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چكيده
یکی از راههای کشف و بهدست آوردن اطالعات از ساختارهای پنهان در بخش زیرین رسوبات ،زمانی که برونزد ندارند یا در دریا
واقعشدهاند ،استفاده از دادههای لرزهای دو یا سهبعدی است .خوشبختانه بخش جنوبی ایران شامل خلیجفارس و تنگه هرمز دارای منابع غنی
از هیدروکربنهاست که سبب شده تا دادههای لرزهای قابل قبولی در این بخش وجود داشته باشند .منطقه تنگه هرمز از نظر زمینشناسی

ساختمانی در بخش شمال خاوری خلیجفارس و بین دو منطقه ( )zoneزمینساختی ،یکی زون زمینساختی زاگرس و دیگری زون فرورانش
صفحه عمان واقعشده است .تمرکز این پژوهش بر روی نتایج حاصل از دادههای لرزهای موجود میباشد .اولین مرحله از شکلگیری حوضه،

مرحله باز شدن دریای نئوتتیس است که با رسوبگذاری سازندهای دشتک ،کنگان و خانه کت همزمانشده که پسازآن یعنی در تریاس
باالیی یک ناپیوستگی نیز رویداده و بر روی رسوبات تریاس آغازین تا میانی مشخصشده است که میتوان بهعنوان توسعه حوضه رسوبی
از آن یادکرد .این مرحله از باز شدن حوضه سبب شکلگیری گسلهای بزرگ و بهاحتمال ،پیسنگی در منطقه شده است که مطالعه این

گسلها و حرکات آنها موضوع این مقاله است .مرحله بعدی یعنی تحول و تکامل حوضه زمانی آغاز میشود که حوضه شروع به بسته شدن

میکند و درباره زمان دقیق آن اختالفنظر وجود دارد؛ اما آنچه آشکار است چهار رویداد فشاری است که در زمانهای سنومانین-تورونین
تا ماستریشتین ،اواخر پالئوسن -اوایل ائوسن ،اواخر الیگوسن -میوسن ،اواخر میوسن تا کواترنری روی دادهاند و به ترتیب سبب فرارانش

افیولیتها و در نهایت رسوبگذاری گورپی به همراه فرسایش در برخی مناطق ،رسوبگذاری پابده و همچنین فرسایش منطقهای ،فرسایش
و ناپدید شدن سازندهایی همچون آسماری و گچساران و در نهایت آخرین فاز همان فاز کوهزایی زاگرس است که فرایند فشارش همچنان

ادامه دارد.

 -1پيش نوشتار
تنگه هرمز در بخش خاوری حوضه پیش بوم خلیجفارس واقعشده است که مرز
خاوری آن نیز دریای عمان بوده که حوضهای اقیانوسی بهشمار میرود (شکل .)1
در بخش جنوبی تنگه هرمز ،جزیره مسندام ( )Musandamواقعشده که حاصل از
فرارانش رسوبات و افیولیت ( )Searle et al., 2014میباشد .بخش شمالی تنگه هرمز
به ساحل هرمزگان میرسد .تنگه هرمز محدودهای حدود بیست هزار کیلومترمربع
را دربرمیگیرد که جزیرههای هرمز ،الرک ،هنگام و قشم در آن واقعشدهاند .تنگه
هرمز در واقع ژرفترین بخش حوضه خلیجفارس را شامل میشود که دارای ژرفای
میانگین  100متر در ژرفترین بخش آن ،یعنی در نزدیکی شبهجزیره مسندام میباشد.
به نظر میرسد شیب این منطقه توسط گسلهایی ژرف و بزرگی که در سرتاسر آن
وجود دارند و از نظر زمینساختی فعال بوده ( )Agard et al., 2005و عمدتاً دارای
روند عمومی شمالی -جنوبی تا شمال خاور -جنوب باختر هستند ،کنترل میشود.
حوضه خلیجفارس یک حوضه با فرونشست زمینساختی کمژرفایی است كه در
اواخر دوره ترشیری در بخش جنوبی چینخوردگی زاگرس تشکیلشده است
()Purser and Evans, 1973؛ اما شکل ساختاری و روند اصلی آن در زمان
پلیو ـ پلیستوسن در اثر چینخوردگی زاگرس شکلگرفته است .این حوضه ،ساختاری
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نامتقارن دارد و شیب آن در بخش سواحل ایران زیادتر و بیشینه ژرفای آن در این
بخش واقعشده است .خطالقعر خلیجفارس كه در طول آن قرارگرفته است ،آن را
به لحاظ زمینشناسی به دو بخش پایدار عربی در جنوب و بخش ناپایدار چینخورده
ایرانی تقسیم میکند (;Motamedi et al., 2011; Jahani et al., 2009, 2017
 .)Perotti et al., 2011, 2016میزان چینخوردگیها در خشكیهای ایران شدید
است (شیب  50درجه و بیشتر) و با شیبهای كمتر بهطرف دریا ادامه دارد بهگونهای
كه در دریا به  10تا  20درجه میرسد .زمینساخت بخش باختری تنگه هرمز در
ارتباط با خلیجفارس بوده و گنبدهای نمکی تأثیر زیادی بر آن داشتهاند؛ میتوان
اینگونه بیان داشت که زمینشناسی پیچیده خاور خلیجفارس متأثر از زمینساخت
گنبدهای نمکی هرمز که از زمان پالئوزويیک آغازین شروعشده است ،میباشد
(.)Motamedi et al., 2011; Jahani et al., 2009, 2017. Perotti et al., 2011, 2016
در بخش مرکزی تنگه هرمز ،زمینساخت منطقه توسط گسلهای قدیمی با روند
تقریبی شمال خاور جنوب باختر کنترل میشود .بخش خاوری منطقه نیز بهطور
همزمان تحت تأثیر زمینساخت عمان بوده و در نتیجه ،شاهد بههمریختگیهای
شدیدی در بخشهای ژرف و قدیمیتر از سازندهای گوری هستیم.
از دیدگاه جغرافیایی ،برخورد ساختارهای عربی و رشتهكوه زاگرس ،توپوگرافی
زیردریایی خلیجفارس را شکل داده است .اگرچه شیب بستر بسیار آرام است ،ولی
حدود  20جزیره و تعدادی پشتههای كوتاه و بلند زیردریایی در آن وجود دارند كه
بیهنجاریهای توپوگرافی را شکل میدهند (آقانباتی .)1383 ،دو گروه عمده جزیره
در این بخش وجود دارد که گروه اول درواقع دنباله زاگرس بوده و بر اثر باال آمدن
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سطح آب بهصورت جزیره درآمدهاند .ولی گروه دوم جزئی از گنبدهای نمكی
سری هرمز هستند كه در اثر باال آمدن نمک از الیههای زیرین به وجود آمدهاند.
 -2موقعیت منطقه و خاستگاه زمینشناسی (شرح چینهشناسی و ساختمانی)
بهطورکلی رسوبات عهد حاضر خلیجفارس ،از ساحل به اعماق (ژرفای بیشینه 90
متر) دانهریزتر میشوند ،بهگونهای كه مارنها در بخش مركزی خلیجفارس تشكیل
و نهشته میشوند .آهكهای مارنی ،ژرفترین رخساره عهد حاضر خلیجفارس است
(آقانباتی .)1383 ،همانگونه که میدانیم ،تنگه هرمز در بخش خاوری خلیجفارس
واقعشده و طبیعتاً چینهنگاری مشابهی در این بخش دارد .رسوبات بستر در سواحل
خاوری و باختری ایرانی خلیجفارس دانهریز بوده و از نوع گل و گلماسهای است،
درحالیکه بستر خلیجفارس در نواحی دور از ساحل بحرین ،قطر ،امارات متحده
عربی ،در اطراف جزایر و در نواحی بلند بستر سنگی با رسوبات دانهدرشتتر ماسهای
تا ماسه گلی پوشیده شده است .مارنها جزو رسوبات چیره در این حوضه هستند اما
در نواحی ساحلی ایران میزان كربناتهای موجود در رسوبات به باالتر از  50درصد
و در نواحی جنوبی این حوضه به سمت بخش باختری و نواحی کمژرفا به  80درصد
افزایش مییابد.
محدوده مورد مطالعه در بخش جنوب خاوری زاگرس یعنی تنگه هرمز و در
 55˚:00تا  57˚:00طول خاوری و  26˚:00تا  28˚:00عرض شمالی جای گرفته است
(شکل  .)1در جنوب خاوري زاگرس ،بهویژه در حدفاصل ميان گسل كازرون در
باختر و گسل ميناب در خاور (حوضه فارس) ،سنگهاي پركامبرين پسين رخساره
كوالبي  -تبخيري دارند .در حال حاضر ،رسوبهاي تبخيري و سنگهاي ماگمايي
اين حوضه بهصورت حدود  115گنبد نمكي برونزد دارند (مطیعی .)1372 ،در مورد
ستبرای نمك ،نظرها بين  900تا  4000متر ،متفاوت است ،ولي درمجموع ،بيشترين
انباشت نمك ،در ناحيه بندرعباس و هرمزگان است (مطيعي)1372 ،؛ که در محدوده
مطالعه شده نیز دو گنبد نمکی موجود سبب باالآمدگی و تغییر در ساختار رسوبی
منطقه شده است (شکل  .)2گنبدهای نمکی در سمت چپ تصویر مشاهده میشوند.

سنگهای پالئوزوئیک آغازین در خلیجفارس مدفونشده و دادههای لرزهای به
آن دسترسی ندارد؛ شایان ذکر است که حضور نمک در دادههای لرزهای تفسیر
را مخدوش و گاهی ناممکن میکند به عبارت بهتر ،امواج لرزهای از نمک عبور
نمیکنند ،بنابراین ساختار نمک و ساختارهای اطراف آن اغلب مخدوش و غیرقابل
تفسیر هستند .باید یادآوری کرد که باالآمدگی نمک سبب تغییر شکل و ستبرای
رسوبگذاری خواهد شد .بدینصورت که با نزدیک شدن به گنبد نمکی شیب
الیهها تغییریافته و رسوبات دچار چینخوردگی میگردد و ساختارهایی به نام
 Rim synclineرا شکل میدهند.
رسوبگذاری در منطقه با توجه به دادههای لرزهای را میتوان بر اساس دو
ناپیوستگی مهم (ناپیوستگی میوسن ،ناپیوستگی اواخر کرتاسه) در منطقه به سه گروه
عمده تقسیمبندی نمود:
ً
 گروه اول :این گروه ،الیههای رسوبی جوان یا پس از گوری که عمدتا بدونتغییر و افقی هستند و تنها در برخی موارد گسلها و گنبد نمکی اندکی بر شکل
ظاهری آن اثر نهادهاند؛ این رسوبات بر روی ناپیوستگی زاویهداری که ناپیوستگی
میوسن نامگذاری شده نهشته شدهاند و به ترتیب از قدیم به جدید شامل مارن و
سنگآهکهای سازند میشان با سن میوسن میانی تا پایانی ،سازند مارنی آغاجاری به
سن میوسن پایانی تا پلیوسن و سنگهای رسی آهکهای صدف دار با سن پلیوسن
تا هولوسن است.
 گروه دوم :این گروه که در زیر ناپیوستگی میوسن قرارگرفتهاند ،الیههای رسوبیپیش از رسوبگذاری گوری هستند که شامل سازندهای گچساران ،فارس،
آسماری ،گورپی -تاربور ،ایالم ،الفان ،سروک وکژدمی می باشند .با حضور
ناپیوستگی در این زمان گاهی یک یا چند سازند در منطقه دچار فرسایش یا نبود
میشود .سازند آسماری در بخش باختری گسترش بیشتری داشته و با نزدیک شدن به
منطقه مورد مطالعه بهمرور دچار تغییر ستبرا در اثر فرسایش شده تا جایی که در منطقه
مورد مطالعه آسماری اص ً
ال وجود ندارد و در عوض تغییرات ستبرا در سازندهای
پابده و گورپی سبب شده تا ستبرای قابلتوجهی را در منطقه شامل شود.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی و زمینساختی محدوده مورد مطالعه که با کادر قرمز رنگ مشخصشده ،به همراه گسلهای اصلی و مهم موجود در منطقه که با خطوط سیاه
مشخصشدهاند (تصویر تهیهشده از ادغام تصاویر عمق سنجی اقیانوسی و ارتفاع سنجی خشکی در . )Global mapper
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شکل  -2مقطع عرضی لرزهای تنگه هرمز  .الف) تصویر بدون تفسیر از مقطع لرزهای .ب) مقطع عرضی لرزهای تفسیر شده.
همانطور که در تصویر دوم آشکارشده است ،دو ناپیوستگی مهم یکی در مرز میوسن -پلیوسن و دیگری در مرز کرتاسه باالیی

قابلتشخیص است( .شکل گنبد نمکی به علت کیفیت ضعیف دادههای لرزهای بهطور دقیق قابلتشخیص نبوده و صرفاً یک نمای
شماتیک از آن به تصویر کشیده شده است).

بهعبارتدیگر ،در منطقه مورد مطالعه از گروه فارس سازند گوری در زمان
میوسن-پلیوسن و سازندهای پابده و گورپی (کرتاسه باالیی -ائوسن) با ستبرای
بسیار زیاد مشخصشدهاند .مرز بین این دو واحد با تغییرات شیب در رسوبگذاری
(ناپیوستگی غیر همشیب) و در برخی مناطق با ناپیوستگی از نوع فرسایشی
مشخصشده است .مرز بین گروه بنگستان و گورپی نیز به صورت غیر همشیب و
همراه با تغییرات شیب بسیار مالیم و با تغییر جنس سازند قابلتشخیص میباشد .مرز
گروه بنگستان و سازند داریان با تغییرات شیب همراه نبوده و فقط تغییرات جنس
الیهبندی از ویژگیهای شناخت آن بهشمار میرود.
 گروه سوم :این گروه رسوبگذاری پیش از ناپیوستگی اواخر کرتاسه را شاملمیشود و شامل سازندهای داریان ،گدوان ،فهلیان ،هیث ،سورمه ،نیریز و رسوبات
ماقبل آن شامل رسوبات دوره تریاس و پیش از آن میباشد .در محدوده مورد مطالعه،

C

با افزایش ژرفا از کیفیت داده های لرزهای کاسته شده و تنها تغییر بعدی که پس از
سازند داریان قابلتشخیص میباشد ،به نظر می رسد که مربوط به اوایل کرتاسه و
اواخر ژوراسیک میباشد؛ که بهاحتمالزیاد سازندهای خانه کت و سورمه میباشند.
پساز این ژرفا ،عم ً
ال دادههای لرزهای با اختالل مواجه بوده و به علت عوامل مزاحم
در عبور امواج لرزهای قابل به استناد نمی باشند .امواج لرزهای تا ژرفای  6ثانیه
قابلبرداشت هستند ،اما فقط تا ژرفای  4ثانیه آن قابلاستفاده میباشد؛ بنابراین برای
ارائه یک تفسیر بهتر از این ساختار ،از قوانین ساختمانی پیروی میکنیم (شکل .)3
بر اساس مقاطع عرضی مطالعه شده توسط ( ،Tavakoli-Shirazi et al. (2013در
کمربند کوهستانی زاگرس ،سازندهای باروت ،زایگون ،اللون ،میال ،ایلبیک،
زردکوه ،سیاهو ،درگز و ساچون که شامل کربناتها ،ماسهسنگ و شیل هستند ،در
فاصله زمانی کامبرین تا سیلورین رسوب کردهاند.

B

A

شکل  -3محدودههای تقسیمبندی شده بر اساس موقعیت زمینساختی .محدوده  ،Aمحدوده باختری با حضور گنبدهای نمکی است .محدوده  ،Bمحدوده مرکزی با
حضور گسلهای فعال است .محدوده  ، Cمحدوده خاوری با بههمریختگی زمینساختی و دادههای ضعیف لرزهای است.
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 -3شرح و روش مطالعه
کوه زاد زاگرس تأثیر بسیار زیادی بر تحول ساختاری تنگه هرمز یا بخش شمال
خاوری خلیجفارس نهاده است (شکل  .)4در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس
در جهت شمال خاوری و به زیر پوسته قارهای اوراسیا ،کوهزاد زاگرس شکل گرفته و
همچنین در ادامه این برخورد ،صفحات قارهای عربی و اوراسیا در امتداد گسل اصلی
زاگرس و گسل میناب به هم برخورد کردهاند که سبب گسترش تأثیر این کوهزاد شده
است ( .)Berberian and King, 1981حوضه رسوبی خلیجفارس در حاشیه خاوری
ورقه عربی قرارگرفته و پیسنگ آن شامل سپر عربی میباشد .نخستین رسوبات این

منطقه ،شامل رسوبات تبخیری سری هرمز میباشد که در زمان پرکامبرین و کامبرین
پیشین نهشته شدهاند ( .)Stocklin, 1964مطالعه خطوط لرزهای محدوده خلیجفارس
که بهعنوان حوضه پیش بوم زاگرس معرفیشده ،نشاندهنده حرکت جانبی و قائم
نمکهای سری هرمز پس از رسوبگذاری آن از زمان پالئوزويیک پیشین است
(جهانی .)1390 ،توزیع منظم کنونی دیاپیرهای نمکی مربوط به گسلهای پیسنگی
است که در زیر دیاپیرها قرار دارند بهطوریکه این گسلها راه فرار را برای حرکت
رو به باالی نمک فراهم نمودهاند (.)Jahani et al., 2007

شکل  -4جدول زمانی سنگ چینهای واحدهای بخش خاوری خلیجفارس که شامل اصلیترین رویدادهای زمینساختی و سطوح ناپیوستگی دارای گستردگی میباشد .دادههای این جدول
زمانی از مطالعه گزارشهای چاپنشده و چاپشده در Bechennec et al., 1990; Faramarzi et al., 2015; Ghavidel Syooki et al., 2011; James and Wynd, 1965;( NIOC
1

 )Saberi et al., 2016; Searle, 1988b, Searle et al., 2014; Stocklin, 1968; Tavakoli Shirazi et al., 2013بهدستآمده است (.)Orang et al., 2018
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تحول ساختاری بخش خاوری خلیجفارس (در منطقه تنگه هرمز) تقریباً ناشناخته
باقیمانده است و مقاالت مرتبط کمی در این زمینه نوشتهشده است (;Orang et al., 2018
.)Jahani et al., 2009; Molinaro, 2004; Michaelis and Pauken, 1990
بنا بر برخی مطالعات صورت گرفته ،تحول ساختاری این منطقه شامل دو بخش
اصلی میباشد .اولین رخداد که قدیمیتر است مربوط به فرارانش سنگهای
آلوکتونوس (شامل  Sumeini, Hawasinaگروه  Haybiو افیولیتهای )Semail
میباشد که به سمت حاشیه شمال خاوری صفحه عربی یعنی در کوههای عمان
در کرتاسه پایانی میباشد (;Searle, 1988a; Searle and Malpas, 1980, 1982
 .)Searle et al., 2003; Searle and Ali, 2009دومین رویداد زمینساختی در
الیگوسن آغازشده و شامل باالآمدگی و فرسایش بزرگمقیاسی است که در اوایل
میوسن پایانیافته است ( .)Searle et al., 2014این رویداد تا شبهجزیره مسندام یعنی
در کوههای شمالی عمان به اتمام میرسد ( .)Orang et al., 2018رخداد دوم به شکل
یک ناپیوستگی زاویهدار بین کرتاسه پایانی و سکانس زیرین سنوزوییک آغازین تا
کرتاسه در خطوط لرزهای مشخص میشود (;Haffer, 1972; Jahani et al., 2009
 .)Michaelis and Pauken, 1990 Pauken and Hemer, 1991; Agard, 2005فاز
زمینساختی سیمرین پسین در زمان ژوراسیک پایانی و اوایل کرتاسه بهصورت
فشارشی و کوهزایی همراه با سایر نقاط بر خلیجفارس تأثیر گذارده ،بهنحویکه
رسوبات تهنشین شده در حوضه ،توسط حرکات عمودی و در امتداد گسلهای
پیسنگی کنترل میگردند (.)Ghazban, 2007; Leturmy and Robin, 2010
برای بررسی دقیق محدوده مورد مطالعه میبایست آن را بر اساس تفاوتهای
ساختاری و شکلی موجود در منطقه تقسیمبندی نمود تا مطالعه و بررسی آن با

سهولت و دقت بیشتری انجام پذیرد .با توجه به کلیه تفاوتهای ساختاری موجود،
محدوده مورد مطالعه دارای سه پدیده عمده شامل حضور و رشد نمک ،حضور
گسلهای پلکانی متعدد و یک ساختار  pop-upمانند به همراه بههمریختگی است
که به ترتیب در بخش باختری ،مرکزی و خاوری شکل  2واقعشدهاند .بدین منظور
با توجه به شکل  2که یک نمای کلی از محدوده موردمطالعه را نشان میدهد ،منطقه
به سه بخش خاوری ،مرکزی و باختری مطابق شکل  3تقسیم گردیده و مورد مطالعه
قرار گرفت که به شرح زیر میباشند.
 بخش خاوری :در بخش خاوری همانگونه که در شکل  5مشاهده میگردد،دادههای لرزهای در این بخش ضعیف ( )poor dataبوده و افزون بر این ،شاهد
بههمریختگی شدید در این منطقه هستیم .سطوح فرسایش یافته توسط مرز ناپیوستگی
میوسن مشخصشده و توسط رسوبات جوانتر که تقریباً بهصورت افقی باقیماندهاند
پوشیده شدهاند .رسوبات سطح زیرین آنکه میبایست به ترتیب از جوان به قدیمی
شامل گچساران ،آسماری ،پابده و گورپی باشند ،تحت تأثیر فرسایش شدید
قرارگرفته و سازندهای گچساران و آسماری بهطور کامل فرسایش یافته و پابده و
گورپی نیز به دلیل فعالیتهای شدید زمینساختی در این منطقه دچار بههمریختگی
شدهاست .این بههمریختگی بهوسیله ناپیوستگی دیگری به نام تورونین با سطحی که
به نظر میرسد سازند سروک (پاژنگ و همکاران )1395 ،باشد ،مشخص میگردد.
گسلهای این محدوده از نوع ساختمانی  Pop-Upمیباشد که فرازمین ()Horst
بزرگ را به سمت باال رانده است .گرچه انتهای این دو گسل آشکارا مشخص نیست،
اما میتوان بهعنوان یک ساختار تأثیرگذار از آن یادکرد که سبب راندگی رسوبات
زیر ناپیوستگی تورونین شده است.

شکل  -5بخش خاوری (محدوده  .)Cتصویر حاکی از پیچیدگی زمینساختی شدید در این منطقه است زیرا
در اثر اعمال فشارهای زمینساختی در دوران مختلف قطعات مختلف سنگی دچار لغزش ،ریزش ،پیچش و

وارونگی شدهاند و ردیابی امتداد اصلی الیهبندیهای اصلی به همین علت بسیار دشوار است.
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 بخش مرکزی :این بخش مورد توجهترین بخش در این پژوهش بوده که دارایکیفیت مناسب از نظر دادههای لرزهای نیز میباشد .در این بخش گسلهای موجود
در منطقه آشکارا قابلتشخیصاند .بیشتر گسلها دارای روند شمال خاور -جنوب
باختر و از نوع معکوس تا رانده هستند که با افزایش ژرفا از میزان شیب آن کاسته
میشود .دگرشیبی میوسن در این بخش نیز آشکارا قابلمشاهده بوده و تنها یک
گسل در این بخش از الیههای جوانتر از این دگرشیبی عبور کرده است .در
زیر دگرشیبی میوسن شاهد رسوبگذاری پابده و گورپی هستیم که همچنان که
در شکل  6مشاهده میگردد ،با زاویهای حدود  20-10درجه نسبت به خط افق
قرارگرفتهاند که حاکی از باال رانده شدن بخشی از این محدوده میباشد که در اثر
آن سازندهای فوقانی پابده و گورپی یعنی گچساران و آسماری تحت تأثیر فرسایش
از بین رفته و محوشدهاند .اگر این الیهها را به زمانی که در حالت رسوبگذاری
بودهاند (افقی) برگردانیم ،درمییابیم که رسوبات زیرین این بخش نیز با افق زاویه
میسازند که به دلیل نبود دادههای حفاری در این عمق بیانکننده دو فرضیه احتمالی
خواهد بود :اول اینکه الیههای زیرین سازندهای پابده و گورپی توالی را حفظ نموده

و مطابق شکل  6به ترتیب شامل ایالم ،الفان ،سروک ،کژدمی ،گروه بنگستان ،هیث،
سورمه ،نیریز ،دشتک ،کنگان و داالن هستند که در این صورت باید به تغییر ستبرای
ایجاد شده در رسوبگذاری سازندهای پابده و گورپی توجه نمود که از باختر به
سمت خاور ستبرای سازند گورپی بهطور کام ً
ال محسوسی افرایش داشته و شکل
یک ساختار شیپور مانند را به خود گرفته است .تحلیل این وضعیت به تنشهای
حاکم بر منطقه بازمیگردد که میتوان چنین بیان کرد که در زمان رسوبگذاری
سازند گورپی منطقه تحت تأثیر تنش کششی گرفته که همزمان با رسوبگذاری
قسمت خاوری آن دچار فرونشست و گسل خوردگی عادی (نرمال) شده و این تغییر
ستبرا را ایجاد نموده است و سبب شکلگیری بلوکهایی شده که توسط گسلها
از یکدیگر جداشده و بر پشت یکدیگر لغزیدهاند و ساختار دومینو شکلی را ایجاد
نمودهاند و سپس پیش از دگرشیبی میوسن تحت تأثیر تنشهای فشارشی واقعشدهاند
و گسلهای نرمال به گسلهای معکوس بدل شده و ساختارها را به سمت باال راندهاند
تا جایی که سازندهای گچساران و آسماری از آب خارجشده و در نهایت دچار
فرسایش شدهاند.

شکل  -6بخش مرکزی (محدوده  .)Bگسلهای این محدوده سبب ایجاد اشکال بلوک مانندی شدهاند
که بر رویهم لغزیدهاند .حضور این گسلها در این محدوده گویای دو نوع تنش در دو زمان میباشد

که اولین تنش از نوع کششی بوده و سبب شکلگیری گسلهای نرمال شده و دومین تنش از نوع
فشارشی بوده که سبب تغییر روند گسلها به نوع معکوس گردیده است.

اما فرضیه دوم که به واقعیت نزدیکتر بوده و شواهد لرزهای برای آن بیشتر
دیدهشده ،ناپیوستگی کرتاسه باالیی است که شامل یک نبود رسوبی به نام تورونین
میباشد .بر این اساس ،سطح زیرین سازند گورپی با یک ناپیوستگی زاویهدار
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سروک و قدیمیتر دچار تغییر شیب شده و الیههای جوانتر بهصورت زاویهدار بر
روی آن رسوب نمودهاند؛ بنابراین نقطه تفاوت این دو فرضیه در پذیرش یا عدم
پذیرش رویداد ناپیوستگی یا نبود رسوبگذاری تورونین در این محدوده است که
در حال حاضر و بدون در دست داشتن اطالعات حفاری چاه در این عمق اثبات آن
ممکن نخواهد بود ،زیرا در این عمق کیفیت دادههای لرزهای ممکن است گول زننده
بوده و تغییرات از دیدگاه دو ناظر متفاوت به نظر رسد.
 -بخش باختری :آنچه بخش باختری را از دو بخش پیشین متمایز میکند ،حضور

گنبدهای نمکی است (شکل  .)7میدانیم که گنبدهای نمکی کیفیت دادههای
لرزهای را تحت تأثیر قرار میدهند .در این بخش دو گنبد نمکی مشاهده میگردد
که در اثر نفوذ نمک تمامی سازندهای باالیی خود را تحت تأثیر قرار داده و حتی
از ناپیوستگی میوسن نیز عبور کرده است .فشار نمک در سطح زیرین سازندهای
جوان سبب شکلگیری گسلهای شعاعی شده که شکلگیری این گسلها متأثر از
زمینساختی نمک است .به نظر میرسد گسلهای قدیمی موجود در این منطقه نیز بر
باالآمدگی نمک هرمز تأثیر نهاده باشد.

شکل  -7بخش باختری (محدوده  .)Aگنبدهای نمکی موجود در تصویر
ساختارها را تحت تأثیر قرار دادهاند و گسلهایی نیز در بخش سنگپوشش گنبد

نمکی ایجادشدهاند که حاصل فشارش رو به باالی نمکها هستند .بهطورکلی
حضور نمک در الیههای زیرین سبب ایجاد اخالل در برداشت دادههای لرزهای
میگردد ،بنابراین شکل واقعی گنبدها بهطور قطع قابلتشخیص نیست.

 -4نتیجهگیری
به نظر میرسد چین و راندگیهای موجود در تنگه هرمز تحت تأثیر دو فعالیت
زمین ساختی عمده قرارگرفته است .نخست تحت تأثیر فرایند باز شدن نئوتتیس
و سپس تحت تأثیر فرایند بسته شدن آن و در پی آن کوهزاد زاگرس واقعشده
است بدین معنی که در اثر زمینساخت فشاری موجود در این منطقه ،ابتدا تحت
تأثیر تنش کششی قرارگرفته و گسلهای نرمال با ابعاد متفاوت ،از بسیار ژرف و
بزرگمقیاس تا کوچکمقیاس را ایجاد نموده است و در فاز دوم که فشارشی
بوده ،تحت تنش فشارشی قرارگرفته و گسلهای نرمال موجود تغییر سازوکار داده
و به گسلهای معکوس تا رانده بدل شده است .این دو فرایند سازندهای میوسن

زیرین و قدیمیتر را تحت تأثیر قرار داده که در اثر این تنشها بخشی از الیهها
چینخورده ،گسل خورده ،وارون شده و فرسایش یافته که همه اینها بر پیچیدگی
مطالعه منطقه افزوده است.
سپاسگزاری
شایان ذکر است کمک های بی دریغ جناب آقایان مهندس ملکی و دکتر عبدالهیفرد
سبب ساز به انجام رساندن این پژوهش گشته و اگر کمک ،همفکری و همکاری
ایشان نبود این مهم تحقق نمییافت.
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ABSTRACT
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One of the all ways to obtain information of hidden geological structures the sediments when they
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don’t have outcrop or placed under the sea is to use of 2D or 3D seismic data. Fortunately Southern
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part of Iran including Persian Gulf and the Strait of Hormuz contains rich Hydrocarbon resources
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that is the main reason for good seismic data. The area of Hormuz Strait is in the structural geology
province that is placed in the eastern part of Persian Gulf in the continental plate. This area from a
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Obduction Zone
Zagros Orogeny
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geological of view is belong to the Zagros which is part of Alps- Himalayas orogeny. The formation
of this basin is caused by previous tectonic events. Hormuz Strait is placed between two structural
zone; first Zagros structural zone and the second subduction zone of Oman plate. Zagros NW-SE
general trend and E-w trend of subduction has bounded the Hormuz Strait. This study has focused
on the result of seismic data. The first stage of basin formation is the opening of Neo- Tethys Sea
which is Simultaneous with Dashtak, Kangan and Khaneh kat Formation and after that on the early to
middle Triassic sediments an unconformity that can be named as an expansion of sedimentary basin
in the upper Triassic happened. This stage of basin opening caused the formation of big faults and
probably basement faults in the area that studying on this faults and their movements is the main goal
of this study. The next stage of evolution of basin starts when the basin began to closure and still there
is disagreement about the exact time; but the obvious thing is the four compressional events: first,
from Cenomanian- Turonian up to Masstrichtian; second, Late Paleocene- Early Eocene; third, Late
Oligocene-Miocene and the forth, Miocene up to Quaternary. These all events caused to obduction
of ophiolite and sedimentation of Gurpi with partly erosion and Pabdeh with regional erosion, then
disappearing formations such as Asmari and Gachsaran and at the end, the late Zagros orogenic phase
which is the compression that is continues to this day.
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