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مدلسازی آزمایشگاهی برهمکنش گسلها در تکامل ساختاری
تاقدیسهای رگ سفید و تنگو (جنوب غرب ایران)
مهدی یوسفی* ،1سید مرتضی موسوی ،1محمد مهدی خطیب
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-1گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/6/12 :تأیيد نهایی مقاله1399/11/21 :

چکیده
در فروبار دزفول جنوبی با توجه به توالی فازهاي دگرشکلی زاگرس و رخداد وارونگی تکتونيکی در گسل راندگی
رگ سفيد و همچنين تجدید فعاليت گسل پی سنگی هندیجان ،بر همکنش عمودي بين گسلها در پيش بوم
زاگرس اتفاق افتاده است؛ که این اثر متقابل تاثيراتی مهم بر الگوي ساختاري و تشکيل تاقدیسهاي رگ سفيد
و تنگو دارد .فاز چين خوردگی اصلی در پيش بوم زاگرس و در تاقدیس رگ سفيد در پليوسن رخ داده است.
جهت مدلسازي آزمایشگاهی تکامل تکتونيکی ،با توجه به محاسبه ميزان کوتاهشدگی عمود بر بخش مرکزي
تاقدیس رگ سفيد ،با اعمال فشردگی به ميزان  16درصد و با حرکت فکهاي متحرک دستگاه برش با سرعت
ثابت ،وارونگی تکتونيکی و تبدیل حرکت از کشش به راندگی در گسل رگ سفيد سبب میشود توالی الیهها
دگرشکل شوند و چين خوردگی وابسته به گسل در تاقدیس رگ سفيد تشکيل گردد .با ورود جبهه دگرشکلی
زاگرس به پيش بوم منطقه کوهزایی در پليوسن ،عالوه بر برخاستگی تاقدیس تنگو در راس گسل هندیجان،
محور تاقدیس رگ سفيد به علت حرکت امتداد لغز راستگرد در گسل هندیجان ،به ميزان  30درجه به صورت
ساعتگرد میچرخد .مدلسازي ما نشان میدهد که دليل طول موج بيشتر بخش باختري تاقدیس رگ سفيد به
علت ضخامت زیاد الیه نمکی سازند گچساران و همچنين مقدار باالي نسبت ضخامت الیه نامقاوم به الیه مقاوم
است که در اثر واقع شدن بخش باختري تاقدیس رگ سفيد در یک پهنه گسلی راستگرد و چرخش ساختاري
حاصل از آن ،پهن شدگی و افزایش طول موج تاقدیس تسهيل شده است.
واژههای کلیدی :برهم کنش گسلی ،مدلسازي ،تاقدیس رگ سفيد ،گسل هندیجان.

* -نویسنده مسئول:

Email: geomehdi66@birjand.ac.ir
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اثر وجود هندسه حوضه در تشکيل یک کمربند
کوهزایی به وسيله ماسدو و مارشاک ( Macedo
 )and Marshak, 1999با استفاده از مدلسازي
آنالوگ نشان داده شده است .عالوه بر آن مدلسازي
عناصر محدود نشان میدهد که گسلهاي از قبل
موجود ممکن است به عنوان ناهمواريهاي
هندسی ،تمرکز نقاط شکلگيري گسلهاي جدید
یا توسعه پيچيدگیها در آنها را کنترل کنند
( ;Molliex et al, 2010; McMechan, 2012
 .)Burberry, 2015مدلسازي هاي آنالوگ پيشين
عمدتا روي برگشتگی گسلهاي نرمال موجود در
سيستم فشارشی متمرکز شدهاند .در مقياس
پوستهاي ،مدلهاي آنالوگ مشخص میکنند که
وجود یک پهنه ضعف در یک سيستم برخورد ورقه-
اي ،زمانی که اختالف مقاومت زیاد باشد ،میتواند
دگرشکلی را در پهنه ضعف متمرکز کند
( .)Willingshofer et al, 2005ایسين استاد و
ویتجاک ( )Eisenstadt and Withjack, 1995با
انجام مدلسازي هایی نشان دادند که برگشتگی
تکتونيکی ،چرخش گسلهاي از قبل موجود و
توسعه چين خوردگی و همچنين رشد گسلهاي
جدید را شامل میشود .این نتایج به وسيله دیگر
محققين از جمله دوبویز و همکاران ( Dubois et
 )al, 2002و و پنين و همکاران ( Panien et al,
 )2005با استفاده از ماسه و رس مرطوب تکرار شد.
در پيش بوم زاگرس چندین خطواره گسلی با امتداد
و با سازوکارهاي مختلف وجود دارد که در طی فاز
برخورد ورقههاي ایران و عربی تجدید فعاليت
کردهاند .مطالعه حاضر تالش دارد با استفاده از
انجام یک مدلسازي آنالوگ ،تاثير برهم کنش
گسلهاي راندگی زاگرسی و امتداد لغز عربی را بر
توسعه و تکامل ساختاري تاقدیسهاي رگ سفيد و
تنگو نشان دهد.

مقدمه
برهم کنش گسلی ،1مناطقی از تمرکز محلی تنش
و آشفتگیها را ایجاد میکند که هندسه و جنبش
شناختی گسلها را تحتتاثير قرار میدهد
( ;Kattenhorn et al, 2000; Maerten et al, 2002
 .)Peacock et al, 2017فهم ویژگیهاي برهم
کنش گسلها از آنجایی که آنها میتوانند اطالعات
مفيدي را درباره تاریخچه دگرشکلی ارائه دهند،
حائز اهميت میباشد (.)Jolley et al, 2010
سيستمهاي فرورانشی که در مرحله برخورد ورقه-
هاي قارهاي قرار دارند ،به دليل برگشت رژیم
تکتونيکی از فاز کشش به فاز فشارش و در اثر
تجدید فعاليت گسلهاي پی سنگی طولی با روند-
هاي موازي محور کافت و گسلهاي انتقالی عرضی
با روندهاي عمود بر محور کافت ،کمربندهاي چين-
خورده را تشکيل میدهند که در تکامل تکتونيکی
خود برهم کنشهاي چند گانه ناشی از فعاليت این
روندهاي گسلی مختلف را تجربه نمودهاند .لذا بسته
به زاویه محور کوتاهشدگی پس از برخورد نسبت به
هرکدام از این روندهاي قدیمی از قبل موجود،
تجدید فعاليت آنها در قالب مولفههاي راندگی یا
امتدادلغز و نحوه تاثير آن بر الگوي ساختاري چين
خوردگیها توجيه میگردد ( Del Ventisette et
 .)al, 2006مفهوم به ارث رسيدگی تکتونيکی که
در آن ساختارهاي از قبل موجود و پهنههاي ضعيف
در یک سيستم ،توسعه ساختارهاي متعاقب را
کنترل میکنند ،براي توضيح تغييرات بزرگ
مقياس در هندسه کمربندهاي کوهزایی یا موقعيت
حاشيههاي ریفت در چرخه ابرقارهها استفاده می-
گردد ( Butler et al, 2006; Audet and
 .)Burgmann 2011; Huerta and Harry, 2012به
عالوه این مفهوم میتواند براي توضيح پيدایش
چينها و گسلها یا پهنههاي برخاسته در مناطقی
که از پهنههاي برخوردي دور هستند ،به کار رود.
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تغيير روند ساختاري و ناپيوستگیهاي هندسی،
خطواره گسلی هندیجان -ایذه یک پهنه گسلی
عرضی  -برشی راست بر با روند شمال  -جنوبی
است که داراي طولی بيش از  380کيلومتر و
همچنين داراي پهناي متغيير از  15تا  8کيلومتر
میباشد .ادامه جنوبی این خطواره گسلی در شمال
غرب خليج فارس ،گسل پی سنگی هندیجان است
که داراي امتداد  N20Eمیباشد (شکل  .)1به علت
خطی شدن روند تاقدیسها و بروز بی هنجاريهایی
در نقشههاي پی سنگی و مغناطيسی و همچنين به
علت تشکيل اختالف ارتفاع ساختاري در شمال
خليج فارس ،عنوان بلندي قدیمه هندیجان -
بهرگانسر براي این بخش گسل هندیجان  -ایذه در
نظر گرفته شده است .از لحاظ ساختاري تاقدیس
رگ سفيد در بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول از
زیر پهنه زاگرس چين خورده قرار دارد .این تاقدیس
به شکل بومرنگ در جنوب غرب ایران و در 150
کيلومترى جنوب شرق اهواز واقع شده است.
رخنمونهاي سطح االرضی در این منطقه متشکل
از تپه ماهوريهاي کم ارتفاع از سازند آغاجاري
میباشد .سازند ميشان فقط در دو پنجره فرسایشی
در امتداد بخش جنوب باختري ساختار دیده
میشود و سازندهاي قدیمیتر از ميشان در سطح
زمين رخنمون ندارند .این تاقدیس در افق مخزنی
آسماري داراي طول تقریبی  54کيلومتر و عرض
متغير  4تا  5/5کيلومتر در بخش جنوب خاور و 5
تا  8/3کيلومتر در بخش شمال باختر میباشد.
تاقدیس مذکور از نوع نامتقارن ،و شيب زیاد در یال
جنوب غربی متأثر از گسلهاي تراستی فراوان در
یال جلویی میباشد (شکل  .)1تاقدیس آميبی شکل
تنگو در  160کيلومتري جنوب شرقی شهر اهواز،
بر روي بلنداي قدیمی هندیجان قرار گرفته است.
این تاقدیس پایين تر از از یال جنوبی تاقدیس رگ
سفيد و در  5کيلومتري شمال خاور شهر هندیجان

منطقه مورد مطالعه
زمین شناسی منطقه

کمربند چين -خورده رانده زاگرس با روند کلی
شمال غرب -جنوب شرق توسط یک سري از
گسلهاي پی سنگی عرضی با راستاي شمال
شرقی -جنوب غربی و شمالی جنوبی از جمله
گسلهاي سبزپوشان ،سروستان ،کازرون ،خارک
ميش ،هندیجان -ایذه و  ...بریده شده است؛ که
عملکرد این گسلهاي مورب ،کنترل کننده حوضه-
هاي رسوبی و تغييرات ضخامت در کمربند چين
خورده-رانده زاگرس میباشد .پس از برخورد ورقه-
هاي ایران و عربی ،تجدید فعاليت این گسلهاي پی
سنگی مورب به صورت گسلهاي راستالغز راست بر
و چپ بر ،هندسه ساختارهاي تشکيل شده در
پوشش رسوبی را به شکل بریدگی و جابجایی در
محور ساختارها و تشکيل ساختارهاي با روندهایی
متفاوت از روند زاگرسی ،تحتتاثير قرار داده است.
ما در این مطالعه تاثير برهم کنش گسلهاي پيش
گودال زاگرس ( )Zagros foredeep faultو گسل
هندیجان را بر الگوي ساختاري چينخوردگیهاي
رگ سفيد و تنگو بررسی و مدلسازي میکنيم.
تفسير مقاطع لرزهاي بازتابی بيانگر این است که
راندگی پرشيب اصلی در تاقدیس رگ سفيد (شکل
 )1که در واقع قطعهاي از گسل پيش گودال
( )Zagros Foredeep Faultاست ،و همچنين
مقطع ساختاري ترسيمی توسط ( Sherkati et al,
 )2006نشان میدهند گسل رگ سفيد از الیه
جدایشی پالئوزوئيک پایينی ریشهدار شده و تا
بخش ميانی سازند گچساران ،الیهها را دچار برش
خوردگی کرده است .همچنين هندسه چينهاي
بزرگ مقياس و توزیع آنها در دید نقشهاي ،پيشنهاد
میدهند که فروافتادگی دزفول ،باالي یک افق
متحرک موثر عمقی جدایش یافته است ( Vergés
 .)et al, 2011براساس مطالعه تصاویر ماهوارهاي و
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قرار گرفته است .طول و عرض تقریبی تاقدیس بر
روي افق آسماري به ترتيب  15و  8کيلومتر می-
باشد .وجود این ساختار از طریق مطالعات لرزه-
نگاري در سال  1348با تجزیه و تحليل انجام شده
بر روي 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 باختر – جنوب خاور از ميدان رگ
سفيد جدا میشود و حدود  1200متر نسبت به آن
پایين افتادگی دارد؛ به گونهاي که مخزن آسماري
تاقدیس تنگو تقریبا مقابل مخزن خامی تاقدیس
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رگ سفيد قرار گرفته است .به عبارتی دیگر
تاقدیس رگ سفيد تحتتاثير گسل تراستی به
سمت باال و در جهت جنوب باختري رانده شده
است .از طرفی تاقدیس تنگو بهوسيله گسل امتداد
لغز شمال -جنوبی هندیجان بهرگانسر به دو بخش
خاوري و باختري 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 خاور-
جنوب جنوب باختر میباشد.

( Abdollahi Fard

شکل  )A :1نقشه زمينشناسی بخش جنوبی کمربند زاگرس و موقعيت تاقدیسهاي فروبار دزفول
 )B ،)et al, 2006نقشه زمينشناسی پيرامون تاقدیسهاي تنگو و رگ سفيد .محل بلندي هندیجان با مستطيل آبی رنگ
نشان داده شده است.

بخش باختري این ساختار ضمن تحمل خمشی
راست گرد ،داراي روند  N160-170میباشد.
تاقدیس تنگو پایين تر از یال جنوبی ميدان رگ
سفيد و چسبيده به آن و در  5کيلومتري شمال
شرق شهر هندیجان قرار گرفته است .طول تاقدیس
 15و عرض آن  8کيلومتر است .همگرایی پس از

مواد و روشها
هندسه ساختاری تاقدیسهای رگ سفید و تنگو

تاقدیس رگ سفيد به طول  54و عرض  5کيلومتر
با روند  N110-115به عنوان یکی از ميادین نفتی
اصلی زاگرس ،در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
و در ساحل شمالی خليج فارس واقع شده است.
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برخورد در زاگرس باعث تجدید فعاليت گسلها به
شکل راندگی در گسلهاي واقع در یال جلویی
تاقدیس رگ سفيد و به شکل امتداد لغز راستگرد
در روندهاي پی سنگی ایذه و هندیجان شده است.
با توجه به تشکيل خم چپ پله ناشی از حرکات
امتداد لغز راستگرد در قطعه جنوبی گسل ایذه و
گسل هندیجان ،بخش باختري تاقدیس رگ سفيد
به علت واقع شدن در ناحيه خم فشارشی بين این
گسلها ،دچار تشدید فشردگی و افزایش
برخاستگی شده است .در نتيجه برهم کنش گسلها
و همگرایی محورهاي تنش ناشی از فعاليت این
گسلها ،پهنه برشی راستگرد در بخش باختري
تاقدیس رگ سفيد ایجاد شده است (شکل .)2
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تشکيل این پهنه برشی باعث چرخش ساعتگرد
محور تاقدیس رگ سفيد به ميزان  30درجه،
برخاستگی بيشتر در سرسازند آسماري کوهانک
شمال باختري نسبت به کوهانک جنوب خاوري به
ميزان  400متر ،تغيير در جهتگيري شکستگیها
و همچنين افزایش تراکم شکستگیها در منطقه
خميده تاقدیس شده است .با توجه به توالی فازهاي
دگرشکلی زاگرس و رخداد وارونگی تکتونيکی در
گسلهاي راندگی شمال باختري  -جنوب خاوري
کمربند زاگرس ،در این مطالعه تاثير بر هم کنش
این گسلهاي راندگی و امتداد لغز عمود برهم بر
الگوي ساختاري چينها در تاقدیسهاي رگ سفيد
و تنگو بررسی و مدلسازي میگردد.

شکل  :2مدل سه بعدي شماتيکی پيرامون تاقدیسهاي رگ سفيد و تنگو .برهم کنش گسلها و همگرایی محورهاي
تنش ناشی از تجدید فعاليت گسل هندیجان باعث چرخش ساعتگرد محور تاقدیس رگ سفيد به ميزان  30درجه شده
است.

صاااورتی کااه منطبق بر تکاااماال تکتونيکی
تاقدیسهاي رگ سفيد و تنگو در پيش بوم زاگرس
باشااد ،بازسااازي و مدلسااازي میگردد .براي این
منظور ابتدا تو ضيحاتی پيرامون سازوکار ت شکيل
گساالهاي رگ ساافيد و هندیجان ارائه میگردد:
راندگی رگ سفيد از سري گ سلهاي پی سنگی

با تو جه به ویژگی هاي ساااااخ تاري چين ها و
سي ستمهاي گ سلی موجود در فروافتادگی دزفول
جنوبی و همچنين بااه دلياال بروز برهم کنش
عمودي ناهم زمان در گساالهاي منطقه و با توجه
به سااازوکار گساالها در این پهنه ،الگوي هندساای
گسااترش گساالها و تاقدیسهاي همراه با آن به
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ک ش شی بوده ا ست که در طی باز شدگی اقيانوس
نئوتتيس در پرمين تریاس با امتداد شاامال باختر-
جنوب خاور ایجاد شااده اساات و در فاز برخوردي
زاگرس حرکت راندگی را تجربه کرده اسااات .یال
عقبی تاقدیس رگ سفيد با شيب کمتر و فرادیواره
مسطح (شکل  ،)3نشانهاي از ساختار درگير در پی
سنگ میبا شد (.)Sepehr and Cosgrove 2004
تاقدیس رگ سفيد بر پایه متغير هند سی ن سبت
طول محور به په ناي چين ( ،)Aspect Ratioبه
دليل دارا بودن این نسبت به ميزان باالتر از  ،10به
عنوان چينهاااي تحميلی ( )Forced Foldsکااه
بيشتر از نوع نامتقارناند ،تفسير میشود و ناشی از
ف شردگی مرتبط با گ سلهاي راندگی میبا شد که
در اثر فعاليت دوباره گسااال هندیجان محور آنها

63

دچار جابجایی شااده اساات .در نيمرخهاي لرزهاي
تفسير شده از تاقدیس رگ سفيد ،محدودهاي بهم
ریخته در یال جنوب باختري مشاااهده میشااود و
نشااان میدهد که در اثر عملکرد گساالش راندگی
شمال باختري -جنوب خاوري ،این گ سيختگیها
رخ داده اساات؛ که در نتيجه یال جنوبی بساايار پر
شاايب گشااته اساات (شااکل  .)3یال شاامالی این
تاقدیس چندان پر شيب ني ست و شيب قائم و بر
گ شتگی ساختاري در آن دیده نمی شود .به دليل
توسااعه و انتشااار راندگیها در یال جنوب باختري
تا قدیس و همچنين نسااا بت باالي  10از متغير
ه ندسااای ،این چين خوردگی از نوع تحميلی و
وابسته به انتشار گسل میباشد.

شکل  :3مقطع لرزهاي عمود بر تاقدیس رگ سفيد .در این تصویر یال پيشانی پر شيب و انتشار گسلی مشاهده میشود.
حو ضه زاگرس عملکرد دا شته ا ست ( Koop and

در طی پرمين  -تریاس در اثر فاز کششی ،خطواره
گساالی هندیجان از سااري گساالهاي شاامالی-
جنوبی واقع در پيش بوم زاگرس با شاايب به طرف
جنوب خاور ایجاد شااده اساات که میتوان احتمال
داد با توجه به حرکت عادي گسااال هندیجان در
پرمين -تریاس ،این گسااال در این زمان به عنوان
انتقال دهنده دگرشاااکلی ميان گسااالهاي عادي

 .)Stoneley, 1982در انت هاي کر تاسااااه م يانی،
همزمان با برخاساااتگی افيوليتها به علت عملکرد
فاز برخورد در ورقههاي ایران و عربی در اثر بسااته
شدن اقيانوس نئوتتيس ،تجدید فعاليت گ سل پی
ساانگی هندیجان به شااکل امتداد لغز راسااتگرد
همراه با مولفه راندگی رخ داده ا ست که قرارگيري
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بخش باختري این گساال پی ساانگی و رسااوبات
رویی آن در ارتفاع بيشتر نسبت به بخش باختري،
منجر به ت شکيل بلنداي هندیجان شده ا ست .این
توپوگرافی ناهموار در پی سااانگ منجر به کاهش
ضااخامت رسااوبات بر روي بلنداي هندیجان شااده
است (شکل  .)4در شمال غرب خليج فارس گسل

64

عرضااای پی سااانگی ه ندی جان در تغيير رو ند
تاقدیسها و کنترل چينهشااناساای منطقه تأثير
بساازایی دارد به نحوي که در ایجاد ناپيوسااتگی
رسااوبی در مرز باالیی سااازند سااروک و نبود
چينهاي در سازندهاي ایالم و گورپی نقش ا صلی
را ایفا کرده است (شکل .)4

شکل  :4الف) مقطع لرزهنگاري بازتابی عمود بر تاقدیس تنگو .ب) تفسير زمينشناسی این مقطع بازتابی .ناپيوستگی
کرتاسه باالیی که سبب حذف یا کاهش ضخامت رسوبات شده است ،تجدید فعاليت گسل هندیجان در کرتاسه باالیی را
نشان میدهد.

با توجه به جهت فشااردگی کلی  N22Eدر جنوب
غرب ایران و امتداد قطعه جنوبی گساال هندیجان
( ،)N20Eچ ين خوردگی در ابعاااد کوچ اک در
تاقدیس تنگو واقع بر روي گسل هندیجان به دليل
موازي بودن امتداد این گسااال عرضااای و امتداد
فشاااردگی کلی می باشاااد .ولی بر خالف آن در
تاقدیس رگ ساافيد که امتداد گساال اصاالی رگ
ساافيد تقریبا عمود بر جهت فشااردگی کلی اساات
( ،)N110چين خوردگی واضااح با ابعاد ساااختاري
بزرگ در تاقدیس رگ ساافيد ایجاد شااده اساات
(شاااکل  .)2در پيش بوم زاگرس ،تجدید فعاليت
گساال پی ساانگی هندیجان به شااکل امتدادلغز
راستگرد همراه با مولفه راندگی عالوه بر برخاستگی
در تا قدیس تنگو (شااا کل  ،)4سااا بب چرخش
ساااعتگرد محور تاقدیس رگ ساافيد به ميزان 30
درجه شده است.

مدلسازی

براي انجام مدلسااازي بر هم کنش گساالهاي پی
ساانگی در فروافتادگی دزفول جنوبی ،ابتدا منطبق
با واقعيتهاي ساختاري منطقه ،با استفاده از برش
تختههاي چوبی ،توپوگرافی پی سنگ شبيه سازي
میشاااود .نحوه چ يد مان و بر یدگی تخ ته ها به
گونهاي اساات که با توجه به شاايب گساال راندگی
رگ سااافيد ،ابتدا تخته چوبی با زاویه  47درجه
برش داده میشاااود .همچنين با تو جه به این که
حدود یک سوم تاقدیس رگ سفيد دچار خميدگی
محوري شده ا ست ،و با توجه به شيب تقریبا 80
درجهاي گساال هندیجان که عمود بر گساال رگ
ساافيد اساات ،تخته چوبی مطابق شااکل  5به دو
قسمت نامساوي با شيب  80درجه بریده میشود.
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شکل  :5نحوه چيدمان تختههاي چوبی در شروع مدلسازي جهت شبيهسازي توپوگرافی در کف حوضه .الف) دید به
موازات گسل هندیجان .ب) دید به موازات گسل رگ سفيد.

ميانی حدفاصل سازند آسماري تا گدوان میباشد.
لذا به جهت شاابيهسااازي این واحدهاي ساانگی از
گل رس به ضاااخامت  3و  2ساااانتيمتر به ترتيب
براي واحادهااي مقااوم بااالیی و مياانی و براي
شاابيهسااازي سااازند متحرک گچساااران از ترکيب
پودر سنگ الک شده و روغن موتور به ضخامت 3
سااانتيمتر در شااروع مدلسااازي اسااتفاده گردید
(شکل .)6

در سااتون چينهشااناساای زاگرس سااطوم مقاومی
وجود دارد که توسااط سااطوم جدایش تبخيري و
شاايلی تفکيک میشااوند و در طی دگرشااکلی به
عنوان افقهاي متحرک هاي ميانی درگير میشوند
( .)Sherkati et al, 2006با توجه به تف سير مقاطع
لرزهنگاري بازتابی و دادههاي چاههاي حفاري شده،
توالی چينه شنا سی قابل ت شخيص در فروافتادگی
دزفول جنوبی به ترتيب ساااازندهاي مقاوم باالیی
آغاجري ،سااازند متحرک گچساااران و گروه مقاوم

شکل  :6توالی الیهها قبل از شروع آزمایش
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پس از برخورد ورقههاي ایران و عربی از ائوسن
باالیی به بعد چين خوردگیهاي پيشرونده در
زاگرس وابسته به حرکت راندگی در گسلهاي
اصلی زاگرس رخ داده است؛ که از شمال خاور به
طرف جنوب باختر مهاجرت و انتقال دگر شکلی به
طرف پيش بوم مشاهده می شود .سن چين
خوردگی منطقه مطالعاتی به دليل واقع شدن در
منطقه پيش بوم زاگرس و در اثر حرکت در گسل
پيش گودال زاگرس ( ،)ZFFپليوسن در نظر گرفته
میشود ( .)Hessami et al, 2001در این مرحله
آزمایش با توجه به محاسبه ميزان کوتاهشدگی
عمود بر بخش مرکزي تاقدیس رگ سفيد با
استفاده از نرمافزار  ،2D MOVEبا اعمال فشردگی
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به ميزان  16درصد (شکل  ،)7و با حرکت فکهاي
متحرک دستگاه برش باسرعت ثابت ،15mm/min
وارونگی تکتونيکی و تبدیل حرکت از کشش به
فشارش در گسل رگ سفيد سبب میشود توالی
الیهها دگرشکل شوند و چين خوردگی وابسته به
گسل در تاقدیس رگ سفيد تشکيل گردد (شکل
 .)8در این مدل با ادامه اعمال کوتاه شدگی ،دسته
شکستگیهاي طولی به موازات محور تاقدیس به
ميزان گستردهاي به دليل کشش ایجاد شده در
کمان بيرونی تاقدیس و هم چنين دستههاي
شکستگی عرضی و مورب با جهتگيريهایی به
ترتيب عمود و زاویهدار نسبت به محور تاقدیس
ایجاد میشوند (شکل .)8

شکل  :7الف) تفسير زمينشناسی مقطع لرزهنگاري بازتابی عمود بر بخش ميانی تاقدیس رگ سفيد .ب) بر گرداندن
الیهها به پيش از دگرشکلی با حذف اثر گسل خوردگی و چين خوردگی ( 16درصد کوتاه شدگی) در تاقدیس رگ سفيد.
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شکل  :8اعمال کوتاه شدگی  16درصد و تشکيل چين خوردگی وابسته به گسل در تاقدیس رگ سفيد .شکستگیهاي
وابسته به چين خوردگی طولی با خطوط قرمز ،مورب با خطوط آبی و شکستگیهاي عرضی با خطوط زرد نمایش داده
شده است.

تشااکيل کافت به شااکل کشااشاای بودهاند ،اکنون
را ندگی هاي پی سااانگی طولی را در این کمرب ند
تشاااکيل میدهند .گسااالهاي با امتداد شااامال-
جنوبی که داراي رو ند هاي شاااب يه رو ند هاي پی
ساانگی شاامالی -جنوبی در بلوک شاارقی عربی
ه ستند ،در اثر این ف شارش مایل به صورت امتداد
لغز راسااات گرد تجدید فعاليت میکنند .تجدید
ف عال يت گسااال پی سااانگی ه ندی جان ضااامن
برخاسااتگی در تاقدیس مدفون تنگو ساابب شااده
اساات که محور تاقدیس رگ ساافيد به ميزان 30
درجه به شاااکل سااااعتگرد دچار چرخش گردد.
چيدمان و فواصل تختههاي چوبی به گونهاي است
که در این مرحله از مدلسااازي ،پس از اعمال 16
درصااد کوتاه شاادگی ،حرکت امتداد لغز راسااتگرد
بين تختههاي چوبی به جهت شبيه سازي حرکت
گسل هندیجان اعمال میگردد .به دليل شيب 80
در جه گساااال ه ندی جان به طرف خاور ،پس
برخاسااتگی در تاقدیس تنگو (شااکل  ،)9و با ادامه

در طی تکامل چين خوردگی هاي کمربند زاگرس،
پس از برخورد ور قه هاي ایران و عربی همز مان با
برخا ستگی افيوليتها در اثر ب سته شدن اقيانوس
نئوتتيس ،از ائوسااان پایانی به بعد ،عالوه بر چين
خوردگی پيشاارونده وابسااته به گساالهاي راندگی
شمال باختري -جنوب خاوري ،گ سلهاي شمال-
جنوبی پی سااانگی مثاال هناادیجااان در خالل
سنوزوئيک پایانی به و سيله ورود جبهه دگر شکلی
زاگرس درون منط قه م طال عاتی ت جد ید ف عال يت
میکنند .تجدید فعاليت این گسااالها باعث ایجاد
تغييراتی در پوشااش رسااوبی مثل تجدید فعاليت
چينهاي شمالی جنوبی (تاقدیس تنگو) به شکل
تنگ شدن و برخاستگی بيشتر و همچنين چرخش
محور تاقدیسهاي شاامال باختري -جنوب خاوري
شاااده اسااات .همگرایی مورب پس از برخورد بين
ایران و ورقه عربی باعث کوتاه شاادگی پی ساانگ
زاگرس شده ا ست به نحوي که گ سلهاي طولی با
امتداد شاامال باختري -جنوب خاوري که در زمان
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حرکت در گسااال هندیجان ،بخش غربی تاقدیس
رگ ساافيد در جهت ساااعتگرد چرخيده میشااود
( شکل  .)10همچنين در اثر تجدید فعاليت گ سل
هندیجان ،شاکساتگیهاي کشاشای ( Tensional

68

 )fracturesبا زاویه  45درجه نسااابت به گسااال
ه ندی جان در راس تا قدیس تنگو توسااا عه پ يدا
میکنند (شکل .)10

شکل  :9تشکيل تاقدیس تنگو در اثر تجدید فعاليت گسل هندیجان

شکل  :10در اثر تجدید فعاليت گسل هندیجان ،محور تاقدیس رگ سفيد به ميزان  30درجه در جهت ساعتگرد میچرخد.
همچنين توسعه شکستگیهاي کششی با زاویه  45درجه نسبت به گسل هندیجان در راس تاقدیس تنگو قابل مشاهده
است.
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اطالعات چاههاي حفاري شده و تفسير نمودارهاي
تصاااویرگر نشاااان میدهد که در بخش باختري
تاقدیس رگ سفيد (چاههاي حفاري شده شماره
 ،)74 ،63بااه علاات چر خش م حوري چ ين،
شکستگیهاي طولی و عرضی و هم چنين مورب با
تغيير جهت مواجه شدهاند و حاکی از آن ا ست که
الگوي توزیع شااکسااتگیها متأثر از عملکرد گساال
عرضاای هندیجان میباشااد .گساال پی ساانگی
هندیجان عالوه بر تغيير در روند اثر سطح محوري
تاقدیس رگ سفيد به سمت شمال به ميزان 30
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درجه ،باعث تو سعه شک ستگیهاي طولی با روند
 N160و شک ستگی عر ضی با روند  N35در بخش
باختري تاقدیس رگ سفيد شده ا ست .همچنين
عملکرد گساااال ه ندی جان بر توسااا عه و تراکم
شکستگیهاي تاقدیس رگ سفيد ،باعث افزایش و
توسااعه دسااته شااکسااتگیهایی با امتداد  N45در
ناحيه خميش یافته (چاه هاي شاااماره  70 ،67و
 )111تاقدیس رگ سفيد شده ا ست .شکل 11
تو سعه شک ستگیهاي بخش باختري تاقدیس رگ
سفيد را نشان میدهد.

شکل  :11جهتگيري شکستگی ها در بخش باختري و خمش یافته تاقدیس رگ سفيد تحتتاثير تجدید فعاليت گسل
پی سنگی هندیجان .اعداد شماره چاههاي حفاري شده در تاقدیس تنگو هستند( .شکستگیهاي طولی با کمان قرمز و
شکستگیهاي عرضی با کمان آبی مشخص شدهاند).

ضااخامت پيدا کند .چنانچه ضااخامت الیه نامقاوم
کم شاااود و نسااابت  nاز عدد یک کمتر شاااود،
ضخامت منطقه لوالیی کمتر می شود و چينهایی
جناغی ایجاد میشاااوند ( Twiss and Moores,
 .)1992در این مرحله از مدل سازي تاثير ضخامت
الیه نمکی بر الگوي چين خوردگی برر سی گردید.
در این مرحله ضاااخامت الیه نمکی که در مرحله
ق بل  3سااااانتی متر بود ( ،)n=1.2این بار 1/5
ساااانتيمتر ل حاظ گردید ( .)n=0.75<1با کاهش

تاثیر ضخامت الیه نمکی گچساران بر الگوی چین
خوردگی

در یک توالی چين خورده ،نسبت ضخامت الیه کم
مقاوم به ضاااخامت الیه مقاوم ( )n=d2/d1تاثير
زیادي بر دامنه چينهاي ایجاد شده دارد .به نحوي
که اگر این نسااابت به عدد یک نزدیک باشاااد و
ضااخامت الیههاي نامقاوم و مقاوم یکسااان باشااد،
چين خوردگی مشاااا به ای جاد میشاااود و با عث
میشااود الیه نامقاوم در محل لوالي چين افزایش
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ضاااخامت نمک ،و با کاهش پارامتر  ،nمشااااهده
می شود که چين حا صله داراي طول موج کمتر و
دامنه بي شتر ن سبت به حالتی ا ست که الیه نمکی
 3سااانتيمتر ضااخامت داشااته اساات (شااکل .)12
بنابراین میتوان نتيجه گرفت که دليل طول موج
بيشااتر بخش باختري تاقدیس رگ ساافيد به علت
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ضااخامت زیاد الیه نمکی سااازند و همچنين مقدار
باالي نساابت  nاساات که در اثر واقع شاادن بخش
باختري تاقدیس رگ ساافيد در یک پهنه گساالی
را ستگرد و چرخش ساختاري حا صل از آن ،پهن
شدگی و افزایش طول موج تاقدیس ت سهيل شده
است (شکل 10و .)11

شکل  :12تاثير کاهش ضخامت نمک در مدلسازي که منجر به ایجاد تاقدیس با دامنه بيشتر و طول موج کمتر شده
است.

بحث و نتایج

بلوک ایرانی و عربی تفسير میشود ( Soleimany

در شمال غرب خليج فارس دو فاز دگرشکلی وجود
دارد :یک فاز قدیمی در انتهاي کرتاسه پایانی
(سنومانين ،سنتونين ،کامپانين و ماستریشتين) که
قدیمیتر از برخورد بين بلوکهاي عربی و ایرانی
(ائوسن پایانی) است و به فرایش ورقههاي راندگی
اقيانوس نئوتتيس روي حاشيه غيرفعال عربی
نسبت داده میشود که باعث شده است چينهاي
شمالی -جنوبی و شمال خاوري -باختري مثل
تاقدیس تنگو ایجاد شوند .فاز جدیدتر که از لحاظ
سنی جوانتر از برخورد (ميوسن پایانی ،پليوسن و
پليستوسن) است و به عنوان نتيجه همگرایی بين

 .)and Sàbat, 2010حادثه دگرشکلی سنوزوئيک
پایانی با کوهزایی زاگرس هم زمان است .رشته کوه
زاگرس شامل چينهایی با امتداد شمال غرب -
جنوب شرق و کمربند راندگی است که از کوتاه
شدگی ناشی از همگرایی بين ورقه عربی و بلوک
ایرانی ایجاد شده است ( .)Agard et al, 2005عالوه
بر این ،حسامی و همکاران ()Hessami et al, 2001
یک تعدادي از ناپيوستگی محلی و چينههاي
رشدي همراه را تشریح کرد و پيشنهاد داد که چين
خوردگی پيشرونده در زاگرس چين خورده ساده
قبل از ائوسن پایانی شروع شده است و تا
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پليستوسن در شمال خليج فارس ادامه داشته است.
تاقدیس رگ سفيد واقع در پيش گودال زاگرس با
امتداد کلی شمال باختر -جنوب خاور در اثر فاز
کوهزایی زاگرس در پليوسن برافراشته شده است.
پس از برخورد ورقهها از ائوسن پایانی به بعد ،عالوه
بر چين خوردگی بر روي گسلهاي شمال باختري-
جنوب خاوري ،گسلهاي شمال -جنوبی پی سنگ
در خالل سنوزوئيک پایانی به وسيله ورود جبهه
دگرشکلی زاگرس درون منطقه مطالعاتی تجدید
فعاليت کردهاند؛ که تجدید فعاليت این گسلها
باعث ایجاد تغييراتی در پوشش رسوبی مثل تغيير
رخساره و ضخامت رسوبات و همچنين بروز تغيير
در امتداد محور تاقدیسهاي رویی شده است.
همگرایی مورب پس از برخورد بين ایران و ورقه
عربی باعث کوتاه شدگی پی سنگ زاگرس شده
است به نحوي که گسلهاي طولی با امتداد شمال
باختري -جنوب خاوري که در زمان تشکيل کافت
به شکل کششی بودهاند ،اکنون راندگیهاي پی
سنگی طولی را در این کمربند تشکيل میدهند.
گسلهاي با امتداد شمال -جنوبی که داراي روند-
هاي شبيه روندهاي پی سنگی شمالی -جنوبی در
بلوک شرقی عربی هستند ،در اثر این فشارش مایل
به صورت امتداد لغز راست گرد تجدید فعاليت
کردهاند.
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رگ سفيد از سري گسلهاي پی سنگی کششی
است که در طی بازشدگی اقيانوس نئوتتيس در
پرمين تریاس با امتداد شمال غرب جنوب شرق
ایجاد شده است .فاز چين خوردگی تحميلی در
پيش بوم زاگرس و تاقدیس رگ سفيد در پليوسن
رخ داده است .به جهت مدلسازي آزمایشگاهی
تکامل تکتونيکی ،با توجه به محاسبه ميزان کوتاه-
شدگی عمود بر بخش مرکزي تاقدیس رگ سفيد،
با اعمال فشردگی به ميزان  16درصد و با حرکت
فکهاي متحرک دستگاه برش با سرعت ثابت،
وارونگی تکتونيکی و تبدیل حرکت از کشش به
راندگی در گسل رگ سفيد سبب میشود توالی
الیهها دگرشکل شوند و چين خوردگی وابسته به
گسل در تاقدیس رگ سفيد تشکيل گردد .پس از
زمان برخورد از ائوسن به بعد ،با توجه به موازي
بودن کوتاه شدگی زاگرس و امتداد گسل شمال
باختري -جنوب خاوري هندیجان ،این گسل به
صورت امتداد لغز راستگرد تجدید فعاليت کرده
است .با ورود جبهه دگرشکلی زاگرس به پيش بوم
منطقه کوهزایی در پليوسن ،تجدید عالوه بر
برخاستگی تاقدیس تنگو در راس گسل هندیجان،
تاقدیس رگ سفيد به علت حرکت امتداد لغز
راستگرد در گسل هندیجان ،به ميزان  30درجه به
صورت ساعتگرد دچار چرخش محوري شده است.
همچنين نتایج ما نشان میدهد که با توجه به جهت
کلی فشردگی  N22Eدر جنوب غرب ایران و امتداد
قطعه جنوبی گسل هندیجان ( ،)N20Eچين
خوردگی غير واضح در ابعاد کوچک در تاقدیس
تنگو واقع بر روي گسل هندیجان ،به دليل موازي
بودن این گسل عرضی و امتداد فشردگی کلی می-
باشد .ولی بر خالف آن در تاقدیس رگ سفيد که
امتداد گسل اصلی تقریبا عمود بر جهت فشردگی
کلی است ( ،)N110چين خوردگی واضح با ابعاد
ساختاري بزرگ در تاقدیس رگ سفيد ایجاد شده

نتیجهگیری
نتایج ما نشان میدهد که در فروبار دزفول جنوبی
با توجه به توالی فازهاي دگرشکلی زاگرس و رخداد
وارونگی تکتونيکی در گسل راندگی شمال باختري-
جنوب خاوري رگ سفيد و همچنين تجدید فعاليت
گسل پی سنگی هندیجان ،بر همکنش عمودي بين
گسلها در پيش بوم زاگرس اتفاق افتاده است؛ که
این اثر متقابل تاثيراتی مهم بر الگوي ساختاري و
تشکيل تاقدیسهاي رگ سفيد و تنگو دارد .راندگی
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 است که در اثر واقع شدن بخشn باالي نسبت
باختري تاقدیس رگ سفيد در یک پهنه گسلی
 پهن،راستگرد و چرخش ساختاري حاصل از آن
شدگی و افزایش طول موج تاقدیس تسهيل شده
.است

 در این مطالعه تاثير ضخامت الیه کم مقاوم و.است
.شکلپذیر بر الگوي چين خوردگی بررسی شد
مدلسازي ما نشان میدهد که دليل طول موج
بيشتر بخش باختري تاقدیس رگ سفيد به علت
ضخامت زیاد الیه نمکی سازند و همچنين مقدار
پانوشت

1-Fault Interaction
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