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چکیده
ويژگي  هاي مکانيکي پوشش رسوبي به ويژه عملکرد جدايشی واحدهای سنگی شکل پذير از عوامل اصلی کنترل کننده سبک دگرريختي در کمربندهاي چين خورده و رانده 
است. اين مقاله با تفسير خطوط لرزه ای بازتابی به همراه الگوسازی آنالوگ، به بررسی عملکرد اين واحدهای شکل پذير در بخش ميانی کمربند زاگرس می پردازد. تفسير 
برش های لرزه اي نشان می دهد که سازند گچساران به سن ميوسن به عنوان يک افق شکل پذير با ستبرای زياد در ميانه پوشش رسوبی حضور دارد و با عملکرد جدايشي خود 
ندارد.  از ميوسن  پيش  با هندسه ساختارهای موجود در واحدهای  انطباقی  به ژرفا شده است، به گونه ای که هندسه چين های سطحی  از سطح  تغيير سبک ساختاری  موجب 
افزون بر اين، يک افق جدايش مؤثر ديگر در قاعده پوشش رسوبی و بر روی پی سنگ واقع شده است که می تواند سری هرمز يا معادل  های جانبی آن باشد. براي شبيه سازی 
آزمايشگاهی از عملکرد همزمان دو افق شکل پذير جدايشی، مدل آنالوگی طراحي شد که در آن پوشش رسوبي شامل دو اليه شکل پذير از جنس خمير سيليکون هرکدام 
به ستبرای 15 درصد از کل ستون چينه نگاري، يکي در قاعده و ديگري در ميانه پوشش رسوبي متشکل از ماسه خشک بود. نتايج به دست  آمده از  مدل، ساختارهاي مشابهی 
آنها در  با  فراديواره اي مرتبط  افق جدايشی، راندگي ها و چين هاي  بين دو  نشان مي دهد. در حالی که در ژرفا و در  رانده زاگرس  ميانی کمربند چين خورده و  با بخش  را 
يک سامانه دوپلکسي ايجاد شده اند، در سطح و در باالي افق جدايش مياني، ناوديس هاي باز با طول موج بلند و تاقديس هاي با طول موج کوتاه همراه با راندگي های بسيار 
کم شيب گسترش يافته اند. بنابراين آگاهی از رفتار جدايشی افق هاي شکل پذير براي پي  بردن به سبک ساختارهاي زيرين آنها، به منظور اکتشافات هيدروکربوری در مخازن 
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زمستان 93، سال بیست و چهارم، شماره 94، صفحه 329 تا 334   )زمین ساخت(

1- پیش گفتار
سبک  کنترل کننده  اساسي  از عوامل   يکی  رسوبي  پوشش  مکانيکي  ويژگي هاي 
 Davis & Engelder,( است  رانده  چين خورده-  کمربندهاي  در  دگرريختي 
 .)1985; Cotton & Koyi, 2000; Turrini et al., 2001; Spratt et al., 2004

دارای  رانده  چين خورده-  کمربندهاي  در  رسوبي  پوشش  دگرريختي  سبک 
و  متفاوت بوده  جدايش  افق هاي  اين  زير  و  باال  در  مياني  جدايش  افق هاي 
نمي کند  منعکس  را  ژرف  ساختارهاي  الزاماً  سطح  در  چين خوردگي   سبک 
 O’ Brein, 1957; Spratt et al., 2004; Massoli & Koyi, 2006;( 

.)Sherkati et al., 2006

     کمربند چين خورده-رانده زاگرس به دليل ناهمساني شديد رئولوژيکي پوشش 
نمونه  يک  توجه  قابل  ستبرای  با  نامقاوم  سنگي  واحدهاي  حضور  از  ناشي  رسوبي 
افق هاي شکل پذير جدايشي ميانی در کمربندهاي  اثر عملکرد  براي مطالعه  ايده آل 
در  توجه  قابل  تغييرات  داراي  زاگرس  رسوبي  پوشش  است.  رانده  چين خورده- 
 Stocklin, 1974; Motiei, 1995;( است  سنگی  واحدهای  ستبرای  و   رخساره 
به صورت  هم  سنگي  واحدهاي  مکانيکي  ويژگي هاي  نتيجه  در   ،)Alavi, 2004

تغيير مي کند به صورت جانبي در طول کمربند زاگرس  تا سطح و هم  از ژرفا   قائم 
 Bahroudi & Koyi, 2003; Sherkati & letouzey, 2004;( 
مطالعه  به  بسياری  پژوهشگران  اخير  سال  چند  Sepehr & Cosgrove, 2004(. در 

کمربند  در  ميانی  جدايشي  شکل پذير  افق هاي  عملکرد  و  مکانيکي  چينه نگاري 
کرده اند  تبيين  را  موضوع  اين  اهميت  و  پرداخته اند  زاگرس  رانده  چين خورده- 
 O’Brien, 1957; Bahroudi & Koyi, 2003; Sherkati & letouzey, 2004;( 

.)Mc Quarrie, 2004; Sherkati et al., 2006; Carruba et al., 2006

اکتشافات  منظور  به  ژرف  ساختارهای  هندسه  به  دست يابی  که  آنجايی  از       
است  زاگرس ضروری  رانده  ميانی کمربند چين خورده-  بخش  در  هيدروکربوری 

سبک  تغييرات  اصلی  عامل  رسوبی  پوشش  مکانيکی  ويژگي های  در  اختالف  و 
روی  پيشين  مطالعات  ادامه  در  مطالعه  اين  انجام  ژرفاست،  به  سطح  از  ساختاری 
چگونگی عملکرد واحدهای مختلف سنگی با ويژگي های متفاوت مکانيکی به ويژه 
واحدهای سنگی با رفتار شکل پذير می تواند سبب افزايش دانش ما در سازوکار و 
سبک چين خوردگي و گسلش در بخش هايي از کمربندهاي چين خورده- رانده با 

عملکرد افق های جدايشی شکل پذير ميانی و قاعده ای شود.
     در اين مقاله برای بررسی عملکرد افق هاي جدايشي، برش های لرزه اي بازتابي 
شکل پذير  افقی  که  زاگرس  رانده  چين خورده-  کمربند  از  بخش هايی  در  ژرف 
به  سپس  شده اند.  استفاده  دارد  حضور  رسوبی  پوشش  قاعده  و  ميانه  در  ستبر 
نتايج  و  شده  طراحي  آنالوگ  مدل  آمده  به دست  ايده های  راستی آزمايی  منظور 
تأثير  و  شده  داده  منطقه مطابقت  چين هاي  ساختاري  هندسه  با  آنالوگ  مدل سازی 
کمربند  مرکزی  بخش  در  چين خوردگي  سبک  بر  جدايشی  افق هاي   عملکرد 

چين خورده- رانده زاگرس تحليل شده است. 

2- جایگاه زمین ساختي
است  زاگرس  کوهزاد  پيش بوم  بخش  زاگرس  رانده  چين خورده-   کمربند 
)Alavi, 2004(. اين کوهزاد در نتيجه برخورد قاره- قاره صفحات عربي و اوراسيا 
ايجاد  عربي  صفحه  شمال  خاوري  لبه  روي   (Berberian, 1995) پاياني  ميوسن  در 
شده )شکل 1- الف( و در يک فرايند دگرريختي فشاري از پهنه برخوردي سنندج- 
قاره-  برخورد  چنين  است.  بوده   تکوين  حال  در  جنوب  باختري  سوي  به  سيرجان 
قاره ای نه تنها با گسترش و تکامل کمربند چين خورده- رانده زاگرس همراه بوده، 
فعاليت دوباره گسل های  با  متبلور پرکامبرين  بلکه موجب دگرريختی در پي سنگ 
پی سنگی به همراه پوشش رسوبي شده و بنابراين تلفيقي از دگرريختي نازک پوسته 
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است  آورده  وجود  به  را  زاگرس  رانده  چين خورده-  کمربند  در  ستبرپوسته   و 
.)Hessami et al., 2001; Bahroudi & Talbot, 2003; Yassaghi, 2006(

     کمربند چين خورده- رانده زاگرس، بر پايه سبک ساختاري و تاريخ رسوبي به 
 NW چند پهنه تقسيم شده است )شکل 1(. زاگرس به پهنه هــاي ساختاري با راستاي
SE - موازي حاشيه قاره تقسيم مي شود که توسط گسل هاي وارون اصلي از هم جدا 

شده اند. گسل هاي راندگي اصلي، راندگي زاگرس بلند و گسل سورمه موجب تقسيم 
زاگرس شده اند. افزون بر اين کمربند زاگرس به صورت عرضي نيز از شمال باختر 
به سوي جنوب خاور به سه زير پهنه لرستان، فروبار دزفول و فارس تقسيم مي شود. 
يکديگر  از  و کازرون  باالرود  برشي چون  به وسيله گسل هاي عرضي-  پهنه ها  اين 
تفاوت  دليل  به   .)Berberian, 1995; Sepehr & Cosgrove, 2004( مي شوند  جدا 
رئولوژي  و  پي سنگي  مانند عملکرد گسل هاي  کننده دگرريختي  کنترل  عوامل  در 
کوتاه  خالل  در  را  خود  ويژه  ساختارهاي  پهنه ها  اين  از  هرکدام  رسوبي،  پوشش 

شدگي زاگرس ايجاد کرده اند.

3- چینه نگاری مکانیکی
در  هم  ميوسن  در  نهايي  برخورد  تا  کامبرين  زمان  از  عربي  ورق  شمال خاوري  لبه 
جايگاه کافتي و هم به عنوان حاشيه غير فعال در معرض رسوب گذاري پيوسته قرار 
داشته است، به گونه ای که موجب نهشته شدن يک توالي رسوبي با ستبرای بيش از 
10 کيلومتر شده است. اين پوشش رسوبي داراي تغييرات قابل توجه در رخساره و 
 ،)Stocklin, 1974; Motiei, 1995;  Alavi, 2004( است  ستبرای واحدهای سنگی 
در نتيجه رئولوژي پوشش رسوبي زاگرس به صورت جانبی و از ژرفا تا سطح توالی 
به صورت  هم  سنگي  واحدهاي  مکانيکي  ويژگي هاي  و  نيست  يکسان  جا  همه  در 
تغيير مي کند  به صورت جانبي در طول کمربند زاگرس  تا سطح و هم  از ژرفا   قائم 
 .)Bahroudi & Koyi, 2003; Sherkati & letouzey, 2004; Sepehr et al., 2006(
چند افق شکل پذير جدايشي در ستون چينه نگاري بيشتر مناطق زاگرس معرفي شده 
در  ديگر  افق هاي  و  رسوبي  پوشش  قاعده  در  آنها  مهم ترين  1- ب(،  )شکل  است 
بخش های ميانی پوشش رسوبي قرار دارند (Sherkati et al., 2006) )شکل 2(. سازند 
افق جدايش  عنوان  به  کيلومتر  از يک  بيش  ستبرای  با  کامبرين  به سن  هرمز  نمک 
 .)Stocklin, 1974; Bahroudi & Koyi, 2003( پوشاننده پي سنگ است  قاعده اي، 
با ستبرای زياد جانشين  اگر چه در برخي مناطق ممکن است شيل هاي پالئوزوييک 
نمک هرمز باشد، ولی به هرحال حضور يک افق شکل پذير قاعده اي با ستبرای زياد 
 .(Carruba et al., 2006) است  قطعي  زاگرس  جاي  همه  در  تقريباً  کم  مقاومت  و 
در  گچساران(  )سازند  ميوسن  تبخيری هاي  و  دشتک(  )سازند  ترياس  تبخيری هاي 
مياني  جدايش  افق هاي  نقش  زاگرس  رانده  چين خورده-  کمربند  مختلف  مناطق 
 Sherkati & Letouzey, 2004; Sherkati et( )اصلی را بر عهده دارند )شکل 1- ب
 al., 2006(. گفتنی است که اين دو سازند در بخش های ديگری از کمربند زاگرس 

موجب  سازندها  اين  ستبرای  و  رخساره  در  جانبی  تغييرات  ولی  دارند  حضور  نيز 
بدهند  دست  از  اصلی  ميانی  جدايش  افق  عنوان  به  را  خود  نقش  تا  است   شده 
ميانه پوشش  افق جدايش فرعی در  )Bahroudi & Koyi, 2004(. همچنين تعدادی 
رسوبی برخی مناطق زاگرس حضور دارند (Sherkati et al., 2006) که در اين مطالعه 

از آنها صرف نظر شده است.

4- هندسه ساختاری
در بخش هايی از کمربند چين خورده- رانده زاگرس که افقی شکل پذير با ستبرای 
جدايشي  شکل پذير  افق هاي  عملکرد  دارد،  حضور  رسوبی  پوشش  ميانه  در  زياد 
ميانی موجب تغيير سبک چين خوردگی از سطح تا ژرفا شده است. در نتيجه هندسه 
چين های سطحی انطباقی با هندسه ساختارهای ژرفی ندارد. برای نمونه ناوديس هاي 

بر  در  را  گچساران  از  جوان تر  واحدهاي  که  کوه بوزان  و  پيرسرتا  کيلومتري  چند 
باالي  در  دقيقاً  آنها  لوالي  و  يافته اند  جدايش  گچساران  سازند  روي  مي گيرند 
همچنين   .)3 )شکل   (Carruba et al., 2006) دارد  قرار  زيرين  تاقديس هاي  لوالي 
مياني  افق شکل پذير  دزفول  فروبار  در  واقع  و کرنج  پرنج  پارسي،  تاقديس هاي  در 
جدايشي  افق  زيرين  و  بااليي  چين خورده  بخش  دو  ساختاري  سبک  تمايز  موجب 
گشته است. در سطح ناوديس هاي باز و در سنگ هاي کربناتي مقاوم مزوزوييک واقع 
در زير سازند شکل پذير گچساران تاقديس ها و راندگی هاي پيش يالي توسعه دارند 

(Sherkati et al., 2006) )شکل 4(. 

5- مدل سازی آنالوگ
بر پايه هندسه ساختاري چين ها و چينه نگاري مکانيکي کمربند چين خورده- رانده 
بر سبک دگرريختي  افق هاي جدايشي شکل پذير  تأثير  بررسي  به منظور  زاگرس و 
اليه  دو  شامل  رسوبي  پوشش  مدل  در  شد.  طراحي  آنالوگ  مدلی  کمربند،  اين 
ستون  کل  از  درصد   15 ستبرای  به  هرکدام  سيليکون  خمير  جنس  از  شکل پذير 
ماسه  از  متشکل  رسوبي  پوشش  ميانه  در  ديگري  و  قاعده  در  يکي  چينه نگاري، 
خشک قرار داده شدند )شکل 5(. ستبرای کل پوشش رسوبی در بخش های مختلف 
 James & Wynd, 1965; Koop( متغير است تا 12 کيلومتر  بين 8  کمربند زاگرس 
Stoneley, 1982; Ghavidel-Syooki, 1996 &(. همچنين ستبرای سری نمکی هرمز 

 متغير و بين 1 تا 2 کيلومتر در بخش های مختلف کمربند زاگرس گزارش شده است
ميانگين   .(Stöcklin, 1974; Talbot & Alavi, 1996; Bahroudi & Koyi, 2003)

هرمز  برای سری  کيلومتر   1/5 ميانگين  و  رسوبی  پوشش  ستبرای  برای  کيلومتر   10
نسبت 15 درصد را نتيجه می دهد که در مدل  منظور شد. مطالعات الگوسازی پيشين 
نيز درصد مشابهی را برای افق جدايش قاعده ای )هرمز( منظور  از کمربند زاگرس 

.(Bahroudi & Koyi, 2003; Sherkati et al., 2006; Emami, 2008) کرده اند
مي شود  باعث  ويژگي  اين  که  دارد  نيوتوني  شکل پذير  رفتار  سيليکون  خمير       
و  شيل ها  ژيپس(،  و  تبخيری ها )نمک  شکل پذير  رفتار  کردن  مدل  براي  سيليکون 
رس ها در پوسته بااليي مناسب باشد و ماسه براي مدل کردن رفتار شکناي سنگ هاي 
پوسته بااليي مناسب است چرا که ماسه ماده اي است که رفتاري شبيه به رفتار مور- 
ماسه  داخلي  اصطکاک  زاويه  است.  زمان  از  مستقل  و دگرريختي آن  دارد  کلمب 
حدود 30 درجه است، يعني نزديک به زاويه اصطکاک داخلي سنگ ها در فشار و 

.(Richard et al., 1989) دماي بخش هاي بااليي پوسته است
     در مقياس قائم مدل هر 1 کيلومتر برابر 7 ميلي متر در نظر گرفته شده و اليه هايي 
از ماسه رنگ شده به عنوان نشانگرهاي دگرريختي در ستون رسوبي قرار داده شدند. 
کوتاه شدگي عمود بر مدل  با نرخ 10 ميلي متر در ساعت و تا دست يابی به 25 درصد 
رانده  چين خورده-  کمربندهاي  در  چيره  متداول  کوتاه شدگي  که  کوتاه شدگي، 
است، ادامه يافت. در اين الگوسازی پي سنگ در دگرريختي شرکت نداشته و تنها 

پوشش رسوبي تحت کوتاه شدگي قرار گرفت )شکل 5(.
اوراسيا  و  عربی  صفحات  ميان  مورب  همگرايی  به  توجه  با      
کرنش بخش بندی   ،)Mc Clay et al., 2004; Hessami et al., 2001( 

شده  باعث  کرنش  بخش بندی  است.  داده  رخ  زاگرس  در   (strain partitioning)

است که دگرشکلی به دو مؤلفه کوتاه شدگی )در نتيجه تنش های فشارشی( و مؤلفه 
دگرشکلی امتدادلغز )در نتيجه مؤلفه برشی تنش( تفکيک شود. با توجه به مسئله اين 
پژوهش که بررسی تأثير افق های جدايشی در سبک چين خوردگی و گسلش راندگی 
است، مؤلفه کوتاه شدگی دگرشکلی به عنوان مؤثرترين مؤلفه بر اثر افق های جدايشی 
در سبک چين خوردگی الگوسازی شده است. مطالعات مشابهی که به بررسی تأثير 
افق های جدايشی در زاگرس پرداخته اند نيز همگی مؤلفه کوتاه شدگی را عمود بر 

 .)Sherkati, 2006; Jahani, 2008; Emami, 2008( مدل در نظر گرفته اند
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     در الگوسازی هاي آنالوگ پيشين با دو افق جدايش از ديگر بخش های زاگرس 
چين خورده- رانده، تأثير ژرفای افق جدايش مياني بر سبک چين خوردگي بررسي 
عامل  يک  مياني  جدايش  افق  ژرفای  که  داد  نشان  بررسی  اين  نتايج  است.  شده 
جدايش  افق های  عمومی  به طور  و  چين هاست  موج  طول  و  هندسه  تعيين  در  مهم 
می کنند  فعاليت  به  شروع  کم ژرفاتر  افق های  به  ژرف تر  افق های  از  ترتيب   به 
الگوسازی های مشابه در ديگر کمربندهای چين خورده-   .) )Sherkati et al., 2006(
افق  نيز   Massoli & Koyi  (2006) نمونه  برای  داد.  نشان  مشابهی  نتايج  نيز  رانده 
نيمه شکل پذير دانه های شيشه ای  با ماده  نيمه شکل پذير را  جدايش مياني و قاعده اي 
شبيه سازي کردند و نتيجه گرفتند در طول دگرريختي مدل ها، اين دو افق جدايش دو 
دسته ساختار با هندسه متفاوت ايجاد مي کنند که ساختارهاي ژرف که با افق جدايش 

قاعده اي ايجاد شده اند از ساختارهاي کم ژرفا بزرگ تر و مهم تر هستند. 

 6- نتـایج مـدل و مقـایسه آنها با مثـال هـاي طبیعي از کـمربند 
چین خورده- رانـده زاگرس

روند  بر  عمود  برش هايي  مدل،  ثابت سازی  مراحل  انجام  و  آزمايش  پايان  از  پس 
به دست آمده  نتايج  بررسي   .)6 )شکل  شد  عکسبرداري  و  تهيه  مدل ها  از  ساختارها 
رانده  چين خورده-  کمربند  ساختارهاي  از  بخشي  با  مقايسه  و   )6 )شکل  مدل   از  
در خالل گسترش  که  مي دهد  نشان   )4 و   3 )شکل های  دزفول  فروبار  در  زاگرس 
با مهاجرت جانبي از تاقديس ها به ناوديس ها دچار تغيير  چين ها افق جدايش مياني 
ناوديس هاي  مياني،  افق جدايش  باالي  در   .)6 )شکل  مي شود  قابل توجهي  ستبرای 
با راندگی هاي بسيار  با طول موج کوتاه همراه  بلند و تاقديس هاي  با طول موج  باز 
کم شيب تشکيل شده اند. همه اين ساختارها به طور کامل در باالي افق جدايش مياني 
نسبت به ساختارهاي توسعه  يافته در زير اين افق، جدايش يافته اند )شکل 6(. همانند 
در  آمده  به دست   لرزه اي  پروفيل هاي  بررسي  از  مي توان  را  ساختاري  هندسه  چنين 
ديگر بخش هاي زاگرس چين خورده از جمله فروبار دزفول ديد )شکل های 3 و 4(. 
هندسه چين خوردگي در واحدهاي مقاوم بين دو افق جدايشي، مشابه سبک چين هاي 
انتشار گسلي هستند )شکل 6(. به نظر مي رسد که اين چين ها با توجه به هندسه آنها در 
برش هاي متفاوت ابتدا به صورت جدايشي شکل  گرفته اند و سپس به صورت تأخيري 
توسط راندگی ها بريده شده اند )شکل 6(. گسل هاي راندگي هندسه اي همانند هندسه 
سامانه گسل های راندگی دوپلکسي دارند، به گونه اي که گسل هاي اين سامانه از افق 
جدايش قاعده اي منشأ مي گيرند در افق جدايش مياني مستهلک شده و هندسه فلت-

رمپ-فلت به خود مي گيرند )شکل 6- ج(. همانند چنين سامانه گسل هاي راندگي 
و چين هاي همراه در پروفيل هاي لرزه اي به دست آمده در فروبار دزفول )شکل 4( 

نيز ديده شده است.
     در واقع واحدهايی که در ترازهای ساختاری مختلف قرار دارند، ميزان کوتاه شدگی 
پاسخ  کوتاه شدگی  اين  به  متفاوتی  سبک های  به  ولی  می کنند،  تحمل  را  يکسانی 
می دهند. واحدهای نزديک به سطح مدل کوتاه شدگی اعمالی را با چين خوردگی 
بيشتر و واحدهای بين دو سطح جدايش، اين کوتاه شدگی را با گسترش گسل های 
راندگی بيشتر پاسخ می دهند. برش های لرزه ای ارائه شده در شکل های 3 و 4 چنين 
راندگی  گسلش  نيز  برش ها  اين  در  می دهند.  نشان  را  دگرريختی  از  سبکی  تغيير 
بيشتر در واحدهای مقاوم مزوزوييک و پالئوزوييک بااليی که بين دو افق جدايشی 

سازند گچساران و سری هرمز واقع هستند گسترش يافته است در حالی که پوشش 
رسوبی جوان تر از گچساران بيشتر دچار چين خوردگی شده اند. گاهي عملکرد افق 
شکل پذير قاعده اي با ستبرای زياد، بيشتر موجب ميل به سوی پس بوم ساختارها در 

واحدهاي بين دو افق جدايشی و ايجاد هندسه باال جسته مي شود )شکل های 3 و 7(.
     چهار نوع رابطه زماني بين چين ها و گسل ها در واحدهاي بين دو افق جدايش ديده  
مي شود )شکل 6(؛ چين هاي انتشار گسلي که در فراديواره راندگی ها ايجاد شده اند 
)شکل 6- ج(؛ گسل هاي مرتبط با چين که در اثر کمبود فضا در پهلوي چين هاي 
جدايشي تشکيل شده اند )شکل 6- ب(، چين هايي که به صورت تأخيري با راندگی ها 
بريده شده اند )شکل 6- الف( و سطوح راندگي که در جريان دگرريختي پيشرونده 

خميده شده و چين  خورده اند )شکل 6- ب(.
     در همه برش های شکل 6 پيشاني دگرريختي در واحدهاي سطحي پيشرفت بيشتري 
را به سوی پيش بوم نسبت به واحدهاي مشابه در ژرفا دارد. واحدهاي رسوبي پوشاننده 
افق هاي جدايش گر چه داراي رئولوژي و ستبرای يکساني در ابتداي آزمايش هستند 
و در خالل آزمايش نيز دچار کوتاه شدگي يکساني شده اند، ولی پس از دگرريختي، 
سبک ساختاري کاماًل متفاوتي را نشان مي دهند )شکل 6(. به نظر مي رسد که ژرفای 
اين واحدها، فاصله آنها از پي سنگ و مهم تر از همه قرارگيري آنها رو يا ميان افق هاي 

شکل پذير جدايشي تعيين کننده اين تفاوت در سبک ساختاري است.

7- نتیجه گیري
نتايج حاصل از تفسير خطوط لرزه ای بازتابی از بخش مرکزی کمربند چين خورده- 
نشان  جدايشی  شکل پذير  افق  دو  حضور  با  آنالوگ  الگوسازی  و   زاگرس  رانده 
موجب  کم  مقاومت  و  زياد  ستبرای  با  مياني  شکل پذير  افق  عملکرد  که  می دهد 
جدايش کامل سبک و هندسه ساختارها در سطح نسبت به ژرفا مي شود. در ژرفا و 
با آنها گاهي  در زير افق جدايش مياني، راندگی ها و چين هاي فراديواره اي مرتبط 
در يک سامانه دوپلکسي ايجاد مي شوند و گاهي عملکرد افق شکل پذير قاعده اي با 
ستبرای زياد موجب ميل به سوی پس بوم ساختارها و ايجاد هندسه باالجسته مي شود. 
و  بلند  موج  طول  با  باز  ناوديس هاي  مياني،  جدايش  افق  باالي  سطح و در  در  اما 
تاقديس هاي با طول موج کوتاه همراه با راندگی هاي بسيار کم شيب تشکيل مي شوند. 
به  رانده  چين خورده-  کمربندهای  در  ناموفق  اکتشافی  حفاری های  از  برخی       
به  دادن ساختارهای سطح  تعميم  و  ميانی  افق جدايش  ناديده گرفتن عملکرد  دليل 
موارد  اين  در  است.  ساختار شده  از  بيرون  موجب حفاری های  است که  بوده  ژرفا 
بخش ستيغ تاقديس در سطح به عنوان محل حفاری انتخاب می شده است؛ در حالی 
سبک  تمايز  موجب  رسوبی  پوشش  ميانه  در  جدايشی  شکل پذير  افق  عملکرد  که 
چين خوردگی از سطح تا ژرفا بوده و در نتيجه راهی به ستيغ چين های ژرف دارای 
شکل پذير  افق هاي  رفتار  پيش بيني  بنابراين  است.  نمی يافته  هيدروکربوری  مخازن 
که  رانده  چين خورده-  کمربندهاي  در  ژرف  ساختارهاي  سبک  به  پي  بردن  براي 

پوشش رسوبي آنها ناهمساني رئولوژيکي شديدي دارد، امري ضروري است. 
 

 سپاسگزاری
امکانات  ارائه  برای  کشور  زمين شناسی  سازمان  زمين  علوم  پژوهشکده  مسئوالن  از 

آزمايشگاهی سپاسگزاری می شود.
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ناوديس کوه بزان  ناوديس کوه بزان.  تاقديس دارا و  بر  بازتابی عمود  لرزه اي  شکل 3- برش 
به طور کامل روي تبخيري هاي سازند گچساران جدايش يافته و لوالي آن دقيقاً روي لوالي 
دارد. يک  قرار  مقاوم مزوزوييک تشکيل شده است  دارا که در واحدهاي کربناتی  تاقديس 
پس راندگي مهم در پهلوی شمال خاوری تاقديس دارا ديده مي شود. اين تاقديس يک هندسه 
.)Carruba et al., 2006 باالجسته دارد و به سوی پس بوم )شمال خاور( ميل دارد )برگرفته از

 .)Sepehr & Cosgrove, 2004 شکل 1- زير پهنه هاي ساختاری در مرکز و جنوب خاور کمربند چين خورده- رانده  زاگرس )برگرفته از 
 Sherkati & Letouzey, 2004;( است  شده  داده  نشان  زاگرس  کمربند  در  اصلی  جدايشی  افق های  پراکندگی   همچنين 
Sherkati et al., 2006). حضور يک افق شکل پذير قاعده اي اصلی )سری تبخيری هرمز يا شيل های پالئوزوييک( تقريباً در همه جاي 

زاگرس قطعي است. سازند دشتک در زيرپهنه فارس ساحلی و سازند گچساران در زير پهنه فروبار دزفول به عنوان افق جدايش ميانی 
اصلی رفتار کرده اند. گفتنی است که اين دو سازند در بخش های ديگری از کمربند زاگرس نيز حضور دارند ولی تغييرات جانبی در 
رخساره و ستبرای اين سازندها موجب شده است تا نقش خود را به عنوان افق جدايش ميانی اصلی از دست بدهند که در اين مناطق روی 

شکل نشان داده نشده اند. موقعيت ساختارهای نشان داده شده در شکل های 3 و 4 با مستطيل مشخص شده است.

شکل 2- موقعيت افق هاي شکل پذير جدايشي شامل سري هرمز به عنوان افق جدايش قاعده اي 
و سازند گچساران به عنوان افق های جدايش مياني روي ستون چينه نگاري کمربند زاگرس در 

.)Emami, 2008 فروبار دزفول )برگرفته از
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شکل 6- برش هايي از وضعيت نهايي مدل نازک پوسته پس از اعمال 25 درصد کوتاه شدگي؛ عملکرد افق شکل پذير جدايشي در ميانه پوشش رسوبي موجب جدايش کامل سبک دگرريختي در 
واحدهاي زير و روي خود شده است؛ براي توضيحات بيشتر به متن مراجعه شود.

شکل 5- شمايي از وضعيت اوليه مدل آنالوگ. 

شکل 4- برش لرزه اي بازتابی عمود بر تاقديس هاي پارسي، پرنج و کرنج واقع در فروبار دزفول. در اين بخش سازند گچساران )بخش خاکستري رنگ در شکل ب( افق شکل پذير مياني اصلي است 
که موجب تمايز سبک ساختاري دو بخش چين خورده بااليي و زيرين افق جدايشي گشته است. به توسعه ناوديس هاي باز در سطح و تاقديس ها و راندگي هاي پيش يالي در سنگ هاي کربناتي مقاوم 

.)Sherkati et al., 2006 مزوزوييک واقع در زير سازند شکل پذير گچساران توجه شود ) برگرفته از

بالف
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