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چكيده
ساختمانهاي توكاك و كمارون ،تاقديسهايي هستند که در شمال باختري زون ايذه (زاگرس) و  15كيلومتری شمال باختري شهرستان ايذه جاي دارند .اندازه ساختمان توكاك

در رخنمون سازندآسماري  17×3/3كيلومتر مربع و اندازه ساختمان كمارون در سازند آسماري  15× 3/5كيلومتر مربع است .دماغه باختري تاقديس توكاك با دماغه خاوري
ساختمان كمارون ،همپوشاني دارند .هر دو ساختمان داراي شكل چين جعبهاي و در رخنمون سطحي نزدیک به متقارن هستند .در هر دو ساختمان بيشترين رخنمون را سازند

آسماري و کهنترين رخنمون را سازند پابده دارد .بر پايه دانستههاي برداشت شده سطحی 4 ،برش عرضي روي ساختمان توكاك و  3برش عرضي روي ساختمان كمارون (كه
در اين ميان برش  D-D′در هر دو میانوند و مشترك است و از جایگاه دماغه هاي همپوشان ميگذرد) و همچنين يك برش طولي برای هر دو ساختمان برداشت و رسم شده است

و بر پایه آنها نقشه همتراز زيرزميني تنها براي افق خامي باالیی رسم شده است .زیرا دانستههاي به دست آمده نشان ميدهد افق بنگستان باالتر از سطح درياي آزاد است .تاقدیس
توکاک که بزرگتر از تاقدیس کمارون است بستگی قائم  250متر و بستگی افقی  4/3کیلومتر مربع دارد.

کلیدواژهها :زاگرس ،کمارون ،توکاک ،برش ساختماني ،تاقدیس ،سازند آسماری،گروه خامي.
*نویسنده مسئول :فربد براتپور

 -1پیشنوشتار
اين مقاله به بررسي زمينشناسيساختماني تاقديسهاي توكاك وكمارون ميپردازد
که در افقهاي زيرين ،يك ساختمان با دو بستگي جداگانه را ميسازند .دلیل روی
آوردن به اين دو تاقدیس ،نزديكي آنها به ساختمان هيدروكربوري پرسياه در جنوب
و همچنین وجود نشانه های هيدروكربوري در يال جنوبي آن دو است.
در اين راستا بررسی نكته هایی همچون وابستگی اين دو ساختمان با يكديگر و
با تاقديس بزرگ پايون در شمالخاوري آنها ،كاركرد گسلهاي مهم در اين پهنه،
مركز گردشدگی چين دو ساختمان ،سبک چينخوردگي در افقهاي زيرين ،احتمال
شکلگیری مخزنی یکپارچه در افقهاي بنگستان و خامي ،ميزان توان هيدروكربوري
در افق خامي و ميزان بستگي در افق هاي مخزني احتمالي مورد دلخواه بوده است که
این میزان بستگی اگر دو ساختمان یکپارچه باشد ،برای هر دو تاقدیس اندازه گیری
می شود و اگر چنین نباشد تنها برای تاقدیسی که بستگی مخزنی بزرگتری دارد
اندازه گیری میشود  .از آنجا كه پهنه مورد بررسي بخشي از گستره ايذه در شمال
دزفول بوده و از ديرباز مورد دلخواه كاوشگران نفت است ،در اينجا به برجسته ترين
گزارشهاي موجود در مديريت اكتشاف نفت اشاره ميشود:
گزارش GR-667از گزارشهاي داخلي شرکت  OSCOكه در سال  1946به دست
 Coxنگاشته شده و به بررسي زمينشناسي عمومی گستره دره قيال (در جایگاه دماغه
باختری توكاك و دماغه خاوری كمارون) پرداخته است ( .)OSCO, 1946گزارش
فراگیر  GR-1961با فرنام «طرح جامع دزفول» (شرکت ملی نفت ایران.)1379 ،
گزارش  ،)NIOC-BP, 2003( GR-2001گزارشي فراگیر است و همه گستره دزفول
شمالي را دربر گرفته و فرنام آن «چينخوردگي كمربند دزفول شمالي با نگرش
به بررسيهاي اكتشافي» است .در اين پروژه کنش مغناطيس سنجي هوايي HRMA
انجام گرفته است (به شماره نقشه  .)35393/Aگزارش های داخلی  TR-170و
 TR-183كه به شناسایی ساختمانهای قرارگرفته در زون ایذه پرداخته است (شرکت
ملی نفت ایران .)1357 ،گزارش داخلی  TR-144که به بررسی ساختمانی کمربند
چینخورده شمال فرو افتادگی دزفول میان گسل های باالرود و کازرون پرداخته
است (شرکت ملی نفت ایران Sherkati & Letouzey (2004) .)1355 ،زمین ساخت
پهنه ايذه و انگاره (الگو) چينخوردگي در اين پهنه را بررسي کردهاند .گزارش
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 GR-2097نوین ترين گزارش ژئوفيزيكي است با فرنام «تفسيرگراني و  
مغناطيسسنجي ناحيه آرام و دشتگل» كه گستره تاقدیس های توكاك وكمارون
را نيز در بر ميگيرد.
در گستره مورد بررسي يك ردیف خطهای لرزهاي با هدف بررسی ساختمان
پرسياه برداشت شده است كه از آن رسته مي توان به خطهای  R-1067 R-1068و
 R-1173اشاره کرد كه همگي چگونگی ناخوشایندی دارند و تنها خط  R-1173در
پایانه شمالي خود بخشي از جایگاه همپوشاني دماغههاي توكاك وكمارون در ميان
دو ساختمان را دربر ميگيرد.
 -2جایگاه جغرافیایی
چهار گوشه گستره مورد بررسي كه اين دو ساختمان را دربر ميگيرد ،با سامانه
مختصاتي كالرك (ژئودتيك) در میان طول های جغرافيايي ' 49° 30تا 49° 50′
خاوري و عرضهای جغرافيايي  31° 50′تا  32° 10′شمالي جای دارد .اين گستره
پهنهاي كوهستاني با گسترش نزديك به  930كيلومتر مربع است كه دربرگیرنده
بخشي از پهنه ايذه در شمالباختري آن است .بزرگترين شهر در اين پهنه ،شهرستان
ايذه است كه در بازه خطي  15كيلومتردر جنوب خاوری تاقدیس هاي مورد بررسي
جاي دارد.
 -3روش کار
كار صحرايي اين پروژه با هدف بررسي و شناخت ويژگيهاي ساختماني و چينهاي
پهنه تاقديس توكاك ،وابستگی آن با تاقديس های پايون وكمارون و بررسي
دماغه هاي ساختمان توكاك انجام شد .در اين راستا دانستهها و داده های مورد نياز
زمينشناسي مانند گسلها ،مرز سازندها ،شيب و امتداد اليهها ،اندازه ميل دماغهها و
يالها ،راستاي محور ساختمان و جايگاه نشانههاي هيدروكربوري مانند چشمههاي
نفتي بررسي و برداشت شد.
روي اين دو ساختمان  6برش عرضي هر يك با درازای نزدیک به  20كيلومتر
برداشت و رسم شده است كه  3برش آن ساختمان توكاك و  2برش آن ساختمان
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كمارون را دربر ميگيرد و برش عرضی  D-D′به درازای  13كيلومتر از روي دماغه
باختري توكاك و دماغه خاوري كمارون كه همپوشاني دارند گذر كرده است.
همچنين يك برش طولي با درازایی نزدیک به  35كيلومتر روي دو ساختمان برداشت
و رسم شده است .پس از پايان يافتن كار صحرايي همه برداشتها با نگاره فايل
داده زمينمبنا فرآوري شده و روي فايل عكسهاي ماهوارهاي لندست و نقشههاي
توپوگرافي اين پهنه جاي گرفته است.
سپس با بهره گیری از جایگاه مرز سازندها و ديگر دانستههاي زمينشناسي برداشت
و پياده ،نقشه زمينشناسي  1: 50000با نرمافزار اتوكد رسم ،برش توپوگرافي در
گذرگاه برشهاي ساختماني فراهم و ستبراي سازندها از روي برشهاي چينهاي و
اطالعات چاههاي اين گستره اندازه گیری شده است و با نگرش به ويژگي ساختماني
و رفتار مكانيكي واحدهاي سنگي و كاركرد گسلها ،برشهاي ساختماني با روش
كينك و در گستره نرمافزاري اتوكد رسم شده اند .در پايان ،نقشه بستگی در ژرفا
براي افقهاي مخزني احتمالي در گستره نرمافزاري پترل رسم شده است .در اين راستا
از نقشههاي زمينشناسي  1: 100000شركت نفت شامل برگهاي آسماري و كمستان
و نقشههاي توپوگرافي  1: 50000سازمان جغرافيايي ارتش و عكسهاي هوايي

 1: 50000و عكسهاي ماهوارهاي لندست همگي به شکل كاغذي در کار صحرايي
و با نگاره فايل كامپيوتري به هنگام كار دفتري و براي رسم نقشه زمين شناسي
 1: 50000بهره  برداري شده است (شکل  .)1همان گونه كه اشاره شد ،براي رسم
برشهاي ساختماني ،ستبراي سازندها از روي برشهاي چينهاي برداشتشده پیشین
از كوه پايون و چاههاي پرسياه 2و آسماري 2برداشت شده است.
 -4زمين ريخت شناسی
از ديد زمينريختشناسي در تاقديسهاي توكاك وكمارون و پيرامون آنها ميتوان
به بلنديهاي اين دو ساختمان در سازند آسماري و تپهماهورهاي پيرامون و ميانه
دو ساختمان در سازندهاي پابده وگورپي (شکل  )2اشاره کرد .در بخش شمالي
تاقديس توكاك بلنديهاي تاقديس پايون با رخنمون سازندهاي گروه بنگستان و
خامي و در شمال تاقديسكمارون بلنديهاي تاقديس بيالبا در سازن د آسماري جاي
گرفتهاند (شکل  .)3در جنوب تاقديس توكاك و همچنين در شمال باختر ،باختر و
جنوب تاقديس كمارون نيز تپه ماهورهاي سازند گچساران ،برجستگيهاي گرده
ماهي سازند ميشان ،تپههاي بلندتر سازند آغاجاري و دو صخره بلندمرتبه از سازند
بختياري يكي با نام محلي كوه روبات در جنوب تاقديس توكاك و ديگري با نام
محلي كوه شاه با دامنهاي از بخش لهبري در جنوب تاقديسكمارون جای دارند.
در تاقديس توكاك و تاقديس كمارون كه در راستاي شمال   باختري تاقديس
توكاك ادامه يافته ،بلندترین فرازها در سازند آسماري جاي دارد .همچنين در پهنه
مورد بررسي بيشترين بلندا از آن تاقديس پايون در شمال ساختمانهاي توكاك و
كمارون به بلندي  2100متر روي رخنمون سازند ايالم -سروك از گروه بنگستان
است .همانگونه كه اشاره شد جایگاه هایی پست و با بلندای کم در پيرامون ساختمان
توكاك روي نهشتههاي كواترنري كه نزديك به 820متر بلندي دارد جاي گرفته و
پایينترين بلنداها نزديك به ساختمانكمارون روي نهشتههاي كواترنري در جنوب
و ميانه ساختمان جاي دارد كه بلندایی نزديك به  385متر دارد .روند اين دو ساختمان
از جنوب ،جنوب خاوري -شمال و شمال باختري در تاقديس توكاك با يك خمش
به سوي باختر در دماغه شمال باختري توكاك به روند خاور ،جنوبخاوري -باختر
و شمال باختري در ساختمان كمارون دگرگون می شود.
رود پرآب كارون با راستاي شمالي -جنوبي ،نيمه باختري ساختمان كمارون را
بريده و ديواره سد عباسپور در مسير اين رود و روي سازندآسماري در يال شمالي
آن بنا شده است .همچنين دو آبراهه اصلي در راستاي دو يال اين ساختمان روي
سازند گچساران و نهشتههاي كواترنری جريان دارد كه شاخههاي فرعي سرازير شده
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از ساختمان به آنها ميپيوندد .رودخانه هميشگي ديگري نيز بهجز كارون در اين
پهنه جاريست كه رود قيال ناميده ميشود و با روند نزديك به خاوري -باختري
ساختمان توكاك را در بخش نزديك به دماغه شمال باختري و از پهنا برش داده
است وگذرگاه آن دره قيال نام دارد .اين رودخانه در جايگاه دماغه جنوب خاوري
ساختمان كمارون با يك پيچش ،در راستاي يال جنوبي آن و در مرز سازندآسماري
با گچساران به سوي شمال باختر جريان يافته و در بخش جنوب باختري ساختمان
كمارون به رود پر آب كارون ميپيوندد.
 -5چينه شناسي
ساختمان هاي توكاك و كمارون در پهنه ايذه كه بخشي از گستره زاگرس مركزي
است جاي دارند .زاگرس میانی از ديدگاه ریخت و الگوی چين خوردگي و تاريخچه
رسوبگذاري به دو پهنه ايذه و فروبار دزفول بخش مي شود كه مرز ميان اين دو
پهنه ،گسل راندگی پيشاني كوهستان است .اين دو پهنه از ديدگاه زمین ساخت،
زمین ریخت و توپوگرافي (جای نگاری) با يكديگر ناهمسانی هاي زيادي دارند
( .)Berberian, 1995پهنه فروبار دزفول در جنوب گسل پيشاني كوهستان در برگيرنده
يك دشت كمبلندا و پست است كه با تپهماهورهايي به بلنداي كمتر از  1000متر

از رسوبات ترشيري پوشيده شده ولي در شمال اين گسل پهنه ايذه جاي دارد كه
دربرگيرنده ساختمان هاي بلند با توپوگرافي خشن است كه کهن ترين سازندهاي
داراي رخنمون در آن را نهشته های ژوراسيك می سازد.
در شمال خاوري ساختمان توكاك نهشته های ژرف تا نيمه ژرف مانند سازندهاي
خامي بااليي (داريان– فهليان) و سازندهاي گروه بنگستان در تاقديس پايون رخنمون
دارند .همچنین در ساختمان توكاك و كمارون سازندهاي آسماري و پابده گورپي
و در جنوب و باختر آن دو ،سازندهاي تبخيري گچساران ،دريايي ميشان و قاره اي
آغاجاري ،لهبري و بختياري رخنمون دارند .در پهنه مورد بررسي جوان ترين
رخنمون سازندي از آن سازند بختياري با ريختي صخرهساز و کهن ترين رخنمون
سازندي نیز از آن سازندهاي گروه خامي بااليي (داريان -فهليان) در تاقديس پايون
است .همچنين در ساختمان هاي توكاك و كمارون کهن ترين رخنمون را سازند
پابده داراست كه در هسته میانی دو ساختمان رخنمون دارد؛ هر چند در ساختمان
كمارون به   سبب آب گيري سد عباسپور رخنمون سازند پابده در زير سطح آب جای
گرفته است.
سازندهايي كه در اين پهنه رخنمون ندارند ولي در برش ها دیده مي شوند عبارتند از
سازندهاي گروه خامي زيرين ،كه در اين پهنه سازند گرو به جاي آنها نهشته شده
است؛ سازندهاي گوتينا ،نجمه ،سرگلو ،علن ،عدايه و موس با سن ژوراسيك كه
همگي را ميتوان برابر با سازندهاي هيث و سورمه در نظر گرفت؛ سازندهاي نيريز و
دشتك؛ سازندهاي گروه دهرم و سازندهاي با سن پالئوزویيك زيرين كه در بخش
پسین به هر يك اشاره خواهد شد.
 -6زمين شناسي نفت و نشانه هاي هيدروكربوري
در اين بخش به شناسایی سازندهايي كه نقش سنگ مادر ،سنگ مخزن و پوشسنگ
دارند پرداخته مي شود .همان گونه كه در برش هاي ساختماني رسم شده نمايان است،
سازندهاي ايالم و سروك از گروه بنگستان در ساختمان هاي توكاك و كمارون،
ژرفایی نزديك به صفر يعني هم تراز سطح درياي آزاد و گاهي باالتر از آن دارند.
بنابراين در اينجا سازندهاي زيرين گروه بنگستان مورد بررسي قرار مي گیرد.
از ميان سازندهاي گروه خامي تنها داريان و فهليان در ساختمان پايون رخنمون
دارند و به جاي سازندهاي زير فهليان در اين گروه سازند گرو نهشته شده است.
سازندهاي داريان و فهليان در اين پهنه ويژگي مخزني دارند؛ هر چند مخازن نفتي
گروه خامي سوای ميدان گچساران ،زير مرز پرشدگی هستند و همچنین داراي
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تخلخل كم ( 6تا  )%7و شكستگي هاي كم و ناهمگن و از ديدگاه گنجایشی كوچك
هستند و بنابراين ضريب بازيافت پایانی کمی دارند؛ هر چند با نگرش به رخساره
آهكي سازند كژدمي در اين پهنه ،پوشسنگ درخوری براي اين افق هاي مخزني
یافت نشده است.
سازند گرو   نيز در ميادين لرستان نقش سنگ مادر و پوشسنگ را دارد .هر
چند ويژگي پوش سنگ بودن آن در برابر پوش سنگ بودن سازند زيرين آن يعني
گوتنيا ،ناچيز است .در اين پهنه زير رديف گوتنيا -گرو ،سنگ مخزن خوبي يافت
نشده است چرا كه در زير سازند گوتنيا سازندهاي نجمه و سرگلو هستند كه اولي
آهك هاي رسي و دومي شيلي است (مطيعي .)1382 ،سازند سرگلو نیز داراي دو
ويژگي سنگ مادر و پوش سنگ است .براي روشن شدن نقش سنگ مادر بودن آن
مي توان به گاز مخزن بنگستان تنگ بيجار اشاره كرد ولي نقش پوشسنگ بودن آن
در این گستره با وجود سازندهاي گچی علن و عدايه در زيرش هنوز هویدا نیست.
سازند تبخيري دشتك نيز مهم ترين پوش سنگ براي مخازن گازي دهرم است .اين
ويژگي چينه شناسي در لرستان و فارس همانند است ولي در فروافتادگي دزفول هنوز
روشن نیست .سازندهاي گروه دهرم ،كنگان ،داالن و فراقون هستند كه كنگان با سن

ترياس و داالن و فراقون با سن پرمين کهن ترين سنگ مخزن هاي هيدروكربوري
زاگرس هستند و از آنجا كه بين سازندهاي كنگان و داالن جدايش هيدروليكي
وجود ندارد اين دو يك مخزن را شکل مي دهند كه مخزن دهرم خوانده مي شود .در
زير اين مخزن ،شيلهاي قهوه اي تيره تا سياهرنگ و سيلتي با سن سيلورين ،تنها سنگ
مادر در رديف رسوبي پالئوزویيك زاگرس است كه در پدیدآوری گازهاي فراوان
در سازندهاي گروه دهرم و گروه كازرون نقش برجسته ای دارد (مطيعي.)1382 ،
نامي كه بر شيل هاي سيلورين گذاشته شده سازند سرچاهان است كه در زير سازند
زاكين و روي سازند سياهو نهشته شده است .كمترين ژرفایی كه براي سر مخازن
احتمالي داريان -فهليان در اين پهنه برآورد شده -900 ،متر در ساختمان توكاك و
 -1200متر در ساختمان كمارون است؛ همچنين ژرفای افق ايالم -سروك كه در هر
دو ساختمان باالتر از سطح درياي آزاد است ،در ساختمان توكاك  +250متر و در
ساختمان كمارون  +50متر است .اين اندازه ها از روي نقشه بستگی ساختمانی در ژرفا
برای هر افق به دست آمده است .هر چند براي افق دهرم همان گونه كه در برش هاي
رسم شده دیده می شود ،بستگي ساختمانی به دست نيامده است.
 -7زمين شناسي ساختماني
پیش از پرداختن به بررسی ساختمانی گستره دربرگیرنده این دو تاقدیس ،باید به
پهنهبندی زاگرس اشاره شود .كمربند زاگرس چين خورده -رانده را آقانباتي ()1383
با چکیده کردن بررسي هاي مطيعي ( )1374به زيرپهنه هاي زير بخش کرده است:
	-فرو افتادگي كركوك (در خاك عراق)
	-پهنه لرستان
	 -پهنه ايذه
	-فروافتادگي دزفول
	-دشت آبادان
	-پهنه فارس
	-پهنه پس خشكي بندرعباس
ولی پهنه ایذه با مخازن نفتي و گازي اكتشاف شده و با گسترشی نزديك به 4000
كيلومتر مربع در بخش میانی کمربند چين هاي پيشاني زاگرس است که از شمال به
مرز جنوبي كمربند راندگي ها می رسد و از جنوب نیز با پله توپوگرافي گسل پیشانی
کوهستان از بخش فرو افتاده دزفول جدا شده است .همچنین در باختر به خمش
باالرود و در خاور به گسل كازرون می رسد .گستره دربرگیرنده این دو ساختمان نیز
در شمال باختري پهنه ايذه جاي دارد .

در پهنه مورد بررسي و در جايگاه اين دو ساختمان بر پایه دانسته هاي به دست آمده
از ستون هاي چينه شناسي و چاه هاي اكتشافي و ديدگاه ساختماني ،وجود چندين افق
گسستگي به اثبات رسيده است؛ باید یادآوری شود که از موارد اثرگذار در ریخت
و انگاره چين خوردگي ،افق هاي گسستگي يا جدايش ( )Detachment Zoneهستند.
افقهاي گسستگي ،اليه هاي رسوبي سستی هستند كه در ميان دو اليه رسوبي يا دو
گروه از اليه هاي رسوبي سخت جای گرفته اند و سبب گسستگي در رفتار و شیوه
چينخوردگي در دو گروه اليه سخت در برابر نيروي وارده مي شوند .به گونه ای كه
درازای موج چين در زير افق گسستگي ،دگرگون از درازای موج چين در باالي آن
است و به دلیل رفتار مكانيكي جداگانه در سازندهاي گوناگون هنگام چين خوردگي،
اين افقهاي جدايش يا گسستگي ،بخش هاي چينهاي با رفتار زمین ساختی دگرگونه
را از هم جدا ميكنند و هر بخش كوتاهشدگي جداگانه اي خواهد داشت .بر پایه
دانسته هاي به دست آمده از ستون هاي چينه اي برداشت شده و چاه هاي اكتشافي حفر
شده در پهنه مورد بررسي و در جايگاه اين دو ساختمان ،سازندهایی در نقش افق های
جدایش زیرین و میانه نمودار شده اند (. )Sherkati & Letouzey, 2004
سازندهاي پالئوزویيك زيرين دربرگیرنده سازندهاي زاكين ،سرچاهان ،سياهو،

ميال ،اللون ،زاگون و باروت با مجموع ستبرای بين  1500تا  3000متر را مي توان
پایين ترين افق جدايش در نظر گرفت و تبخيري هاي ترياسيك (دشتك) با ستبرای
 800متر ،شيلهاي آلبين (گرو) با ستبرای نزديك به  900متر و مارن هاي ائوسن
(پابده -گورپي) با مجموع ستبرای  900متر را مي توان اليه هاي جدايش مياني
ناميد .باید یادآوری شود که سازند كژدمي با رخساره شيلي مي تواند در جایگاه افق
جدايش مياني (شيلهاي آلبين) ایفای نقش کند ولي در اين پهنه رخساره اي كربناتی
دارد و نمي تواند زون گسسته باشد .
همانگونه كه اشاره شد سازندهاي پابده -گورپي و گرو مهم ترين اليه هاي
جدايش مياني بوده و در شكل چين خوردگي نقش داشته اند و در جایگاه لوالي
تاقديس ها به دليل جريان درون اليه اي مواد و گسلش راندگی درون اليه هاي
جدايش ،ستبر  شدگي رخ داده و تا اندازه اي موجب كم شدن هماهنگي ساختماني
بين افق هاي بااليي و پایيني اين اليه ها شده است .در این گستره که مرز خاوري آن
گسل كازرون و مرز باختري آن گسل باالرود است نسبت به بخش هاي كناري ،
دگرگونی جانبی رخساره رسوبي سازندها در ستون چينهشناسي به وجود آمده است
و همين امر سبب دگرگونی درازای موج چين و ریخت و الگوی چين خوردگي و در
پایان دگرگونی اندازه و شكل ساختمان ها و پيچيدگي زمین ساختی آنها شده است.
تاقديس توكاك با روندي موجیشكل در ادامه شمال باختري تاقديس تانوش
است و دماغه باختري آن با دماغه خاوري ساختمان كمارون (شکل  )4همپوشاني
دارد .در شمال خاوري اين دو ساختمان ،تاقديس پايون با بيشترين رخنمون از
سازندهاي ايالم و سروك جاي دارد  كه وابستگی آن با اين دو ساختمان گسلي است
(شکل  .)5در جنوب اين دو ساختمان نيز با بازه بین محوري  9كيلومتر ،ساختمان
پرسياه جای دارد كه در افق آسماري هيدروكربوري است .تاقديس توكاك در
رخنمون سازند آسماري  17كيلومتر درازا و  3/3كيلومتر پهنا دارد و تاقديس كمارون
نيز در رخنمون سازند آسماري داراي  15كيلومتر درازا و  5/3كيلومتر پهناست .در
هر دو ساختمان بيشترين رخنمون را سازند آسماري دارد و سازند پابده کهن ترين
سازند داراي رخنمون است .هر دو ساختمان داراي چين خوردگي جعبه اي شكل و
در رخنمون سطحي نزدیک به متقارن هستند .ساختمان توكاك را مي توان يك چين
جعبه اي مايل خواند.
در ساختمان توكاك بيشينه شيب يال جنوبي (شکل  )6نزدیک  45ºو بيشينه
شيب يال شمالي  40ºاست و در ساختمان كمارون نيز بيشينه شيب يال جنوبي
(شکل  )7نزديك  32ºو بيشينه شيب يال شمالي نزديك  25°است و براي هر دو
ساختمان مركز گردشدگی چين در سازند گرو است .روند ساختاري اين دو ساختمان
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در راستاي روند كمربند چين خورده زاگرس يعني شمال باختري -جنوب خاوري
است و ساختمان توكاك در بخش نيمه باختري گرايش بيشتري به سوي شمال
پيدا كرده است .آزيموت محوري ساختمان توكاك بين  120ºتا  150ºو آزيموت
محوري ساختمان كمارون  130ºاست.
دو ساختمان توكاك و كمارون در اين پهنه نسبت به ساختمان پايون كه در
سازند ايالم -سروك داراي جایگاهی به بلندای 2100متر است کوتاه ترند .ساختمان
توكاك داراي بلندترين نقطه ارتفاعی  1465متر در سازند آسماري و بلندترين
نقطه ساختماني  1150متر در سازند پابده و ساختمان كمارون داراي بلندترين نقطه
ارتفاعي  1220متر در سازند آسماري و بلندترين نقطه ساختماني  660متر در سازند
پابده است (بلندترين نقطه ساختماني روي کهن  ترين سازند رخنمون يافته در تاقديس
اندازه گيري مي شود).
در اين پژوهش با هدف بررسي زمين شناسي ساختماني دو تاقديس توكاك و
كمارون و نیز بررسي احتمال وجود افق هاي مخزني در دو ساختمان و شکل هندسی
و اندازه آنها  6برش عرضي شامل  4برش روي ساختمان توكاك و  2برش روي
ساختمان كمارون (كه برش ' D-Dاز جایگاه همپوشان دماغه باختري توكاك و

دماغه خاوري كمارون گذر كرده است) و يك برش طولي برای هر دو ساختمان
برداشت و رسم شده است كه در ادامه به گزارش کوتاهی از آنها پرداخته مي شود:
برش عرضي '( AAشکل  )8به درازاي  11520متر نيمه خاوري تاقديس توكاك
را برش مي دهد ،از نزديكي پایانه خاوري ساختمان مي گذرد و يال جنوبي پايون تا
ناوديس جنوب توكاك را پوشش مي دهد.
برش عرضي '( BBشکل    )9به درازاي  22570متر از ميانه ساختمان توكاك گذر
ميکند و يال جنوبي تاقديس كمستان تا ناوديس جنوب توكاك را پوشش مي دهد.
برش عرضي '( CCشکل  )10به درازاي  29460متر نيمه باختري تاقديس توكاك
را برش و يال جنوبي ساختمان كمستان تا يال جنوبي تاقديس پرسياه را پوشش
مي دهد.
برش عرضي '( DDشکل  )11به درازاي  13000متر از جايگاه همپوشاني دماغه
باختري توكاك و دماغه خاوري كمارون گذر ميکند و از محور تاقديس پايون تا
يال جنوبي كمارون را پوشش مي دهد.
برش عرضي '( EEشکل  )12به درازاي  29600متر از ميانه ساختمان كمارون گذر
ميکند و يال جنوبي ساختمان كمستان تا ناوديس جنوب ساختمان كمارون به  نام
كوه شاه را پوشش مي دهد.
برش عرضي '( FFشکل  )13به درازاي  20045متر نيمه باختري ساختمان كمارون
را برش و از تاقديس باالرود در شمال كمارون تا ناوديس كوه شاه در جنوب
كمارون را پوشش مي دهد.
برش طولي '( GGشکل  )14به درازاي  35420متر در راستاي محور طولي دو
ساختمان ،از دماغه خاوري ساختمان توكاك تا دماغه باختري ساختمان كمارون را
پوشش مي دهد.
پس از برداشت برش هاي ساختماني و ديگر داده های زمين شناسي صحرايي،
همه داده ها با نگاره فايل زمين مبنا ) (Geotifفرآوري و درگستره نرمافزاري اتوكد
روي فايل عكس هاي ماهوارهاي لندست با باندهاي  4.3.2و  7.4.2و فايل نقشه هاي
توپوگرافي رقومي شده اين چهار گوش پياده و با رسم مرز سازندها و گردآوری
همه داده های پياده شده ،نقشه زمين شناسي به مقياس1: 50000در گستره نرم افزاري
اتوكد رسم شد و با بهره گیری از دانسته های چينه شناسي اين پهنه كه از ستون هاي
چينه اي برداشت شده و دانسته های چاه هاي حفاری شده در این پهنه به دست آمده
بود ،ستبرای سازندها برآورد شد و پس از شناسایی کاركرد گسل ها و شكل و سبک
چين خوردگي ،برش هاي ساختماني در گستره نرمافزاري اتوكد و به روش کینک
رسم و سپس با نرمافزار 2D MOVEموازنه شد.
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همچنین براي رسم برش عرضي ' D-Dكه جايگاه همپوشاني دماغه باختري توكاك
و دماغه خاوري كمارون را برش داده است ،از تنها خط لرزهاي قابل بهره گيري
) (R-1173كه با هدف بررسي ساختمان پرسياه برداشت شده و پایانه شمالي آن
جایگاه مورد نظر را تا اندازه اي پوشش داده ،بهره برداری شده است.
برای ساختمان توكاك كه بستگي بزرگتري نسبت به كمارون دارد ،در گستره
نرمافزاري پترل نقشه دو و سهبعدی بستگی ساختماني در ژرفا با مقياس 1: 50000
براي افق خامي بااليي که دربرگیرنده سازندهای داريان و فهليان است ،رسم شد
(شکل های  16 ،15و  )17و بستگي قائم  250متر و بستگي افقي  4/3كيلومتر مربع
براي آن به دست آمد كه با توجه به كم بودن آن ،ساختمان كمارون كه كوچكتر
است در بررسي ساختماني دارای برتری نبوده و نيازي براي اندازه گیری بستگي آن
ديده نشده است.
 -8نتیجهگیری
با بررسی های انجام گرفته ) Sherkati & Letouzey (2004این پهنه رسوبی بازسازی
شده که بر پایه آن گسل های پی سنگی شمالی -جنوبی مانند خارگمیش ،این پهنه

رسوبی را از زمان کرتاسه میانی تا اکنون مورد اثر قرار دادهاند و بر همین اساس چنین
برآیند شده است که دگرگونی رخساره و ستبرای نهشته ها از کرتاسه پایانی به باال
به گونه ای هویدا فزونی می یابد )دگرگونی رخساره گروه خامي به سازند گرو در
بخش باختري مي تواند موجب ساخت تلههاي چينه اي شود) .همچنین با بررسي روند
زمین ساختی اين پهنه چنين برداشت مي شود كه در بخش باختري تاقديس پايون
پيش از چين خوردگي زاگرس يك بلنداي کهن با روند عربي يعني شمال -جنوب
وجود داشته كه گمان می رود شكل گيري آن از سنومانين آغاز شده و در تورونين
به اوج گسترش خود رسيده است .اين روند زمین ساختی بلنداي هنديجان -بهرگانسر
ناميده مي شود كه در زمان نهشته گذاري به ویژه در آلبين و سنومانين بر رخساره هاي
رسوبي اثرگذار بوده است .اين بلندا در زمان چينخوردگي زاگرس ،مانند يك
صفحه سخت واکنش داده و موجب شكل گيري چين اصلي پايون روي اين بلندا و
چين هاي فرعي (توكاك و كمارون) در يال جنوبي و جنوب باختري آن شده است.
همچنین وجود افق هاي جدايش سبب شده است که ساختمان هاي سطحي همانند
ساختارهاي ژرف تر نباشند .بنابراين با توجه به نبود داده های لرزه اي مورد نیاز در
اين دو ساختمان ،نمي توان به شكل چين خوردگي در زير افق هاي جدايش ،آنچنان
كه در برشهاي ساختماني رسم شده است باور داشت و گویا اين دو ساختمان ،در
زير افق هاي جدايش مياني ،پيچيدگي ساختماني داشتهاند و ارزيابي تیز بینانه ويژگي
و ریخت هندسي اين دو ساختمان بدون دانسته های لرزه اي ،شدنی نیست.
آن گونه که از برش طولی رسم شده نمایان است ،دو تاقدیس توکاک و کمارون
در افق های زیرین همبستگی نداشته و با یک ساختار زین اسبی همپوشان که در روی
زمین هم دیده می شود از هم جدا شدهاند و بنابر نخستین هدف گذاری ،میزان بستگی
ساختمانی در ژرفا ،تنها در تاقدیس توکاک که بزرگ تر است اندازه گیری می شود.
در اين دو ساختمان ،افق بنگستان باالي سطح درياي آزاد جای گرفته و براي افق
خامي بااليي (داريان و فهليان) در ساختمان توكاك كه بستگي بزرگ تري نسبت
به ساختمان كمارون دارد ،بستگي قائم  250متر و بستگي افقي  4/3كيلومتر مربع
به دست آمد .بنابر اين هر دو ساختمان با توجه به دانسته های برآیند شده و به سبب
کوچکی اندازه و نیاز به داده های لرزه ای ،تا پیش از انجام کار لرزه نگاری و تفسیر
خطهای لرزه ای جدید ،داراي برتري اكتشافي نیستند.
سپاسگزاري
نگارندگان برخود بایسته می دانند تا از آقايان مهندس گودرزي ،دكتر شركتي ،دكتر
معتمدي و دكتر جهاني كه بر این كار نگرش داشتهاند ،سپاسگزاري کنند.

فربد براتپور و همکاران

شکل  -1نقشه زمین شناسی گستره مورد بررسی.

As

As

شکل  -2نمايي از هسته تاقديس توكاك در سازند پابده ،ديد به سوي شمال باختري.

As

As

شکل  -3نمايي از هسته تاقديس بيالبا (در شمال خاوري ساختمان توكاك)در سازند پابده و دو يال شمالي و جنوبي از سازند آسماري؛ ديد به سوي
شمال باختري.
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شکل  -4نمايي از دماغه خاوري تاقديس كمارون در سازند آسماري؛ ديد به سوي شمال خاوري.

As

شکل  -5راندگي سازند سروك از يال جنوبي تاقديس پايون روي سازند آسماري از يال شمالي و پایانه خاوري تاقديس توكاك در راه جاده ايذه -پايون؛
روستاي ديناب در عكس دیده می شود؛ ديد به سوي باختر.

شکل  -6سازند گچساران در يال جنوبي ساختمان توكاك در گذرگاه جاده سد شهيد عباسپور؛ ديد به سوي شمال باختري .
196

فربد براتپور و همکاران

شکل  -7چشمه نفتي در يال جنوبي ساختمان كمارون و در سازند گچساران ،در

شکل  -8برش عرضي  AA′تاقدیس توكاك.

گذرگاه جاده سد شهيد عباسپور؛ ديد به سوي شمال خاوري .

شکل  -9برش عرضي  BB′تاقدیس توكاك.

شکل  -10برش عرضي  CC′تاقدیس توكاك.

197

تحليل هندسي تاقديسهاي توكاك وكمارون در ناحيه ايذه ،زاگرس

شکل  -11برش عرضي  DD′تاقدیس توكاك.

شکل  -12برش عرضي  EE′تاقدیس کمارون.

شکل  -13برش عرضي  FF′تاقدیس کمارون.

شکل  -14برش طولی از پایانه خاوري تاقدیس توكاك تا دماغه باختري تاقدیس كمارون.
198

فربد براتپور و همکاران

شکل  -15نقشه بستگی ساختمانی در ژرفا ) (UGCبا مقياس  1: 50000براي افق خامي بااليي .
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شکل  -16نماي رو به شمال از افق خامي بااليي در ساختمان توكاك و پيرامون آن كه

شکل  -17نماي رو به شمال باختری از افق خامي بااليي در ساختمان توكاك و پيرامون

با نرمافزار پترل رسم شده است.

آن كه با نرمافزار پترل رسم شده است.
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