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تحلیل ساختاری ساختمان گشتاسب در جنوب دشت سروستان )ناحیه فارس داخلی _ زاگرس(
فاطمه متکی1*، حسین معتمدی2 و نوید دهباشی2

1کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران،ایران

2دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران،ایران 

تاريخ دريافت:  15/ 10/ 1395             تاريخ پذيرش: 03/ 02/ 1396

چکیده
ساختمان گشتاسب در جنوب خاور شیراز جای گرفته است. اين ساختمان ابعاد 54 کیلومتر و بیشینه پهنای 7 کیلومتر دارد و روی رخنمون سازند آسماري- جهرم قرار گرفته 
است. روند عمومی اين ساختار همگام با ديگر ساختارهای ناحیه زاگرس و فارس شمال باختر- جنوب خاور است و در انتهای پالنج خاوری احتماالً به دلیل عملکرد شاخه های 
گسل سروستان روندی خاوری- باختری به خود می گیرد. شیب کلی يال شمالی تاقديس زياد تا برگشته است در حالی که شیب کلی در يال جنوبی 25 تا 30 است که اين مسئله 
نبود تقارن به سوی شمال خاوری را بر خالف ديگر ساختارهای اين ناحیه نشان می دهد. مطالعه حاظر نشان داد که اين هندسه نتیجه ای از فعالیت افق های گسسته میانی موجود در 
توالی چینه شناسی به ويژه تبخیری های سازند دشتک به سن ترياس است و کوهانک های سطحی ساختمان در زير اين سازند و در افق دهرم با يکديگر ادغام می شوند و ساختمان 
واحدی به نام مظفری را تشکیل می دهند. اين پژوهش با استفاده از روش هاي هندسي نوين و برداشت هاي صحرايي، به بررسي هندسه افق دهرم و ويژگي هاي آن پرداخته است. 
در محدوده مطالعاتی 6 برش ساختاری عرضی، در جمع به طول 147 کیلومتر و يک برش طولی، به طول 51 کیلومتر ترسیم شده است. همچنین نقشه خطوط هم تراز در افق 
مخزنی دهرم با استفاده از برش های ساختاری رسم شده بازسازی شده است؛ که بستگی سطحی ساختمان در افق دهرم دارای ابعاد  47 × 11.5 کیلومتر و بستگی قائم ساختمان 

در اين افق 2000 متر است.

کلیدواژه ها: تاقديس مظفری، کوه گشتاسب، افق مخزنی دهرم.
E-mail: ghazal.m84@gmail.com                                                                                                                                                                           نویسنده مسئول: فاطمه متکی*

ريختاری ناحیه پروژه رفتار کرده است )آقانباتی، 1383(. پديده گسلش با  برگشتگی 
بازی کرده است. ويژگی های  تاقديس گشتاسب نقش مهمی  يال شمالی  اليه ها در 
بسیار مهم و مؤثری در شکل گیری سیمای ساختمان داشته  نقش  نیز  سنگ شناختی 
و  آسماری  )سازندهای  دولومیتی  و  آهکی  مستحکم  و  سخت  سنگ های  است. 
پرشیب هستند؛ ولی  دامنه های  بلند، ستیغ های سنگی و  قله های  میزبان  بیشتر  جهرم( 
پهنه های  سازنده  انیدريتی  شیلی-  مارنی،  کم قوام  و  زودفرسا  سنگ های  عکس   بر 
و  تنگ  دره های  هستند.  کم شیب  دامنه های  با  کوتاه  رخنمون های  و  ماهوری  تپه- 
باريک )gorge( نیز به وسیله سنگ های آهکی و دولومیتی میزبانی می شوند. در يال 
همزمان  نتیجه  که  است  آمده  به وجود  ژرفايی  شیارهای  تاقديس گشتاسب  جنوبی 

حرکات زمین ساختی و کارکردهای فرسايشی هستند )شکل 1(.

3-  ساختمان گشتاسب
 40 تقريبی  فاصله  در  خاوری  جنوب   شمال  باختری-  تقريبی  روند  با  تاقديس  اين 
کیلومتری جنوب خاور شهر شیراز، میان طول های جغرافیايی ´20  ˚52 تا ´50  ˚53 
و عرض های جغرافیايی ´00 ˚29 تا ´15 ˚29 و روی رخنمون واحد آسماری- جهرم 
 - جنوب  حاشیه  در  را  نامتقارن  تاقديسی  ساختمان  يک  گشتاسب  کوه  دارد.  قرار 
باختري  جنوب  يال  که  طوری  به  می دهد؛  تشکیل  سروستان  دشت  باختری  جنوب 
آن کم شیب تر از يال شمال خاوري است. اين تاقديس رخنمونی از سازندهای گروه 

بنگستان، گورپی، تاربور ، پابده ، ساچون و آسماری- جهرم دارد )شکل 2(.  
     سازند پابده تنها در بخش کوچکی از پالنج شمال باختری و نزديک به ساختمان 
قره وجود دارد که به سوی خاور و پالنج خاوری ساختمان به واحدهای کم ژرفای 
تاربور و ساچون تغییر رخساره می دهد. بخش آهکی قربان نیز تنها در بخش تنگه اشی 
تاقديس حضور دارد و در دماغه خاوری ساختمان ديده می شود. مطالعات انجام شده 
نشان داد که افق هاي گسسته میاني مانند گورپي و ساچون مي توانند نقش مؤثري در 
ايجاد برگشتگي هاي سطحي در اين ساختمان داشته باشند )شکل 3(. به طوری که در 
يال باختری تاقديس کوه گشتاسب ريزش های ثقلی بسیاری ديده می شود که بیشتر 

زمستان 96، سال بيست و هفتم، شماره 106، صفحه 67 تا 76

1- پیش نوشتار
در اين مقاله سعی شده است که با استفاده از اطالعات حاصل از پیمايش های صحرايی 
تاقديس  با  آن  ارتباط  و  گشتاسب  تاقديس  ساختاری  تحلیل  حفاری،  اطالعات  و 
تقريبی 40 کیلومتری )جنوب و  فاصله  تاقديس گشتاسب در  بررسی شود.  مظفری 
 جنوب خاوری شیراز( و جنوب باختر دشت سروستان و در کمربند چین خورده- رانده

يافته  رخنمون  سازند  قديمی ترين  دارد.  قرار  داخلی(  )فارس  فارس  پهنه  و  زاگرس 
در تاقديس گشتاسب سازندهای ايالم- سروک از گروه بنگستان است. بنابراين بقیه 
توالی چینه شناسی مشتمل بر گورپی، ساچون )قربان(، پابده، آسماری- جهرم و رازک 
ساختاری  تحلیل  نتايج  ارائه  نوشتار  اين  اصلی  است. هدف  عهد حاضر  رسوبات  و 
ساختمان  با  ساختمان  اين  ارتباط  چگونگی  هدف  با  که  است  گشتاسب  تاقديس 
مجاور آن )قره( صورت گرفته است. به اين منظور پس از تهیه نقشه پايه زمین شناسی، 
)2D Move( Move مطالعاتی میدانی و رسم برش های ساختاری در محیط نرم افزار 

و تهیه نقشه های ژرفايی در محیط نرم افزار Petrel صورت گرفته است.

2- زمین ریخت شناسی و چینه شناسی منطقه مورد مطالعه
زمین ريخت شناسی منطقه مورد مطالعه ارتباط نزديکی با سیمای ساختاری ناحیه دارد؛ 
به بیان ديگر، ويژگی های توپوگرافی و واحدهای زمین ريخت شناسی در ناحیه پروژه 
و  گسلش(  )چین خوردگی-  درونی  کنش های  از  رويکردی  توجهی  قابل  میزان  به 
در  ريختاری  ساختاری-  سیمای  هستند.  فرسايش(  و  )هوازدگی  بیرونی  فرايندهای 
زاگرس شامل ساختارهای تاقديسی است که توسط پهنه های دشتگون )ناوديس ها( 
از يکديگر جدا می شوند )مطیعی، 1994(. راستای کوه های تاقديسی با راستای اصلی 
زاگرس منطبق است و گاه نسبت به يکديگر آرايش پلکانی دارند. مهم ترين عوامل 
تکوين ريختاری در ناحیه پروژه حرکات زمین ساختی و ويژگی های سنگ شناختی 
هستند. حرکات زمین ساختی با ايجاد تاقديس گشتاسب و ساختمان مجاور آن )قره(، 
مهم ترين نقش را در شکل گیری سیمای امروزی ناحیه پروژه بازی کرده اند. از سوی 
ديگر فرونشست دشت سروستان هسته ناوديسی است که همزمان با برخاستگی منطقه 
شکل گرفته است. گسلش به عنوان يکی ديگر از پیامدهای زمین ساختی در تکوين 
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واحدهای کربناته آسماری- جهرم، پابده و افق ساچون  را تحت تأثیر قرار داده است. 
به دنبال پر شیب تر شدن يال باختری و برگشتگی پیش يال هنگام مراحل پیشرونده 
چین خوردگی، اين ريزش ها توسط لغزش واحدهای چینه ای بااليی روی واحدهای 
تبخیری سازند ساچون رخ داده و سبب گسلش و چین خوردگی های پراکنده ثقلی 

درون اليه های آسماری- جهرم شده است )شکل 4(.

4- پیشینه پژوهش و روش کار
در پژوهش های پیشین مطالعات چینه شناسی و رسم برش عرضی زمین شناسی ساختمانی 
در ناحیه و همچنین تهیه نقشه خطوط زيرزمینی برای رأس گروه دهرم پرداخته شده 
پايه  بر  تنها  و  گسسته  افق های  تأثیر  و  مکانیکی  چینه شناسی  به  توجه  بدون  که  بود 
 .)James et al., 1969; Mohajer et al,. 1980( هندسه چین خوردگی رسم شده بود 
دهرم گروه  افق های  در  گشتاسب  تاقديس  ژرفايی  هندسه  تعیین  منظور  اين   به 

فارس(  ايالت  در  هیدروکربوری  پتانسیل  دارای  اصلی  افق های  از  يکی  عنوان  )به 
محوری  اثر  بر  عمود  عرضی  ساختاری  برش  شش  مجموع  در  که  گرفت  صورت 
تاقديس و يک برش طولی موازی با اثر سطح محوری ساختار رسم شد )شکل 6(. 
از  برش ها  رسم  منظور  به  الزم  اطالعات  است.  کیلومتر   198 برش ها  طول  مجموع 
چاه های  به  مربوط  گزارشات  و  موجود  زمین شناسی  نقشه های  صحرايی،  داده های 

اکتشافی پیرامونه )سعادت آباد ، سروستان و احمدی( به دست آمده است.

5- بحث
هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین هندسه ژرفايی تاقديس گشتاسب در افق گروه دهرم 
فارس( و  زمین ساختی  ايالت  در  هیدروکربوری  پتانسیل  داری  اصلی  افق   عنوان  )به 
با الگوی رسم  با ساختمان قره در باختر و ساختمان مظفری )مقايسه آن  ارتباط آن 
شده پیشین( است. به اين منظور در مجموع برش های ساختاری عرضی و طولی از 
تاقديس  برش های ساختاری رسم شده روی  به  توجه  با  است.  ساختمان رسم شده 
گشتاسب و با در نظر گرفتن سطوح گسستگی در منطقه مورد مطالعه و پرشیب شدن 
بر چرخش محور  افزون  انتهای جنوب خاوری ساختمان مظفری،  دامنه شمالی، در 
ساختمان به سوی خاور و شمال خاور، گسل های راندگی ديده می شوند که شیبی به 
سوی شمال دارند و سبب رانده شدن سازندهای آسماری- جهرم روی سازند بختیاری 
در جنوب شده اند. با در نظر گرفتن سطوح گسسته بااليی و میانی با ستبرای مناسب 
با توجه به پر شیب شدن دامنه شمالی و برگشتگی در افق های آسماری- جهرم،  و 

می توان گسل هايی رانده با شیب به سوی شمال متصور شد. بنابراين گسل اصلی در 
شیراز  شهر  و  باختر  به سوی شمال  قره  و  ساختمان گشتاسب  برای  گرفته شده  نظر 
به صورت يک گسل راندگی با مؤلفه امتدادلغز راست بر در نظر گرفت. بر اين اساس، 
اين گسل در پايانه های خود به چندين گسل راندگی کوچک تبديل می شود که سبب 
جبران حرکت امتدادلغز گسل اصلی می شوند. بنابراين اين چین های کوچک حاصل 
سطح  به  آنها  از  برخی  است  ممکن  که  هستند  ژرفا  در  راندگی  گسل های  فعالیت 
زمین نیز برسند. فعالیت اين شاخه های گسلی در نزديکی گسل اصلی بیشتر است و 
با فاصله از گسل اصلی و به سوی باختر و جنوب باختری فعالیت آنها کمتر می شود. 
است  بديهی  ناحیه،  در  معرفی شده  هندسه سطحی ساختارهای  و  اندازه  به  توجه  با 
افق های  بنابراين نقش  انتظار همین هندسه را در ژرفاهای زياد داشت.  که نمی توان 
مانند  شکل پذيری  سازندهای  وجود  می شود.  پررنگ  ناحیه  اين  در  میانی  جدايشی 
برای  مناسبی  ناحیه، می تواند گزينه  در  پابده و گورپی و همچنین دشتک  ساچون، 
ژرفايی  هندسه  تشخیص  اين حالت  در  و  باشد  عنوان سطوح گسستگی  به  کارکرد 
ساختارها بدون داده های زيرزمینی بسیار دشوار است. بنابراين با استفاده از داده های 
تا  است  شده  تالش  ساختمانی،  برش های  رسم  برای  ساختاری  الگوهای  و  سطحی 

هندسه ژرفايی در ناحیه تاقديس گشتاسب نشان داده شود )شکل 7(.
     بر پايه تفسیر برش های ساختاری رسم شده، نقشه ژرفايی افق دهرم ساختمان تهیه 
در  رسم شده  ساختاری  برش های  از  کنگان  افق  ابتدا  منظور  اين  به   .)8 )شکل  شد 

محیط 2D Move به نرم افزار Petrel منتقل و در گام بعدی عملیات میان يابی داده ها 
الگوريتم  تعداد کم  و  زياد  پراکندگی  با  داده های  برای  مناسب  الگوريتم  با کمک 
)Convergent Interpolation( انجام شد. بر پايه نقشه ژرفايی تهیه شده شکل 7 ژرفای 

دسترسی به افق دهرم 1800 - برآورد شده است و  نقطه نشت، در ژرفای 5000  قرار 
دارد. مقدار بستگی قائم در اين افق در حدود 2000 متر و بستگی مساحتی ساختمان 
نبود قطعیت )ريسک( در مورد  47 × 11/5 کیلومتر به دست آمده است. دو عامل 

مخزن کنگان وجود دارد:
 1( نبود قطعیت درباره وجود سنگ منشأ مناسب در ناحیه )احتمال نبود شیل های سیلورين(.

2( نبود قطعیت در مورد وجود بستگی در افق کنگان پیش از زمان مهاجرت سیال های 
هیدروکربوری احتمالی.

5- 1. تحلیل فوریه
وسیله  به  که  شد  استفاده  فوريه  تحلیل  از  چین خوردگی  مشخص  انواع  تعیین  برای 
فوريه در  تحلیل  پايه  بر  است.  پیشنهاد شده   Haldeston )1973( و   Stabler )1968(

رأس افق چینه ای گروه دهرم در تاقديس گشتاسب ضرايب 1b، 2b و 3b در يال های 
شمالی و جنوبی برش طولی تاقديس اندازه گیری شده است )رأس افق دهرم به عنوان 
سطح آزمون در نظر گرفته شده؛ شکل 9( و از تحلیل آن نوع چین بر طبق جدول 1 

به دست آمده است.
     بر پايه نتايج تحلیل فوريه نوع چین برای راس گروه دهرم در يال باختری نیمه 

بیضی پر دامنه و در يال جنوبی سینوسی پردامنه تعیین شده است.
5- 2. حذف اثر چین خوردگی از برش های ساختاری

از  چین خوردگی  اثر  حذف  روش هاي  بر  مختصر  مروری  از  پس  بخش  اين  در 
برش های ساختاری، نمونه هايی عملی از تاقديس گشتاسب ارائه می شود.

     دو پیش فرض اصلی حذف اثر دگرريختی از برش های ساختاری عبارتند از:
از مقاطع،  اولیه در رسم و حذف دگرريختی  - حفظ طول الیه: يکی از فرض هاي 

حفظ طول اليه هاست. به اين معنی که طول مرزهاي هر اليه پیش و پس از دگرريختی 
ثابت است. صادق بودن اين پیش فرض، بستگی به آن دارد که ستبرای اليه پیش و 
پس از دگرريختی ثابت باشد. اگر در طی دگرريختی، واحدهاي سنگی دچار نازک 

و يا ستبرشدگی شوند، پیشاپیش اين شرط نقض شده است.
- حفظ مساحت الیه: اين شرط در نظر می گیرد که حجم اليه ها، در طی دگرريختی 

تغییر نخواهند کرد و اگر شرط واتنش صفحه اي نیز برقرار باشد؛ مساحت اليه ها، در 
صفحه برش ثابت باقی می ماند. در مناطق داخلی کوهزادها که شواهدي از کاهش 
به  انحاللی  برگوارگی  زياد  )مانند گسترش  است  حجم واحدهاي سنگی در دست 
باور  اما  موازات سطح محوري چین ها(؛ شرط حفظ مساحت اليه ها نقض می شود. 
کاهش  اثر  رانده،  و  چین  کمربندهاي  بخش هاي خارجی  در  که  است  آن  بر  کلی 

حجم قابل صرف نظر کردن است.
     نرم افزار MOVE سه الگوريتم برای حذف اثر چین خوردگی دارد:

امتداد  اثر چین خوردگی در  اين روش حذف  )Simple length(: در  برش ساده   )1
تعدادی خط قائم صورت می گیرد و طول اليه ها پیش و پس از حذف دگرريختی 
اين  کاربرد  اليه بندی،  مساحت  و  طول  حفظ  شرط  به  توجه  با  کرد.  خواهد  تغییر 

الگوريتم در مناطق چین خورده چندان صحیح به نظر نمی رسد.
2( روش طولی برابر )Line length(: در اين روش طول اليه ها پیش و پس از حذف 
دگرريختی حفظ خواهند شد. اين فرايند بدون توجه به تغییرات احتمالی در ضخامت 

اليه ها )در اثر عامل اولیه رسوبی يا عامل ثانويه دگرريختی( انجام می شود.
3( روش خمش– لغزش )Convergent Interpolation(: در اين روش طول و تغییرات 
ستبرای اليه ها در طی حذف اثر چین خوردگی حفظ خواهد شد. با توجه به مزيت روش های 
 1 و 2، از اين دو روش برای ارزيابی برش های تاقديس گشتاسب استفاده شده است.

- روش طولی برابر: برش های عرضی تاقديس گشتاسب با روش خمش- لغزش به 

حالت پیش از چین خوردگی بازگردانده شده اند. در اين فرايند سری هرمز دخالت 
داده نشده؛ چرا که تغییرات مساحتی و احتماالً حجمی در آن رخ داده و همچنین قاعده 
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سری هرمز بدون قطعیت مکانی است. در برش های تاقديس گشتاسب، راس سازند 
به نرم افزار معرفی و در مواردی که اين افق فرسوده  آسماری به عنوان خط راهنما 
شده؛ بخش فرسوده آن مورد بازسازی قرار گرفته است. پس از حذف چین خوردگی 
هندسه ديده شده است که طول اليه ها در بیشتر برش ها تقريباً يکسان بوده است و يا 
 )Loose Line( روند افزاينده مختصر رو به سطح دارند. هندسه سیستماتیک خط آزاد
نشان دهنده برخوردار بودن برش از نظر موازنه است. اثر حذف چین خوردگی پس از 

25% ، 50% ، 75% و 100% در   )شکل 10 تا 13( ديده می شود.
- روش خمش– لغزش: در اين روش 1( طول اليه و 2( تغییرات ستبرای آن در طی 

منشأ رسوبی  می تواند  ستبرای اليه ها  تغییرات  اثر دگرريختی حفظ می شود.  حذف 
اين  باشد.  ايجاد شده  اثر دگرريختی  در  يا  داشته  پیشرونده(  )مانند حالت گوه های 
مقاوم،  واحدهای  در  واحدهاي سنگی  داخلی  می کند که دگرريختی  فرض  فرايند 
محدود به برش ساده در صفحات موازي با اليه بندي است. اولین گام، وارد کردن 
يک خط ثابت )Pin line( در برش است. از آنجا که اندازه گیري طول اليه ها نسبت 
به اين خط ثابت انجام  می شود؛ محل آن بايد به گونه اي انتخاب شود که آن محل در 

طی دگرريختی موقعیت تقريباً ثابتی داشته باشد. 
در  کوهزاد  پیش کوهی  حوضه  و  باشد  ناحیه اي  شده،  رسم  مقطع  مقیاس  اگر       
آن ديده شود؛ بهترين محل براي انتخاب خط ثابت، در واحدهاي دگرريختی نشده 
تاقديس  )مانند  باشد  مقطع محلی  مقیاس  اگر  اما  است.  پیش کوهی کوهزاد  بخش 
گشتاسب(؛ مناسب است تا خط ثابت به موازات سطح محوري تاقديس ها و يا به ويژه 
در بخش میانی ناوديس هاي باز قرار داده شود. در گام بعدی نیاز است تا به الگوريتم 
خمش- لغزش، يک خط راهنما )Template line( معرفی شود. خطی به عنوان راهنما 
معرفی می شود که هندسه آن مشابه با توالی مورد نظر برای حذف اثر چین خوردگی 
است. الگوريتم نرم افزار، شکل اين خط را مبنا قرار می دهد و در ادامه، ستبرای هر 
افق را نسبت به آن به دست می آورد و عملیات حذف چین خوردگی را انجام می دهد 
)شکل های c -14 و d(. پس از پايان عملیات و حذف چین خوردگی از برش، می توان 
عنوان  تحت  تا خطی  متصل کرد  يکديگر  به  توسط خطی  را  مرز  هر  انتهايی  نقاط 
خط آزاد  شکل گیرد. مفهوم اين خط مشابه آن است که پیش از دگرريختی، يک 
چاه قائم در توالی سنگی فرضی حفاري شده باشد، سپس توالی دگرريختی شود و 
دوباره به حالت اولیه بازگردد. در برشی که از ديد هندسی معتبر باشد؛ موقعیت اين 
چاه قائم، پس از بازگشت به حالت اولیه بايد کماکان قائم و به صورت خط راست 
باقی بماند. اما در عمل خیلی کم اين حالت ديده می شود و معموالً اين خط به صورت 
مايل خواهد بود )شکل b -14(. الگوي خط مايل که نشان دهنده طول هاي افزاينده يا 
کاهنده به سوی سطح است؛ امري معمول است. اين پديده می تواند نشان دهنده وجود 
زيگزاگی  حالت  و  پله شدگی  حالت  باشد.  سنگی  واحدهاي  در  میان اليه اي  برش 
مواردي هستند که نشان می دهند برش به علت داشتن مشکالت هندسی، قابل موازنه 
نیست و قابلیت بازگشت به حالت دگرريخت نشده را ندارد. در رابطه با حالت پله اي 
يک استثنا وجود دارد و آن عملکرد افق هاي جدايشی میانی در طی دگرريختی است. 
در اين حالت طول اليه ها به علت تفاوت سبک، دامنه و طول موج چین ها، در باال و 
پايین افق جدايشی متفاوت است و در نتیجه يک حالت پله ای در محل افق جدايشی 

میانی ايجاد می شود )شکل 14(.

     در شکل 15 اثر حذف چین خوردگی با استفاده از الگوريتم لغزش خمشی در 
برش ´EE ساختمان گشتاسب به نمايش در آمده است. با مقايسه دو شکل پیش از 

دگرشکلی و پس از حذف آن نتايج زير ديده می شود:
- خط آزاد )Loose line( نشان دهنده افزايش طول اليه ها از ژرفا به سوی افق است 
افزايش طول اليه ها حالت  ولی همان گونه که در هندسه خط آزاد ديده می شود؛ 

سسیتماتیک داشته و از اين رو مقطع از نظر موازنه ای قابل قبول است.
اثر  در  کیلومتر   3/74 میزان  به  اليه ها  کوتاه شدگی  نشان دهنده  برش  دو  مقايسه   -

چین خوردگی است.
 EE´ مقايسه مقدار کوتاه شدگی نشان دهنده مقدار 17 درصد کوتاه شدگی در برش -

بوده است.
5-  3. محاسبه ژرفای تا سطح گسستگی

برای محاسبه ژرفای تا سطح گسستگی افق آسماری- جهرم به عنوان افق مبنا انتخاب 
محاسبه  پايه  بر   )Z( تا سطح گسستگی  ژرفای  هندسی،  الزامات  از  استفاده  با  و  شد 
مساحت زير سطح چین خورده )A( )تا خط عطف( و طول مستقیم )´L( و طول چین 

خورده )L0( به دست آمد )شکل 16(.
     اين بررسی و محاسبه نشان دهنده اين است که ژرفای افق گسسته میانی در محدوده 
ژرفای3970 متری سازند دشتک قرار می گیرد. اين مطلب انتخاب سازند دشتک را به 

عنوان سطح گسستگی در برش ´EE تأيید می کند )شکل 17(.

6- نتیجه گیری
نبود  که  است  به سوی شمال خاور  تمايل  با  نامتقارن  ساختمانی  تاقديس گشتاسب 

تقارن به واسطه تأثیر افق های گسسته میانی شکل گرفته است.
از  پیش  به حالت  لغزش  با روش خمش-  تاقديس گشتاسب  برش های عرضی       
چین خوردگی بازگردانده شدند که پس از حذف چین خوردگی ديده شد که طول 
اليه ها در بیشتر برش ها تقريباً يکسان است و يا روند افزاينده مختصر رو به سطح دارند 

و برش ها از نظر طولی و مساحتی موازنه هستند.
     بر پايه نتايج تحلیل فوريه نوع چین برای رأس گروه دهرم در يال باختری نیمه 

بیضی پر دامنه و در يال جنوبی سینوسی پردامنه تعیین شده است.
     محاسبه ژرفای تا سطح گسستگی نشان داد که ژرفای افق گسسته میانی در محدوده 
ژرفای 3970 متری سازند دشتک قرار می گیرد که اين مطلب انتخاب سازند دشتک 
سازند  عملکرد  همچنین  می کند.  تأيید  را   EE´ برش  در  گسستگی  سطح  عنوان  به 
دشتک به عنوان افق گسسته میانی سبب ايجاد مخزن واحدی در گروه دهرم در بخش 

زيرين سطح گسستگی و ايجاد دو کوهانک در بخش باالی اين افق ياد شده است.
     بر پايه برش های ساختمانی رسم شده، ساختمان گشتاسب يک چین گسسته با سطح 
گسستگی قاعده ای )Basal Detachment( در سری هرمز است. سازندهای دشتک 
)Intermediate Detachment levels( بینابینی  به عنوان سطوح گسستگی   و گورپی 

در تکامل چین نقش داشته اند.
     بر پايه نقشه ژرفايی تهیه شده برای رأس افق کنگان، مقدار بستگی قائم در اين افق 
2000 متر بوده و بستگی مساحتی ساختمان  47 × 11/5 کیلومتر و ژرفای دسترسی به 

افق دهرم 1800-  متر به دست آمده است.
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شکل 1- موقعیت جغرافیايي و زمین شناسي تاقديس مظفری در زاگرس.

شکل 2- نمای کلی تاقديس گشتاسب و توالی چینه شناسی يال شمالی و جنوبی آن .

شکل 3- دماغه ساختمان گشتاسب در واحد ايالم-سروک در هسته تاقديس .
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.DD´ شکل 4- توالی چینه شناسی آسماری- جهرم و ساچون، برش

شکل 5- الگوی ارتفاعی رقومی ناحیه: تاقديس مظفری و کوهانک های قره و گشتاسب.
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روی  عرضی  و  طولی  زمین شناسي  برش های  آرايش  از  سه بعدی  نمای   -7 شکل 
ساختمان گشتاسب.

خطوط  نقشه  و  زمین شناسي  وضعیت  از  سه بعدی  نمای   -8 شکل 
زيرزمینی افق دهرم در تاقديس ساختمان گشتاسب.

شکل 6- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه به همراه برش های ساختاری تهیه شده از تاقديس گشتاسب.
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شکل 9- معرفي متغیرهاي اندازه گیري شده جهت تحلیل فوريه

به  جهرم  آسماری-  گرفتن  نظر  در  با  چین خوردگی  حذف  اثر   -10 شکل 
عنوان افق مبنا به میزان %25.

جهرم آسماری-  گرفتن  نظر  در  با  چین خوردگی  حذف  اثر   -11  شکل 
به عنوان افق مبنا به میزان %50.
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شکل 12- اثر حذف چین چین خوردگی با در نظر گرفتن آسماری- جهرم 
به عنوان افق مبنا به میزان %75.

به  جهرم  آسماری-  گرفتن  نظر  در  با  چین خوردگی  حذف  اثر   -13 شکل 
عنوان افق مبنا به میزان %100.

شکل a -14 و b( الگوهای زيگزاکی و افزاينده به سوی سطح خط looseline؛ c و d( حذف اثر چین خوردگی با روش خمش- لغزش. 
در اين روش يک خط به عنوان خط مبنا در نظر گرفته می شود )رأس اليه در اين شکل( و سپس مرز زيرين اليه به گونه ای بازسازی 

.)Groshong, 2006  می شود که تغییرات ستبرای اليه حفظ شده و طول اولیه مرزهای بااليی و پايینی اليه ثابت بماند )شکل ها از

a

b

c

d
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شکل 15- نمونه ای از حذف چین خوردگی از برش های تاقديس گشتاسب.
  Shortening = (L1 – L0)/ L0*1/100 → (21906-18159) / 18159 * 1/100 → 17%

دارند  قرار  خود  منطقه اي  تراز  در  ناوديس ها  که  حالي  در  گسسته  چین هاي  در  مساحت  موازنه   -16  شکل 
.)Mitra, 2002(
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نوع چین b3 b2 b1 یال شماره

نیمه بیضی پردامنه 0/08 -0/4 0/9 شمالی 1

سینوسی پردامنه 0/03 -0/3 0/7 جنوبی 2

افق مرجع رأس در  پايه  بر  قاعده اي  تا سطح گسستگي  شکل 17-  محاسبات ژرفای 
.DD´ تاقديس گشتاسب، برش

Detachment = S/ )L1 - L0(
Z=S/ )L1-L0( = 3970 m 
= 29379215 / 7400 = 3970 m

.CC´جدول 1- ضرايب فوريه به دست آمده برای رأس گروه دهرم در برش
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