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تاثیر بلندای قدیمی هندیجان بر هندسه ساختاری و تکامل تکتونیکی
تاقدیس مدفون تنگو (جنوب غرب ایران)
1

مهدی یوسفی* ،1سید مرتضی موسوی ،1محمد مهدی خطیب
-1گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ایران

پذیرش مقاله1399/1/18 :
تأیيد نهایی مقاله1399/7/28 :
چکیده
محاسبه مقادیر هندسی تاقدیس تنگو از جمله پارامتر شکل  ،Lپارامتر نسبت اندازه ( ،)Rکندي چين (،)b
ضرایب فوریه و جایگاه آنها در نمودار مربوطه ،نشان میدهد که تاقدیس تنگو نامتقارن و داراي شکل جناغی
تا سينوسی میباشد .با توجه به متغير هندسی تاقدیس تنگو به ميزان  0/75و قرارگيري تاقدیس تنگو در
رده  1Aو همچنين موقعيت آن بر روي بلنداي قدیمه هندیجان ،این تاقدیس از نوع چينهاي تحميلی می -
باشد که شکلگيري آن بهطور مستقيم در اثر حرکت و باالآمدگی در راستاي گسل پی سنگی هندیجان می -
باشد .نتایج ما نشان می دهد که توپوگرافی ناهموار ایجاد شده در حوضه رسوبی در اثر فعاليت این گسل پی
سنگی ،عامل اصلی کاهش ضخامت در رسوبات کرتاسه پایينی تا ترشياري میباشد .در شمال غرب خليج
فارس عملکرد گسل پی سنگی هندیجان در کنترل چينهشناسی منطقه به شکل ایجاد ناپيوستگی رسوبی در
مرز باالیی سازند سروك و نبود چينهاي در سازندهاي ایالم و گورپی نقش اساسی را ایفا کرده است .چين
خوردگی آرام در بازتابندههاي لرزهنگاري ترشياري مشخص میکنند که بلندي هندیجان فاز رشد دیگري را
در خالل ترشياري تجربه کرده است .پيشروي رسوبات همزمان با تکتونيک (آغاجري باالیی) در پهلوهاي
شمال غربی و جنوب شرقی بلنداي هندیجان با تجدید فعاليت بلنداي هندیجان در ترشياري آغازي مطابقت
دارد و نشانگر فاز اصلی چين خوردگی پس از کرتاسه باالیی میباشد.
واژههای كلیدی :بلنداي قدیمی هندیجان ،تاقدیس تنگو ،تحليل هندسی ،تکامل تکتونيکی ،چين تحميلی.

*  -نویسنده مسئول:

Email: geomehdi66@birjand.ac.ir
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شمار میروند ( Dahlstrom, 1970; Jamison,

مقدمه
گسلهاي امتداد لغز عرضی در پی سنگ زاگرس
امتداد تقریبا شمال جنوبی خود را از ورقه قدیمی
عربی به ارث بردهاند که روند ساختاري آنها از
بخش مرکزي و جنوبی دریاي سرخ قابل ردیابی
میباشد ( .)Stephenson et al, 2007این گسلها
به عنوان برونداد سطحی ساختارهاي قدیمی پان
آفریکن هستند که پراکندگی رخسارهها و ضخامت
رسوبات نهشته شده حداقل از کرتاسه ميانی به
بعد ( )Koop and Stoneley, 1982و همچنين
سبک دگرشکلیهاي متعاقب آن را در پوشش
رسوبی رویی کنترل میکنند ( McQuillan,
.)1991
در کمربند چين خورده  -رانده زاگرس ،دگرریختی
در هندسه برخی چينها را ناشی از اثر عملکرد
گسلهاي پی سنگی عرضی در نظر گرفتهاند که
بهطور عرضی ساختارهاي کمربند را قطع میکنند
( ;Furst, 1990; Hessami et al, 2001
 .)Yassaghi, 2006تجدید فعاليت بلنديهاي
قدیمه از جمله خطواره پی سنگی هندیجان باعث
ایجاد یک سري ساختمانهایی در شمال غرب
خليج فارس و دشت آبادان شده است که روند
ساختاري و سازوکاري تشکيل آنها از چينهایی
که در فاز اصلی چين خوردگی زاگرس در نئوژن
تشکيل شدهاند ،متفاوت میباشد .یکی از مهمترین
عوامل در تحليل و بررسی چينها ،ویژگیهاي
هندسی آنهاست .براي تجزیه و تحليل تاریخچه
تکاملی در کمربندهاي راندگی ،مشخصات هندسی
چين خوردگی مرتبط با گسلش ( Fault-Related
 )Foldingمورد استفاده قرار میگيرد .مدلهاي
هندسی که الگوي تشکيل چينخوردگی را
توصيف میکنند ،افزون بر آنکه موجب درك بهتر
چينخوردگی میشوند ،ابزار مهمی براي ترسيم و
یا تکميل برشهاي عرضی و موازنه نمودن آنها به

 .)1987; Suppe, 1983الگوي چين خوردگی
در کمربند چين خورده-رانده زاگرس به شدت
متأثر از رفتار مکانيکی واحدهاي سنگی آن و
عملکرد گسلهاي پی سنگی با روندهاي متفاوت
زاگرسی و عربی است .در این مطالعه براساس
نقشههاي زمينشناسی ،تصاویر ماهوارهاي ،خطوط
لرزهنگاري بازتابی ( )SeismicProfilesو دادههاي
چاه ،تحليل هندسی تاقدیس تنگو در ارتباط با
عملکرد بلنداي قدیمه هندیجان ،در بخش جنوبی
فروبار دزفول (شکل  )1انجام و شناسایی
فاکتورهاي مؤثر بر هندسه این تاقدیس صورت
میگيرد .همچنين تاثير فعاليت بلنداي قدیمی
هندیجان بر تکامل تکتونيکی منطقه شمال غرب
خليج فارس و جنوب غرب ایران بررسی و تحليل
میگردد.
منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی ناحیهای و ساختاری تاقدیس تنگو

تاقدیس آميبی شکل ( )Ameboid Shapeتنگو در
 160کيلومتري جنوب شرقی شهر اهواز ،بر روي
بلنداي قدیمی هندیجان قرار گرفته است .این
تاقدیس پایينتر از از یال جنوبی تاقدیس رگ
سفيد و در  5کيلومتري شمال شرق شهر
هندیجان قرار گرفته است .طول و عرض تقریبی
تاقدیس بر روي افق آسماري به ترتيب  10و 8
کيلومتر میباشد .وجود این ساختار از طریق
مطالعات لرزهنگاري در سال  1348با تجزیه و
تحليل انجام شده برروي خطوط لرزهاي مشخص
گردید و در آن زمان به نام تاقدیس رگ سفيد
جنوبی ناميده شده است .ساختمان تنگو بهوسيله
یک گسل تراستی با روند شمال غرب – جنوب
شرق از ميدان رگ سفيد جدا میشود و حدود
1200متر نسبت به آن پایين افتادگی دارد؛ به
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گونهاي که مخزن آسماري تاقدیس تنگو تقریبا
مقابل مخزن خامی تاقدیس رگ سفيد قرار گرفته
است .به عبارتی دیگر تاقدیس رگ سفيد تحت -
تاثير گسل تراستی به سمت باال و در جهت جنوب
غربی رانده شده است .از طرفی تاقدیس تنگو به -
وسيله گسل امتدادلغز شمال -جنوبی هندیجان -
بهرگانسر به دو بخش شرقی و غربی تقسيم شده
است که تاثير شدید این گسل احتماال باعث تغيير
شرایط رسوبگذاري و تغيير خصوصيات سکانس
چينهاي در دو سوي این تاقدیس شده است.
امتداد کلی محور ساختمانی در تاقدیس تنگو
شمال شمال شرق  -جنوب ،جنوب غربی میباشد.
بهطور کلی مشخصترین ساختار با روند شمال

73

شرق -جنوب غرب در فروافتادگی دزفول ،بلنداي
قدیمه هندیجان میباشد .بسياري از ميادین
مشترك ایران و عربستان سعودي در بخش جنوب
غربی این ساختار واقع شده است .این تاقدیس از
نوع چينهاي مدفون است که رخنمون سطحی
ندارد و محاسبات هندسی و تحليلهاي ساختاري
در آن از طریق خطوط لرزهنگاري بازتابی و داده -
هاي چاه حفاري شده انجام میگيرد .توالی حفاري
شده در این تاقدیس سازندهاي آغاجري تا فهليان
را شامل میشود .در این ميان به دليل عملکرد
گسل هندیجان  -بهرگانسر بخشهایی از توالی
رسوبی حذف شده است که این مورد در ادامه
بحث خواهد شد.

شکل  :1نقشه زمينشناسی بخش جنوبی کمربند زاگرس و موقعيت تاقدیس تنگو و تاقدیسهاي اطراف آن .محل
بلندي هندیجان با مستطيل آبی رنگ نشان داده شده است.
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(پليوسن باالیی) قابل مشاهده است که فعاليت
گسل و برخاستگی بلندي هندیجان در خالل
کرتاسه و ترشياري را نشان میدهد .همچنين در
این پروفيل لرزهاي ضخيم شدگی در سازند
آغاجري باالیی مشهود است که این مورد نشانگر
دو الگوي چين خوردگی متفاوت در عمق و سطح
است به نحوي که حدفاصل سازندهاي فهليان تا
آسماري یک چين نامتقارن با یال غربی پرشيب
تر از یال شرقی را شاهد هستيم در صورتیکه در
بخش باالیی این مقطع ،خميدگی الیهها ،چين
خوردگی مالیمتري را ایجاد کرده است .به نظر
میرسد بروز اختالف در دو الگوي هندسه چين
خوردگی حاکی از وجود دو فاز مجزاي فشردگی و
کوتاهشدگی باشد که در ادامه به آن پرداخته
خواهد شد.

مواد و روشها
هندسه ساختاری تاقدیس تنگو

همانطور که پيشتر اشاره شد تاقدیس تنگو
رخنمون سطح االرضی ندارد .جهت بررسی
هندسه تاقدیس تنگو در جنوب غرب ایران ،نيمرخ
لرزهنگاري عمود بر محور این تاقدیس تحليل شده
است .کيفيت نيمرخهاي لرزهنگاري اجازه
شناسایی و تفسير ساختارها را تا سازند فهليان
میدهد (شکل  .)2در این نيمرخ دو گسل تقریبا
قایم با شيب به طرف شرق را نشان میدهد که در
اثر عملکرد آن بریدگی و جابجایی به طرف باال و
در نتيجه مولفه راندگی در بخش خاوري تاقدیس
نسبت به بخش خاوري را حد فاصل راس
سرسازند فهليان تا آسماري نشان میدهد .کم
ضخامت شدگی بر روي پهنه گسل از سازند
فهليان (کرتاسه پایينی) تا سازند آغاجري ميانی

شکل  :2نيمرخ لرزه اي از سرسازند آغاجري عمود بر تاقدیس تنگو .به تغييرات ضخامت ،ضخامت در بلندي هندیجان-
ایذه توجه شود .در این نيمرخ دو نوع چين خوردگی متفاوت در عمق و سطح را شاهد هستيم.

میدهد (حاجی علی بيگی و همکاران .)1393 ،در
این بخش با استفاده از چند روش مرسوم و ساده،
پارامترهاي هندسی براي تاقدیس تنگو در نيمرخ
لرزهنگاري محاسبه میشود .این پارامترها براي
سرسازند آسماري استخراج شده است (جدول .)1
از آنجا که تاقدیس تنگو در نيمرخ لرزهنگاري
هندسه نامتقارن دارد ،پارامترهایی مانند نسبت

پارامترهای هندسی تاقدیس تنگو

براي انجام تجزیه و تحليلهاي هندسی تاقدیس
تنگو بر روي برش عرضی ،پارامترهاي هندسی
اندازهگيري شدهاند .سطوح چين خورده طيف
وسيعی از هندسههاي گرد با توزیع نسبتا
یکنواخت خميدگی تا هندسههاي جناغی که
خميدگی در منطقه لوال متمرکز شده ،را نشان
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اندازه  ،Rتوزیع خميدگی یال  Lو رده چين براي
یال پرشيب تر شمال باختري محاسبه شده است.
تاقدیس تنگو در نيمرخهاي لرزهنگاري و اعماق
مختلف براساس زاویه بين یالی ( )iزاویه چين
خوردگی ( )ϕو فشردگی ( ،)Tهندسه چين باز را
نشان میدهد (جدول .)1

75

(  .)Hudleston, 1973براي تعيين ضرایب فوریه
یک سطح چين خورده ،باید آن را به اجزاي ربع
طول موج تقسيم کرد که هر جزء دربرگيرنده
قطاعی از چين ،بين یک خط عطف و خط لوالي
مجاور آن است .ضرایب فوریه براي هرکدام از این
اجزاء به صورت جداگانه محاسبه میشود .در این
روش ،ربع طول موج موردنظر به سه بخش
مساوي تقسيم میشود (شکل  )3aو ضرایب فوریه
با استفاده از رابطه  1به دست میآیند
( .)Hudleston, 1973
رابطه )1

نسبت نوک دار بودن یا كندی چین ()b

نوك دار بودن ،انحناي نسبی چين در بستگی آن
مورد ارزیابی قرارمیدهد .و به صورت زیر محاسبه
میشود:
( )b= rc/ro for rc<roو همچنين ( b= 2- ro/rc for
 rc .) rc<roشعاع انحنا در بستگی چين و  roشعاع
دایره مماس بر یالها در نقاط عطفشان است
( .)Twiss and Moores, 1992براساس پارامتر
کندي ( )bتاقدیس تنگو ،نيمه زاویهدار توصيف
شده است (جدول .)1

b1= (y1+3 y2+y3)/3,
y3)/3, b5= (y1-3 y2+y3)/3

b3= (2y1-

در روش تحليل سري فوریه تقابل ضرایب  1و  3و
پياده کردن مقادیر آن روي نمودار دو بعدي در
شکل  3bشکل چين را نشان میدهد .در تاقدیس
تنگو از راس سازند آهکی آسماري ضرایب فوق
محاسبه و روي نمودار پياده شدند .ضرایب فوریه
در تاقدیس تنگو مقادیر  b1=5.57و  b3= -1.8را
دارا میباشند .پياده کردن این مقادیر روي نمودار
مربوطه ،محدوده بين چينهاي جناغی تا
سينوسی و نيمه بيضی را نشان میدهند (شکل
.)3b

آنالیز شکل چین با استفاده از سریهای فوریه

ارزیابی نرخ رشد چين خوردگی یکی از پارامتر -
هاي مهم تحليل هندسی سطح چين خورده می -
باشد .یکی از روشهاي دستيابی به شکل و نرخ
رشد چين ،استفاده از توابع سريهاي فوریه است.
در روش فوریه با استفاده از یک سري توابع
مثلثاتی ،شکل خميدگیها مشخص میشود

شکل  )a :3روش تعيين مقادیر  yبراي محاسبه ضرایب فوریه ( )b .)Hudleston, 1973موقعيت چين خوردگی تنگو با
استفاده از ضرایب فوریه در نمودار ( .)Hudleston, 1973که با عالمت ستاره مشخص شده است و در محدوده چينهاي
جناغی تا سينوسی نيمه بيضی قرار میگيرد.
پژوهشهاي دانش زمين

75

تاثير بلنداي قدیمی هندیجان بر هندسه ساختاري و تکامل تکتونيکی

76

صورت جداگانه ارائه شود .پارمتر  Lتوزیع
خميدگی را در یال چين نشان میدهدL=0 .
نشان دهنده یال مستقيم و تمرکز خميدگی در
لوال است که در چينهاي جناغی دیده ميشود و
L=1مربوط به هندسههاي دایرهاي یا گرد است.
پارامترهاي  L˃1نشان دهنده یالهاي با شيب
منفی است .این پارامترها براي یال پرشيب تر
شمال باختري چين تنگو در حد فاصل نقطه لوال
تا نقطه عطف محاسبه شده است .براي تاقدیس
تنگو پارامتر شکل  Lو پارامتر هندسی نسبت
اندازه ( )Rمقادیر  0/086و  1/5در یال شمال
باختري را نشان میدهد (جدول  .)1بر این اساس
تاقدیس تنگو با واژههاي متعادل توصيف شده
است .پارامترهاي  L-Rو زاویه بين یالی استخراج
شده براي تاقدیس تنگو بر روي نمودار ارائه شده
توسط اسریواستاوا و ليسل ( Srivastava and
 )Lisle, 2004پياده شدند )شکل  .)4همانطور که
در شکل  4مشاهده میشود ،تاقدیس تنگو در
بخش پایينی نمودار و در بين محدوده چينهاي
جناغی تمرکز یافته است که شکل ظاهري در این
بخش نمودار با هندسه تاقدیس تنگو مشابهت
دارد.

آنالیز سریع شکل چین با استفاده از نمودار
Be´zier

روشهاي متعددي براي مقایسه ميزان خميدگی
سطوح چين خورده براساس توابع ریاضی ارائه
شده است .براي نمونه استابلر ( )1968و
هادلستون ( )1973عنوان کردند که دو معادله از
سري فوریه براي دستهبندي چينها کافی است
(دریکوند و همکاران .)1395 ،اما استوو ( Stowe,
 )1988معتقد است توصيف دقيق شکل چين
نيازمند بيش از  10ضریب فوریه میباشد.
اسریواستاوا و ليسل ( Srivastava and Lisle,
 )2004براساس منحنی  Be´zierسطوح خميده،
دو پارامتر  Rو  Lرا براي توصيف شکل چينها
ارائه نمودهاند .پارامتر  Rنسبت اندازه (نسبت دامنه
به نصف پهناي چين) و پارمتر  Lتوزیع خميدگی
در یال چين میباشد (شکل  .)4در 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 یال -
ها ،یک عدد نمیتواند بيانگر نسبت اندازه براي
چين باشد .بر این اساس اسریواستاوا و ليسل
(  )Srivastava and Lisle, 2004پيشنهاد کردند
که این نسبت براي هر یک از یالهاي چين به

شکل  a :4تا  dمراحل محاسبه پارامتر شکلی  Rو  .Lو در سمت راست نمودار شکل چين به دست آمده با پارامترهاي
 Rو  Lدر نمودارهاي اسریواستاوا و ليسل ( )Srivastava and Lisle, 2004به دست آمده است که با عالمت ستاره نشان
داده شده است.
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پس از تورونين ( )Post-Turonianکه در تمامی
فرو افتادگی دزفول و فارس گزارش شده است.
ناپيوستگی پس از تورنين در اکثر مناطق همان
مرز بين ایالم و سروك میباشد .این مرز معادل
ناپيوستگی ميانه تورونين در صفحه عربی در نظر
گرفته شده است .در این مطالعه ضمن بررسی
عملکرد ناپيوستگی فوقالذکر در تاقدیسهاي
تنگو و رگ سفيد (شکل  ،)5این نتيجه حاصل شد
که ناپيوستگی حد فاصل سنومانين -تورونين،
سبب حذف یا نبود رسوبگذاري بخشهاي باالیی
سازند سروك ،سازند ایالم و سازند گورپی (در
تاقدیس تنگو و بخش اعظم تاقدیس رگ سفيد) و
در قائده سازند پابده (به سن تورونين تا پالئوسن
ميانی) شده است که این مورد در پروفيل لرزهاي
عمود بر تاقدیس تنگو (شکل  )6و نقشههاي هم
ضخامت سازندهاي ایالم و سروك قابل مشاهده
میباشد (شکل )7؛ در صورتی که این سازندها در
تاقدیسهاي مجاور شامل زاغه ،بی بی حکيمه،
پازنان ،آغاجاري و رامشير با ضخامتهاي متغير
وجود دارند .ناپيوستگی پس از تورونين نيز باعث
عدم رسوبگذاري سازند سورگاه (به سن کنياسين)
در این دو تاقدیس و همچنين تمام فرو افتادگی
دزفول شده است .فاز کوهزایی ساب هرسی نين
که باعث ایجاد ناپيوستگی حد فاصل سنومانين-
تورنين شده است ،عملکرد متفاوتی در منطقه
تنگو -رگ سفيد و نواحی مجاور داشته است ،به -
طوري که در تاقدیس تنگو و رگ سفيد ،عملکرد
این فاز از شدت بيشتري نسبت به مناطق مجاور
برخوردار بوده است .این فاز سبب شده است تا در
اواخر سنومانين قسمت اعظم تاقدیسهاي تنگو و
رگ سفيد از زیر آب دریا خارج و شرایط قارهاي از
تورونين تا ماستریشتين و حتی پالئوسن بر این
مناطق مستولی شود ،بهطوري که درتاقدیس تنگو

تقسیمبندی تاقدیس تنگو بر پایه نحوه
قرارگیری خطوط هم شیب

تغييرات ضخامت یالهاي تاقدیس تنگو نسبت به
منطقه لوالیی آن ،ردههاي  1Aرا براي بخش
غربی و همچنين براي بخش شرقی نشان میدهد
(جدول  .)1مطابق این کالس از چين خوردگی،
ضخامت در لوالي چين از ضخامت یالها کمتر
است که در مورد تاقدیس تنگو و در طی عملکرد
گسل پی سنگی هندیجان ،نازك شدگی در لوالي
تاقدیس در اثر وجود ناهمواري در کف حوضه
رسوبی در مدت زمان نهشتگی رسوبات رخ داده
است و باعث کاهش ضخامت یا حذف بخشی از
توالی رسوبی شده است.
تغییرات چینهشناسی در تاقدیسهای تنگو و
رگ سفید

فعاليت بلنداي قدیمه هندیجان عالوه بر تغييرات
ساختاري در تاقدیس تنگو ،بخش غربی تاقدیس
رگ سفيد را در جهت ساعتگرد دچار چرخش
محوري کرده است .بهطورکلی دربخش جنوب
غرب فرو افتادگی دزفول سه برجستگی ساختمانی
قدیمی ( )Paleohighبا روند شمالی -جنوبی با
نامهاي هفتکل ،بهرگانسر -هندیجان و خارك-
ميش وجود دارد که توسط گسلهاي نرمال
قدیمی پی سنگی کنترل و با روند آنها در تطابق
میباشند .این بلنديها که بر اثر فاز تکتونيکی
کرتاسه باالیی ایجاد شدهاند ،سبب ایجاد فازهاي
فرسایشی مهمی در این بخش از زاگرس و حتی
ناحيه فارس شدهاند .مطيعی ()Motiei, 1990
معتقد است که در کرتاسه باالیی زاگرس دو
ناپيوستگی رسوبی ( )Disconformityمهم دیده
میشود :الف) ناپيوستگی حد فاصل سنومانين-
تورونين که به صورت محلی در ميانه فرو افتادگی
دزفول مشاهده میشود .ب) ناپيوستگی رسوبی
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مناطق تداومی از رسوبات سنومانين– تورونين
وجود دارد و سازند ایالم با ناپيوستگی بر روي
بخشی از رسوبات تورونين قرار گرفته است
(.)Molinaro et al, 2004

و قسمت وسيعی از تاقدیس رگ سفيد بهویژه در
قسمت ميانی (سازند پابده) و در قسمتهاي غربی
و شرقی ميدان رگ سفيد ،سازند گورپی با
ناپيوستگی بر روي سازند سروك قرار گرفته است.
این در حالی است که در تاقدیسهاي مجاور این
فاز از شدت کمتري برخوردار بوده است و در این

جدول  :1پارامترهاي هندسی استخراج شده از نيمرخ لرزه نگاري در تاقدیس تنگو

زاویه بين یالی(درجه)

125

زاویه چين خوردگی()ϕ

55

تقارن

نامتقارن

زاویه تمایل

88

جهت تمایل

SE

شيب یال شمال باختري

40

شيب یال جنوب خاوري

15

فشردگی )(T

باز

یال شمال باختري

1/5

LogR

0/176

واژه توصيفی

متعادل

L

یال شمال باختري

0/086

کندي
)( b

rc/ro

0/29

واژه توصيفی

نيمه زاویه دار

α

37

 t ´ αیال شمال خاوري

1/2

 T ´ αیال شمال خاوري

1.5

رده چين

1A

α

20

 t ´ αیال جنوب باختري

1/1

 T ´ αیال جنوب باختري

1/2

رده چين

1A

رده بندي)Ramsay& Huber (1987

نسبت ابعاد

پارامتر هندسی

مقدار و توصیف
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شکل  :5نمودار تطابقی جهت بررسی تغييرات ضخامت واحد هاي سنگی از راس سازند آسماري تا سازند گدوان در
تاقدیس هاي تنگو و رگ سفيد که وجود ناپيوستگی رسوبی در راس سازند سروك(سنومانين-تورنين) را نشان میدهد.

شکل  )a :6مقطع لرزهاي عمود بر بلندي هندیجان )b .تفسير زمينشناسی نشان دهنده بازتابندههاي سربریده میباشد.
ناپيوستگی مشخص کرتاسه باالیی مشخص کننده فعاليت متناوب بلندي هندیجان در کرتاسه باالیی است .رسوبات
سنومانين تا سنتونين(سازندهاي سروك باالیی و ایالم) در دو پهلوي بلندي قدیمه نهشته شدهاند در صورتی که آنها در
راس بلنداي هندیجان رسوب نکردهاند و یا فرسایش یافتهاند .پيشروي یا  on lappingرسوبات همزمان با تکتونيک در
پهلوهاي شمال غربی و جنوب شرقی بلنداي هندیج ان با تجدید فعاليت بلنداي هندیجان در ترشياري آغازي مطابقت
دارد .و نشانگر فاز اصلی چين خوردگی پس از کرتاسه باالیی میباشد .با اعمال تغييراتی از ( Abdollahi Fard et al,
.)2006
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شکل  :7نقشه هم ضخامت سازند هاي ایالم و سروك .به کاهش ضخامت سازند ایالم و سروك در امتداد خطواره پی
سنگی هندیجان در اثر ناپيوستگی در کرتاسه باالیی توجه شود با اعمال تغييراتی از (.)Mehrabi et al, 2015

فاز برخورد در ورقههاي ایران و عربی در اثر بسته
شدن اقيانوس نئوتتيس ،تجدید فعاليت گسل پی
سنگی هندیجان را به شکل امتداد لغز راستبر
همراه با مولفه راندگی شاهد هستيم که قرارگيري
بخش شرقی این گسل پی سنگی و رسوبات رویی
آن در ارتفاع بيشتر نسبت به بخش غربی ،منجر به
تشکيل بلنداي هندیجان میشود .این توپوگرافی
ناهموار در پی سنگ منجر به کاهش ضخامت
رسوبات بر روي بلنداي هندیجان میشود (شکل
 .)8bدر کرتاسه باالیی ناپيوستگی حد فاصل
سنومانين -تورونين ،سبب حذف یا نبود
رسوبگذاري بخشهاي باالیی سازند سروك ،سازند
ایالم و سازند گورپی(در تاقدیس تنگو و بخش
اعظم تاقدیس رگ سفيد) و در قائده سازند پابده
(به سن تورونين تا پالئوسن ميانی) شده است
(شکل  .)8cطی اليگوسن  -ميوسن ميانی هم زمان
با نهشتگی گروه فارس پایينی (سازندهاي آسماري
و گچساران) ،فاز اول چين خوردگی تحميلی بر
روي گسلهاي پی سنگی تجدید فعاليت شده رخ
میدهد .در این دوره مهاجرت جانبی و جریان

تکامل تکتونیکی در تاقدیس تنگو

کمربند چين خورده-رانده زاگرس نتيجه تاریخچه
تکاملی پيچيده شامل یک فاز پالتفرمی در
پالئوزوئيک ،فاز کشش جدایشی در پرمين-
تریاس ،حاشيه قارهاي غيرفعال اقيانوس نئوتتيس
در ژوراسيک-کرتاسه زیرین ،جایگيري افيوليتها
در کرتاسه ميانی-پایانی و نهایتا برخورد و کوتاه
شدگی پوستهاي در نئوژن میباشد ( Agard et al,
 .)2005در طی پرمين-تریاس در اثر فاز کششی،
خطواره گسلی هندیجان با شيب به طرف جنوب
شرق ایجاد شده است که میتوان احتمال داد با
توجه به حرکت عادي گسل هندیجان-ایذه در
پرمين -تریاس ،این گسل در این زمان به عنوان
انتقال دهنده دگرشکلی ميان گسلهاي عادي
حوضه زاگرس عملکرد داشته است ( Koop and
 .)Stoneley, 1982رسوبات تریاس تا کرتاسه
ميانی در محل کنونی بلندي هندیجان در اثر
تشکيل حوضه رسوبی حاصل از کشش رسوب
کردهاند (شکل  .)8aدر انتهاي کرتاسه ميانی،
همزمان با برخاستگی افيوليتها به علت عملکرد
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یافتن سازند تبخيري گچساران در طی فاز
فشردگی زاگرس ،به وسيله رشد تاقدیسهاي
انجام میشود (شکل  .)8dجریان یافتن سازند
نامقاوم گچساران ،حوضه محلی را براي
رسوبگذاري نهشتههاي جوانتر از سازند گچساران
و هم زمان با تکتونيک (سازند آواري آغاجري)
ایجاد کرده است (شکل  .)9طی ميوسن باالیی-
پليوسن شاهد رسوب ضخيم از سازند آغاجري در
حوضه محلی روي سازند گچساران بر روي مکان
بلنداي قدیمه هندیجان هستيم (شکل  .)8eعدم
بریدگی و جابجایی در سازند آغاجري باالیی نشان
می دهد در طی فاز چين خوردگی اصلی زاگرس
در نئوژن ،حرکت در راستاي بلنداي قدیمه
هندیجان متوقف شده است ( Abdolahie Fard et

81

 .)al, 2011از این زمان به بعد شاهد رخداد نسل
دوم از چين خوردگی (پليوسن) هستيم .شروع
چين خوردگی نهایی در ساختمانهاي رویشی
( )Growth Strataبخش فوقانی سازند آغاجاري
در حوضه زاگرس به روش مگنتواستراتيگرافی،
معادل  8تا  12ميليون سال سن یابی شده است
( .)Homke et al, 2004شکل ظاهري و بررسی
متغيرهاي هندسی در تاقدیس باالیی ،چين
خوردگی متقارن و آرامتري را نشان میدهد که
برخالف چين خوردگی عمقی ،بهطور مستقيم
وابسته به حرکت در راستاي گسل پی سنگی
هندیجان نيست و مشخصا در خالل فاز چين
خوردگی اصلی بر روي واحد تجزیه کننده
گچساران شکل گرفته است (شکل .)9

شکل  : 8مدل پيشنهادي براي تکامل تکتونيکی در تاقدیس تنگو از زمان فاز کشش در تریاس تا فاز چين خوردگی
نهایی در پليوسن.
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شکل  )a :9مقطع لرزهاي عمود بر تاقدیس تنگو )b .حذف اثر چين خوردگی از راس سازند آغاجري ميانی .به ضخيم
شدگی سازند آغاجري باالیی در راس بلندي هندیجان توجه شود .بازتابندههاي پایينتر از گچساران نشانگر اثر یک
بلندي قدیمه حداقل از کرتاسه هستند .این مورد میتواند به عنوان تاثير سازند گچساران (منطقه هاشور خورده) باشد
که یک حوضه را در ميوسن ایجاد کرده است .این حوضه محلی در نتيجه حرکت به سمت پایين نمک در بلندي
هندیجان ایجاد شده است .با اعمال تغييراتی از (.)Abdolahie Fard et al, 2011

شدن این افقهاي نامقاوم در طی دگرشکلی اصلی
زاگرس در نئوژن ،ایجاد میشوند که در این حالت
به رشد ساختارهاي زیري نيازي نيست
(  .)Carminatian and Santantonio, 2005در
مقابل چينهایی که به وسيله نيروهاي عمود بر
الیهبندي اوليه شکل گرفتهاند ،در اثر سازوکار
تحميلی ایجاد شدهاند .چينهاي تحميلی به
واسطه ویژگیهاي فضایی و الگوي شکستگیها از
چينهاي تاخورده قابل تشخيص هستند .یکی از
جایگاههاي زمينشناسی مناسب براي ایجاد چين -
هاي تحميلی ،پوشش رسوبی واقع بر روي گسل -
هاي پی سنگی میباشد (شکل  .)10هندسه
چينهاي تحميلی تشکيل شده بر روي گسلهاي
پی سنگی شيب لغز محض و مورب لغز ،به وسيله
هندسه پرتگاه گسلی زیر آن کنترل میشود.
بنابراین این چينها بسيار دراز بوده و نسبت
ظاهري آنها نسبت به چينهاي تاخورده خيلی
بزرگتر میباشد ( Cosgrove and Ameen,
 .)2000در کمربند چين خورده-رانده زاگرس

نتایج
بهطور کلی چينها را براساس متغير هندسی
( Aspect ratioنسبت دامنه به نصف طول موج)
به دو دسته تاخورده ( )buckle foldsو تحميلی
میشوند
تقسيمبندي
)Forced
(fold
( .)Sattarzadeh et al, 2011تاخوردگی نتيجه
سينوسی شدن یک الیه (تغييرانحناي نرم) در اثر
فشارهاي جانبی موازي با درازاي الیه در نظر
گرفته میشود .در این سازوکار ستبراي این الیه
ثابت است و یک چين موازي (رده  )1Bیا هم
مرکز را سبب میشود .این گونه چينها به وسيله
تنش موازي با الیهبندي اوليه ایجاد میشوند.
کاسگرو و آمين ( )2000یک هندسه پریکالین با
نسبت ظاهري اندك بين  0/1تا  0/2را به چين -
هاي تاخورده نسبت دادهاند .این چينها تحتتاثير
دو سازوکار لغزش خمشی و سطح خنثی ایجاد
میشوند .در توالی رسوبی زاگرس به علت وجود
افقهاي نامقاوم ميانی ،چينهاي کمانی و کوچک
مقياس با نسبتهاي ظاهري اندك در اثر درگير
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گسلهاي پی سنگی هستند ،از نوع تحميلی می -
باشند.

سازوکار تشکيل تاقدیسهاي بزرگ با روندهاي
زاگرسی و عربی که وابسته به تجدید فعاليت

شکل  :10بلوك دیاگرام نشانگر هندسه و گسلهاي اصلی حاصل از شکلگيري چينهاي تحميلی روي گسلهاي پی
سنگی معکوس  Aو عادي .)Cosgrove and Ameen, 2000( B

اثر حرکت و فعاليت در امتداد این بلنداي قدیمه
در نظر گرفته میشود .گسل پی سنگی هندیجان
با امتداد شمال شمال خاوري ،از سري گسلهاي
از قبل موجود عرضی است که از ساختار پان
آفریکن در ورقه عربی به ارث رسيده است و
ساختارهاي شمال غرب -جنوب شرقی کمربند
چين خورده -رانده زاگرس را به شکل مورب قطع
میکند .به دليل وجود آثار این خطواره گسلی بر
تغيير الگوي منحنیهاي هم ضخامت در پرمين-
تریاس ،میتوان احتمال داد که با توجه به حرکت
عادي گسل هندیجان -ایذه در پرمين -تریاس،
این گسل در این زمان به عنوان انتقال دهنده
دگرشکلی ميان گسلهاي عادي در شمال شرق
ورقه عربی عملکرد داشته است .در انتهاي کرتاسه
ميانی و شروع کرتاسه باالیی تغيير قابل توجه در
رژیم تکتونيکی از حاشيه قارهاي غيرفعال به

بررسی متغيرهاي هندسی تاقدیس تنگو از جمله
پارامتر شکل  Lو پارامتر هندسی نسبت اندازه ()R
و همچنين بررسی ضرایب فوریه و جایگاه آنها در
نمودار مربوطه ،تاقدیس تنگو را از نوع چينهاي
جناغی تا سينوسی شکل نشان میدهد .همچنين
زاویه بين یالی ،بررسی کندي چين ( )bو تغييرات
ضخامت یالها نسبت به لوالي چين بر پایه نحوه
قرارگيري خطوط هم شيب ،این تاقدیس را از نوع
نيمه زاویه دار و رده  1Aرا براي آن پيشنهاد می -
دهد؛ که همانطور که از مقطع لرزهاي مشخص
است ،ضخامت در یالهاي چين از منطقه لوال
بيشتر است .با توجه به متغير هندسی به ميزان
 0/75و قرارگيري تاقدیس تنگو در رده  1Aو
همچنين واقع شدن تاقدیس تنگو روي بلنداي
قدیمه هندیجان ،این تاقدیس از نوع چينهاي
تحميلی میباشد که تشکيل آن ب هطور مستقيم در
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حاشيه فعال وابسته به فرورانش پوسته اقيانوسی و
جایگيري افيوليتها در حاشيه شمال شرقی ورقه
عربی رخ داده است.
تجدید فعاليت گسلهاي پی سنگی باعث تشکيل
بلنديهاي قدیمه و گودالهایی بين آنها در
فروافتادگی دزفول و خليجفارس شده است .حضور
این بلنديهاي قدیمه سبب تغييرات شدید
رخسارهاي و دیاژنتيکی و ناپيوستگی رسوبی به
شکل وقفه یا فرسایش در سازندهاي کربناته در
این دوره زمانی شده است ( Hajikazemi et al,

گورپی نقش اصلی را ایفا کرده است .نتایج ما
نشان می دهد که توپوگرافی ناهموار ایجاد شده در
اثر فعاليت این گسل پی سنگی عامل اصلی در
کاهش ضخامت رسوبات کرتاسه پایينی تا
ترشياري میباشد .چين خوردگی آرام در
بازتابندههاي ترشياري مشخص میکنند که بلندي
هندیجان فاز رشد دیگري را در خالل ترشياري
تجربه کرده است که در این حالت پيشروي ( on
 )lappingرسوبات همزمان با تکتونيک (آغاجري
باالیی) در پهلوهاي شمال غربی و جنوب شرقی
بلنداي هندیجان با تجدید فعاليت بلنداي
هندیجان در ترشياري آغازي مطابقت دارد و
نشانگر فاز اصلی چين خوردگی پس از کرتاسه
باالیی میباشد .همچنين فعاليت منعکس شده در
سازند همزمان با تکتونيک آغاجري ،سن پليوسن
را براي شروع مرحله چين خوردگی اصلی در
تاقدیس تنگو پيشنهاد میدهد.
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