کوپال و

مارون :همان طوريکه در بخشهاي پيشين نشان
داده شد ،پيچيدگی ساختاري تاقدیس کوپال کمتر
از تاقدیس مارون است (شکلهاي  5تا  .)8در اینجا
تالش شده است تا بر پایه برشهاي لرزهاي تفسير
شده ،مراحل تکوین و رشد چينخوردگی این
ساختارها از دگریختی ابتدایی به پيشرفته بهطور
خالصه و در قالب دو مدل مفهومی پيشنهاد شود
(شکلهاي  9و  .)10مراحل اوليه رشد
چينخوردگی در ساختمانهاي یاد شده مشابه
یکدیگرند .وضعيت هندسی الیهها پيش از آغاز
چينخوردگی به صورت شيبدار (حدود  2درجه به
سمت شمال خاور) در نظر گرفته شده است
(شکلهاي  9الف و  10الف) .این ميزان شيب از
ترسيم خط فرضی که خطالقعر ناودیسهاي
ساختمانهاي مارون و کوپال را در برشهاي لرزهاي
متعدد به هم وصل میکند ،محاسبه شده است.
افزون بر این ،شواهدي چون کشيده و کم شيب
بودن یال عقبی و کوتاه و کم شيب بودن یال جلویی
چينها در افقهاي کنگان تا آسماري نيز گویاي
شيب ناحيهاي ( )Regional Slopeفروبار دزفول در
منطقه مورد مطالعه پيش از آغاز چينخوردگی
زاگرس است .در بخشهاي ميانی هر دو ساختمان
کوپال و مارون ،صرفنظر از اثر عملکرد افقهاي
جدایشی دشتک ،ژوراسيک و گرو ،طول موج و
شکل چين (کشيده و کم شيب بودن یال عقبی و
کوتاه و پرشيب بودن یال جلویی) در افقهاي
کنگان تا آسماري کم و بيش با یکدیگر مشابه
هستند (بهطور نمونه برشهاي لرزهاي شمارههاي
 4 ،3و 6در شکلهاي  5و  .)6این موضوع نشان
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نامتقارن ( )Asymmetricروي داده است
(شکلهاي  9ب و  10ب).

میدهد که چينخوردگی اوليه حداقل از افق کنگان
تا آسماري بهصورت هماهنگ ( )Harmonicو

شکل  :9مدل مفهومی مراحل چينخوردگی و تکوین ساختاري تاقدیس کوپال بر پایه برشهاي لرزهاي تفسير شده .الف)
الیهها پيش از آغاز چينخوردگی زاگرس همراه با شيب ناحيهاي فروبار دزفول ،ب) ایجاد چين جدایشی اوليه به صورت
نامتقارن و هماهنگ ،ج و د) فعال شدن الیههاي کم قوام افقهاي دشتک و ژوراسيک ،هـ) فعال شدن افق کم قوام گرو
و توسعه گسلهاي راندگی ،و و ز) فعاليت بيشتر افق جدایشی ميانی گرو و توسعه راندگیها تا راس آسماري.
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شکل  :10مدل مفهومی مراحل چينخوردگی و تکوین ساختاري تاقدیس مارون بر پایه برشهاي لرزهاي تفسير شده.
الف) الیهها پيش از آغاز چينخوردگی زاگرس همراه با شيب ناحيهاي فروبار دزفول ،ب) ایجاد چين جدایشی اوليه به
صورت نامتقارن و هماهنگ ،ج) فعال شدن الیههاي کم قوام افقهاي دشتک و ژوراسيک و ایجاد چينخوردگی ناهماهنگ
در راس گوتنيا ،د) فعال شدن افق کم قوام گرو و توسعه گسلهاي راندگی ،هـ) فعاليت بيشتر افقهاي جدایشی ميانی و
توسعه پَسراندگیها ،و) فعاليت بيشتر گسلهاي راندگی در افق جدایشی گرو و تغيير شکل چين به حالت زاویهدار در
افق آسماري ،ز) فعاليت پَسراندگیها در افق گرو و تغيير شکل چين به جعبهاي در افقهاي فهليان تا آسماري.
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( and

حالت مدور و متقارن
 )Symmetricقطعه  Aبه حالت زاویهدار و نامتقارن
( )Angular and Asymmetricقطعه  Bاست
(جدول  .)2همچنين نوع چين مارون نيز از حالت
مالیم ( )Gentleبه باز ( )Openتغيير کرده است
(شکل  10و) .در سير دگرریختی پيشرونده
ساختمان مارون ،گسلهاي پَسراندگی موجود در
افق گرو فعالتر شدهاند (قطعه  Cجدول  )2که
نتيجه آن ایجاد چين جعبهاي ( )Box Foldبا
منطقه لوالي نسبتاً هموار ( )Flatبوده است (شکل
 10ز).

در ساختمان کوپال برشهاي لرزهاي  5و ( 6به
ترتيب شکل  6ب و  6ج) نشان میدهند زمانیکه
هنوز سازند گرو غيرفعال است ،سازند دشتک و
ژوراسيک فعال شدهاند (شکل  9ج) .در ساختمان
مارون نيز وضعيت مشابهاي وجود داشته است.
چينخوردگیهاي ناهماهنگ ( Disharmonic
 )Foldingدر سازند گوتنيا (شکل  5ب ،برش
لرزهاي شماره  2که دگریختی پيشرونده اندکی را
تحمل کرده است) گواهی است بر اینکه پس از
تشکيل چين نامتقارن اوليه ،با افزایش دگرریختی
ابتدا افقهاي جدایشی دشتک و ژوراسيک بهعنوان
سطوح جدایشی ميانی فعال شدهاند (شکل  10ج).
سپس با افزایش کوتاهشدگی در هر دو ساختمان،
افق گرو نيز بهعنوان سطح جدایشی ميانی دوم فعال
شده است (شکلهاي  9د و  10د) .در ساختمان
مارون با ادامه دگرریختی پيشرونده ،سطوح
جدایشی افقهاي دشتک ،ژوراسيک و گرو از طریق
ساختار دمماهی به هم متصل شده و پس از این
مرحله ،پسراندگیها ابتدا در افقهاي جدایشی
دشتک و ژوراسيک (شکل  6ب) و سپس در افق
گرو (شکل  7ج) توسعه یافتهاند (شکل  10هـ) .این
وضعيت در ساختمان کوپال دیده نمیشود .در
مرحله بعد ،افزایش کوتاهشدگی و دگرریختی با
فزونی فعاليت افق جدایشی گرو همراه بوده است.
به عبارت دیگر ،دگرریختی بيشتر بر فعاليت
الیههاي کم قوام گرو متمرکز شده است تا افقهاي
دشتک و ژوراسيک .به همين دليل ،ضخامت گرو
در هسته ( )Coreتاقدیسها افزایش چشمگيري
یافته و گسل راندگی با شيب به سمت شمال خاور
موجود در افق گرو ،فعاليت بيشتري داشته است.
در ساختمان کوپال ،دگرریختی پيشرونده تنها تا
این مرحله دیده میشود (شکلهاي  9هـ تا  9ز).
در ساختمان مارون ،این مرحله شامل تغيير شکل
منطقه لوالي چين و تقارن آن در افق آسماري از

Rounded

سبک چینخوردگی تاقدیسهای مارون و کوپال:

چينهاي جدایشی ،آن دسته از چينهاي در ارتباط
با گسل ( )Fault Related Foldهستند که از
کوتاهشدگی حجمی از سنگها بر روي یک الیه
جدایشی ()Detachment or Décollement
تشکيل میشوند (پابلت و هاردي1995 ،؛ پابلت و
همکاران1997 ،؛ روآن .)1997 ،چينهاي جدایشی
گسلخورده ( )Faulted Detachment Foldsدر
ابتدا با سازوکار چين جدایشی تشکيل و سپس در
سير دگرریختی پيشرونده و با افزایش
کوتاهشدگی ،یال جلویی (در نوع نامتقارن) و یا هر
دو یال جلویی و پشتی آنها (غالباً در نوع متقارن)
به ترتيب بهوسيله گسلهاي راندگی و پسراندگی
بریده میشوند (ميترا .)2002 ،ميترا ( )2002دو
مدل براي تکوین ساختاري چينهاي جدایشی
گسلخورده نامتقارن ( Asymmetric Faulted
 )Detachment Foldپيشنهاد کرده است (شکل
 .)11در مدل اول (شکل 11الف 1تا  ،)4تباین قوام
( )Competency Contrastبين واحدهاي روباره
( )Coverبا واحد جدایش قاعدهاي متوسط
( )Moderateاست .رشد چين با چرخش یال
جلویی و بيشتر بهوسيله مکانيسم لغزشی خمشی
( )Flexural Slipکنترل میشود .با افزایش
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کوتاهشدگی ،توسعه گسل راندگی در یال جلویی
الیههاي پرقوام روي میدهد.

شکل  :11دو مدل تکوین ساختاري چينهاي جدایشی گسلخورده نامتقارن ،برگرفته از ميترا (.)2002
مراحل تکوین مدل الف )1 :تشکيل چين در اولين مرحله کوتاهشدگی )2 ،رشد چين با سازوکار چرخش یال جلویی)3 ،
تشکيل گسل راندگی در واحدهاي مقاوم یال جلویی )4 ،تشکيل پسراندگی در یال عقبی و برقراري ارتباط بين گسلهاي
واحدهاي مقاوم و گسل جدایشی قاعدهاي؛ مراحل تکوین مدل ب )1 :تشکيل چين در اولين مرحله کوتاهشدگی )2 ،رشد
چين با سازوکار چرخش یال جلویی ) 3 ،تشکيل گسل راندگی در واحدهاي مقاوم یال جلویی )4 ،برقراري ارتباط بين
گسل راندگی و گسل جدایشی قاعدهاي.

تقارن باالیی نشان میدهد و حالت مدور آن تا پایان
حفظ شده است .در مدل دوم (شکل 11ب 1تا ،)4
تباین قوام بين واحدهاي روباره و واحد جدایش
قاعدهاي زیاد است .رشد چين به مانند مدل قبلی

با ادامه چينخوردگی ،توسعه پسراندگی انجام
میشود و در نهایت اتصال گسلهاي راندگی و
پسراندگی به سطح جدایش قاعدهاي انجام
میگيرد .در این مدل ،شکل منطقه لوالي چين
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با توسعهي هر چه بيشتر آنها ،سازندهاي گوتنيا تا
آسماري بُریده شدهاند .در ساختمان کوپال بر پایه
شواهدي چون منطقه لوالي مدور و متقارن و هم-
چنين نبود یا توسعهي اندک پسراندگیها ،مدل
شکل  11الف براي تکوین ساختاري این چين
پيشنهاد میشود (مراحل  1تا  .)3در ساختمان
مارون به دليل حضور گسلهاي متعدد پسراندگی،
یال جلویی کوتاه و پرشيب و همچنين زاویهدار
بودن شکل منطقه لوالي چين ،مدل  11ب را
میتوان حداقل براي تکوین ساختاري قطعه B
(شکل  4و جدول  )2این تاقدیس در نظر گرفت.
افزون بر این ،در محل اتصال دو ساختمان آغاجاري
و مارون ،اگر چه سبک چينخوردگی جدایشی
گسلخورده است ولی الگوي هندسی چينها و
گسلها تغيير میکند (شکل  8ب) .بر پایهي تفسير
افقهاي گوتنيا تا آسماري در برش لرزهاي 13
(شکل  8ب) ،یک پهنه مثلثی ()Triangle Zone
ایجاد شده است که با مدل نوع  1که کازن و
ویلتسکو ( )1996پيشنهاد دادهاند ،همخوانی دارد
(شکل  .)12اگر چه در محدودهي یاد شده به سبب
عملکرد افقهاي جدایشی ميانی متعدد ،با هندسهي
پيچيدهتري مواجه هستيم.

است با این تفاوت که طول یال جلویی کوتاهتر ولی
پُرشيبتر شده است .در این حالت ،معموالً توسعه
گسل پسراندگی انجام نمیپذیرد .در گستره مورد
مطالعه به دليل افزون شدن عملکرد حداقل سطوح
جدایشی ميانی دشتک ،ژوراسيک و گرو پيچيدگی
ساختاري به نسبت بيشتري در مقایسه با مدلهاي
شکل  11وجود دارد .بر پایه ویژگیهاي هندسی و
جنبشی بررسی شده در برشهاي لرزهاي که
تاکنون به آنها پرداختهایم ،سبک چينخوردگی
ساختمانهاي مارون و کوپال در ارتباط با گسل و
در ابتدا از نوع جدایشی نامتقارن ( Asymmetric
 )Detachment Foldپيشنهاد میشود .سپس در
مراحل بعدي با افزایش کوتاهشدگی ،افقهاي
جدایشی ميانی به ترتيب دشتک ،ژوراسيک و
سپس گرو فعال شدهاند و افزون بر تاثير بر هندسه
چينخوردگی الیههاي باالتر ،چين جدایشی
نامتقارن اوليه به چين جدایشی گسلخورده
نامتقارن تبدیل شده است (شکل  10هـ  ،و و شکل
 .)11بنابراین به نظر میرسد که ابتدا یک چين
جدایشی در تمامی افقها (حداقل کنگان تا
آسماري) بهصورت واحد شکل گرفته و سپس با
افزایش کوتاهشدگی ،گسلهاي راندگی و
پسراندگی از سطوح جدایشی ميانی رشد کرده و

شکل  :12دو مدل براي حالت نهایی ( )End Memberپهنههاي مثلثی .برگرفته از کازن و ویلتسکو (.)1996
جدایشی 3 ،سازوکار جنبشی چرخش یال ( Limb

سازوکار جنبشی رشد چینهای مارون و کوپال:
پژوهشگران براي رشد ( )Amplificationچينهاي

 ،)Rotationمهاجرت لوال ( )Hinge Migrationو یا
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کردهاند (پابلت و مککلی1996 ،؛ بولنس و پابلت،
1999؛ ميترا( )2002 ،شکل .)13

تلفيقی از چرخش یال و مهاجرت لوال ( Limb

 )Rotation and Hinge Migrationرا مطرح

شکل  :13سه سازوکار جنبشی رشد چينهاي جدایشی در  3مرحله رشدي .برگرفته با اندکی تغيير از بولنس و پابلت
(.)1999

به نظر میرسد که در افق آسماري ساختمان مارون،
مراحل ابتدایی رشد چين در راستاي امتداد
( ،)Along strike fold amplificationبا افزایش
پيوستهي شيب و ثابت ماندن طول یالها انجام
شده است (شکلهاي  5و  )6ولی با افزایش
دگرریختی و توسعه راندگی (و همچنين ایجاد
ساختارهاي دمماهی و پسراندگی) در افق گرو،
افزون بر افزایش شيب یالها ،بر طول آنها نيز افزوده
شده است (شکلهاي  7و  .)8بر این اساس ،سازوکار
جنبشی رشد چين در افق آسماري ساختمان
مارون ،ابتدا چرخش یال (شکل  13ب) و سپس با
افزایش دگرریختی و فعال شدن افقهاي جدایشی
(در اینجا بيشتر گرو) ،تلفيقی از چرخش یال و
مهاجرت لوال (شکل  13ج) پيشنهاد میگردد .در
ساختمان کوپال به دليل دگرریختی کمتر ،ظاهراً
رشد چين تنها با سازوکار چرخش یال (شکل 13
ب) انجام شده است.

نتیجهگیری
مقایسه برشهاي لرزهايِ عمودِ بر محور
تاقدیسهاي مارون و کوپال ،نتایج زیر را در زمينهي
نحوه دگرریختی و سبک چينخوردگی
تاقدیسهاي یاد شده آشکار میسازد:
چينخوردگی اوليه به صورت جدایشی و هماهنگدر تمام سري رسوبی اليگوميوسن و قدیمیتر از آن
روي داده است .در این مرحله ،افقهاي جدایشی
ژرف پالئوزوئيک زیرین و یا پرکامبرین فعال بودهاند.
چين اوليه حالت نامتقارن با شيب نسبی بيشتر در
یال جنوب باختري داشته است و سپس در مراحل
بعدي ،با فعال شدن افقهاي جدایشی ميانی به
ترتيب دشتک ،ژوراسيک و گرو عدم تقارن بيشتر
شده است.
با در نظر گرفتن تغييرات الگوي چينخوردگی وگسلخوردگی در تاقدیسهاي مارون و کوپال ،این
دو تاقدیس به سه قطعه ساختاري شمال باختري،
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تاقدیسها داشتهاند .به عبارت دقيقتر ،شکلگيري
اوليه نفتگيرهاي ساختمانی ناحيه فروبار دزفول با
فعاليت افقهاي جدایشی ژرف انجام شده است ولی
افقهاي جدایشی ميانی با اعمال برخی جزئيات
هندسی در این تاقدیسها ،نقش کليدي خود را ایفا
نمودهاند.
این مطالعه نشان میدهد که سازند تبخيريگچساران از اولين مراحل دگرریختی ،نقش یک افق
جدایشی اصلی را ایفا نموده است و افزون بر جدا
نمودن دگرریختی سازندهاي جوانتر باالیی از
سازندهاي زیرین خود ،تاثير بهسزایی بر نحوه
رسوبگذاري و دگرشکلی سازندهاي جوانتر داشته
است.

ميانی و جنوب خاوري تقسيم شدهاند .این
قطعهبندي نحوه توزیع متفاوت دگرریختی و عناصر
ساختاري را در گستره مورد مطالعه نشان میدهد.
بهطور خالصه میتوان عنوان نمود که دگرریختی
توزیعشده در هر یک از قطعههاي سهگانه در دو
ساختمان مارون و کوپال عکس یکدیگرند .به
عبارت دیگر ،اگر در یک قطعه معين ،دگرریختی در
یکی از ساختارها بيشتر باشد ،در همان قطعه
ساختار دیگر دگرریختی کمتري را متحمل شده
است و به عکس و در مجموع دگرریختی هر سه
قطعه با یکدیگر تقریباً یکسان هستند.
به نظر میرسد که تاقدیس کوپال یک چينجدایشی است که تحت سازوکار چرخش یال رشد
کرده است .در حاليکه سازوکار جنبشی رشد چين
جدایشی ساختمان مارون ،ابتدا چرخش یال بوده
که با افزایش ميزان دگرریختی و فعالشدن افقهاي
جدایشی ميانی (بهویژه سازند گرو) به تلفيقی از
سازوکار چرخش یال و مهاجرت لوال تبدیل شده
است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که در فروباردزفول ،افزون بر افقهاي جدایشی ژرف ،افقهاي
جدایشی ميانی (الیههاي کمقوام دشتک ،ژوراسيک
و گرو) نيز نقش مهمی در سبک چينخوردگی

سپاسگزاری
از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به سبب
در اختيار قرار دادن دادههاي لرزهاي ،چاه ،نقشهي
عمقی افق آسماري و فراهمآوري زمينهي تفسير
خطوط لرزهاي در آن مدیریت ،قدردانی فراوان
میگردد .از نظرات سازنده داوران محترم و تمامی
عزیزانی که به هر نحو ممکن در تدوین این پژوهش
کمک نمودند ،سپاسگزاري مینمائيم.
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