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چکیده
گسل برازجان گسلي فعال با روند شمالي- جنوبي واقع در کمربند زاگرس است که عملکرد آن باعث خميدگي و کشيدگي محور چينها به صورت راست گرد شده است. نتايج 
به دست آمده از پروفيل های لرزه ای تهيه شده در بخش های جنوب باختری ايالت فارس حاکی از آن است که شواهدی دال بر ادامه قطعه گسل برازجان به عنوان بخش انتهايی 
بلوک های  منطقه و چرخش  پيشانی کوهستان در  نظير گسل  نشان می دهند که عملکرد راندگی هايی  ندارد. مطالعات  تا خليج فارس وجود  مند  امتداد کوه  گسل کازرون در 
مجاور گسل های امتدادلغز، سبب انحراف گسل برازجان به زير تاقديس های خورموج و خارتنگ شده و گروه بنگستان واقع در تاقديس های خورموج و سياه را در کنار سازند 
آغاجاری در تاقديس کاکی قرار داده است. جهت يافتگی محور طويل گنبدهای نمکی خورموج و کوه نمک )جاشک( با روند تقريبی شمالی- جنوبی را می توان حاصل فعاليت 
قطعات مربوط به سيستم گسلی برازجان در نظر گرفت. مطالعات سطحی و زير سطحی انجام گرفته، گسل دارنگ را با روند شمالی- جنوبی و عملکرد راستالغز را به عنوان پايانه 
از عملکرد گسل شامل يک سری  ادامه می يابد. شکستگی های حاصل  به سمت خليج فارس  تاقديس خارتنگ  از  برازجان معرفی می کند که   جنوبی سيستم گسلی کازرون- 
شکستگی های عرضی- برشی با روندهای شمال شمال خاوری- جنوب جنوب باختری و شمال باختری- جنوب خاوری است که پراکندگی آنها در اطراف محور چين قابل 

رويت است. 

کلیدواژه ها: گسل امتدادلغز، سيستم گسلی کازرون- برازجان، تاقديس خورموج، الگوی شکستگی.
E-mail: marzieh-khalili@shirazu.ac.ir                                                                                                                                                   نویسنده مسئول: مرضيه خليلی*

1- پیش نوشتار
بخش باختری ايالت فارس به عنوان بخشی از حوضه پيش بوم زاگرس است که در زمان 
 Colman-Sadd, 1978;( پرمو- ترياس در شمال خاوری صفحه عربی واقع بوده است
Blanc et al., 2003; Sepehr and Cosgrove, 2005; Sherkati et al., 2005(. بدين 

سبب رخدادهای زمين شناسی و الگوی شکستگی هايی که تا قبل از برخورد زاگرس در 
صفحه عربی اتفاق افتاده قابل تعميم به اين ناحيه از زاگرس است که بخش برون ساحلی 

.)Berberian, 1995; Ameen et al., 2009( خليج فارس را تشکيل می دهد
با روند شمالي- جنوبي در   )Baker et al., 1993( فعال برازجان، گسلي       گسل 
عرض کمربند زاگرس است که در باختر گسل کازرون قرار دارد. اين زون گسلی 
از  را  باختری  سمت  در  شده  ايجاد  دگرشکلی های  جانبی،  سکوی  يک  به صورت 

جانب خاوری جدا می کند )شکل 1(.

بهار 98، سال بيست و هشتم، شماره 111، صفحه 133 تا 138

نارنجی(،  )دواير  مطالعه. چاه ها  مورد  منطقه  از  لندست  تصوير  شکل 1- 
گودال  پيش  و  برازجان  دارنگ،  کوهستان،  پيشانی  شامل  گسل ها 
خاوری-  تقريباً  راستای  با  گسل های   ،) رنگ  قرمز  خطوط   ( زاگرس 
 باختری و حرکت امتدادلغز با مؤلفه نرمال)نقطه چين( و گنبدهای نمکی  

) بيضوی سفيد(.
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است؛  شده  انجام  بسياری  مطالعات  مطالعه  مورد  منطقه  در        
)McQuillan and Roohi )1975 بر روی تاقديس های نمک کنگان، زيره و دارنگ 

مطالعات ساختاری انجام دادند که بر اساس مطالعات انجام شده در تاقديس دارنگ، 
مراحل اوليه جنبش های نمکی در مناطق راسی )قله( در اين تاقديس گنبدی شکل 
تاقديس  روی  بر  مطالعه  طی   Evers )1976( است.  شده  گزارش  خورده  گسل  و 
نام  به  جنوبی  شمالی-  راستای  با  گسلی  منفرد،  نمکی  گنبد  يک  عنوان  به  دارنگ 
تاقديس دارنگ  بين نمک کنگان و  او  اعتقاد  به  گسل دارنگ معرفی کرده است. 
ارتباط وجود دارد به طوری که در زمان کرتاسه، گنبد نمکی عظيمی زير تاقديس های 
کنگان و دارنگ وجود داشته است. )Doran )1977 به انجام مطالعات بر روی کوه 
است.  پرداخته  ساختمان  اين  در  هيدروکربوری  پتانسيل  ارزيابی  جهت   دارنگ 
تاقديس های  ساختمانی  زمين شناسی  مطالعات  طی   )1379( همکاران  و  شرکتی 
روند  با  گسلی  لرزه ای،  پروفيل های  از  استفاده  با  و  شاهينی  و  خارتنگ  سربالشی، 
آنان   کرده اند.  معرفی  خارتنگ  تاقديس  باختری  محدوده  در  را  جنوبی  شمالی- 
سازند  کنار  در  سياه  و  خورموج  تاقديس های  در  واقع  بنگستان  گروه  قرارگيری 
حرکت  با  بزرگ  راندگی  عملکرد  از  نشان   را  کاکی   تاقديس  در  آغاجاری 
به  مربوط  گزارش  در   )1392( همکاران  و  ساجدی  می دانند.  اين گسل  راست گرد 
تعبير و تفسير افق های کنگان و فراقان در ساختمان خارتنگ و با استفاده از پروفيل 
لرزه ای که به موازات اين تاقديس )شمال باختر- جنوب خاور( برداشت شده گسلی 
است.  کرده  معرفی  خارتنگ  تاقديس  باختری  دماغه  در  را  مثبت  گلوار  ساختار  با 
برازجان  کازرون-  گسل های  نقش  بررسی  ضمن   Forudi Jahromi et al. )2014(

عنوان  تحت  را  گسل  اين  بوشهر،  منطقه  در  واقع  دشتی  نمکی  گنبد  جايگيری  در 
گسل های پلکانی معرفی کردند. 

     )Sepehr and Cosgrove )2005 مشخص کردند که با وجود آنکه بيان می کنند 
گسل برازجان در امتداد تاقديس مند تا خليج فارس ادامه دارد؛ اما در پروفيل های 
لرزه ای شواهدی دال بر وجود اين گسل وجود ندارد. بنا بر مطالعات صورت گرفته 

گسل  ادامه  نشدن  رديابی  به  توجه  با  و   Sepehr and Cosgrove )2005( توسط 
گسل  اين  که  می رسد  نظر  به  فارس،  خليج  لرزه ای  مقاطع  در  برازجان  کازرون- 
را  زون  اين  ادامه  است.  کرده  پيدا  انحراف  سياه  و  خورموج  تاقديس های  زير   به 
می توان به صورت زون گسلی امتدادلغز پی سنگی دارنگ )بردخون( با طول بيش از 
60 کيلومتر با عملکردی مشابه گسل برازجان طی راستای شمالی- جنوبی تا سواحل 
 خليج فارس) احتماالً از صفحه عربی( مشاهده کرد )ايزدی و همکاران، 1393- الف(. 
ايزدی و همکاران )1393- ج( و )Khalili and Ezadi )2019 با استفاده از روش های 
بررسی  به  لرزه ای(  )پروفيل  ژئوفيزيکی  و  ميدانی(  مطالعات  و  )دورسنجی  سطحی 
گسل دارنگ و تأثير اين گسل بر مخازن هيدروکربوری پرمو-ترياس )گروه دهرم( 
گسل  که  می دهد  نشان  شده  ارائه  زمين ساختی  مدل  پرداخته اند.  کاکی  منطقه  در 
است.  جانبی عمل کرده  رمپ  به صورت يک  که  است  پارگی  دارنگ يک گسل 
به صورت  جنوبی  بخش  در  و  مهاری  به صورت خمش  شمالی  بخش  در  اين گسل 
خمش رهايی عمل و شرايط مناسب برای حرکت هيدروکربور را در منطقه فراهم 

کرده است.
     در اين پژوهش هدف اصلی، بررسی ارتباط بين گسل دارنگ و گسل برازجان و 
شکستگی های حاصل از آنها  با استفاده از مرور و مقايسه نتايج حاصل از مطالعات 

موجود از عملکرد اين دو گسل در منطقه است.

2- زمین شناسی منطقه
منطقه مورد مطالعه با مختصات 28  تا 29 درجه عرض شمالی و 51  تا  52 درجه 
ايالت فارس و بخش برون کران های خليج فارس   طول خاوری در جنوب باختری 
)فارس ساحلی( واقع شده است )شکل 2(. اين منطقه از نظر پهنه بندی زمين ساختی 
بخشی از زون زاگرس چين خورده است )Zamani et al., 2011( که از نظر احتمال 
دارد  قرار  لرزه خيزی  باالی  تا  متوسط  زون  در  آينده،  در  زمين لرزه  وقوع   خطر 

.)Zamani et al., 2012; Khalili and Zamani, 2016(

. )Roohi and McQuillan, 1976( شکل 2- نقشه زمين شناسی 1:100000 خورموج؛ شرکت ملی نفت ايران
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)گسل برازجان(، روند و مکانيسم فعلی گسل های امتدادلغز در پی سنگ زاگرس را ناشی 
از چرخش گسل های شمالی- جنوبی حول يک محور قائم می دانند.

     2( شواهد حاکی از آن است که بلوک های نزديک به سری گسل های امتدادلغز 
چرخش  کرده اند،  محدود  را  فارس  کمان  باختری  جانب  از  که  راست گردی 
جهت در  فشارش   .)Lacomb and Mouthereau, 2006( داشته اند   ساعت گرد 

NE-SW قبل )يا در طول( چين خوردگی در منطقه غالب بوده در حالی که فشارش 

با روند N020º عموماً بعد از رژيم کج شدگی اتفاق افتاده است. اين تغيير در روند 
فشارش احتماالً در مراحل نهايی فاز چين خوردگی ميو-پليوسن رخ داده است. فشار 
N020º تا عهد حاضر در منطقه اعمال شده که سازگار با جنبش های راست گرد در 

طول گسل هايی با روند شمالی- جنوبی کواترنری در زاگرس است. 
     3( فشارش در جهت 20 درجه شمالی با کشش های نيمه عمودی گسل های نرمالی 
همراه هستند که روند شمالی- جنوبی تا N020º دارند که اعمال سامانه های کششی 

را در اين منطقه تأييد می کنند. 
کازرون-  گسل های  نقش  بررسی  ضمن   Forudi Jahromi et al. )2014(  )4      
برازجان در جايگيری گنبد نمکی دشتی واقع در منطقه بوشهر، اين گسل را تحت 
عنوان گسل های پلکانی معرفی کرده اند. با اين وجود، در جايی که دو گسل دارای 
همپوشانی هستند، يک حوضه کششی  ايجاد شده است. با توجه به حرکت امتدادلغز 
راست گرد و ايجاد ناحيه ای کششی بين دو گسل مزبور، دو گنبد نمکی خورموج و 
کوه نمک )جاشک( به ترتيب در بخش های شمالی و جنوبی گسل برازجان برونزد 

کرده اند )شکل 1(.
     5( حضور دو زون گسل راندگی خمش پيشانی کوهستان و پيش بوم زاگرس، بر 
پيچيدگی منطقه به خصوص در محل تقاطع سه تاقديس خورموج، سياه و خارتنگ 

افزوده است. 
يا بخش های  دارنگ  و  برازجان  امتدادلغز  باختری گسل های       6( در بخش های 
تهيه  لرزه ای  پروفيل های  نيز  و  ميدانی  مطالعات  اساس  بر  دارنگ،  تاقديس  باختری 

  .)Sherkati et al., 2005( شده، هيچ گنبد نمکی گزارش نشده است
نشان می دهند که در محل هايی که  ماهواره ای  ميدانی و تصاوير       7( مشاهدات 
مجاور  تاقديس های  دماغه  است،  کرده  عمل  امتدادلغز  به صورت  برازجان  قطعه 
 )چاه پير، گيسکان، خورموج و سياه( نيز به موازات رد گسل برازجان جابه جا شده اند 

)Sepehr and Cosgrove, 2005( )شکل 3(.

     از ديدگاه زمين شناسی ساختاری، تاقديس های ماليم و پلکانی عظيم نظير تاقديس 
کنگان و گسل های مهمی چون برازجان و گسل پيشانی کوهستان در منطقه وجود 
در  - جنوبي  روند شمالي  با  فعال  برازجان گسلي  1(. گسل کازرون-  )شکل  دارد 
عرض کمربند زاگرس است که باعث خميدگي و کشيدگي محور چين ها به صورت 
راست گرد شده است. گسل برازجان با طولي در حدود 180 کيلومتر در باختر گسل 
کازرون قرار دارد. در نتيجه جابه جايي راست گرد در طول اين گسل، محور شمال 
روند  يک  سمت  به  گيسکان  و  خورموج  تاقديس هاي  خاوري  جنوب  باختري- 

شمالي- جنوبي، کشيدگي و چين خوردگي پيدا کرده اند. 
     از ديدگاه چينه شناسی، با وجود توالی چين های نسبتاً کامل از پالئوزوييک تا عهد 
شده  گزارش  منطقه  اين  در  کرتاسه  توالی  نبود  نظير  مهمی  ناپيوستگی های  حاضر، 
به صورت سطوح جدايشی  منطقه  تبخيری گچساران در  است. سری هرمز و سازند 
اصلی قاعده ای عمل کرده و در کنار آن وجود سطوح جدايشی درجه دو همچون 
سازند تبخيری دشتک و سازند پرفشار کژدمی در بين سازندهای مقاوم مانند کنگان 
و آسماری، باعث ايجاد الگوهای متفاوت در چين خوردگی، شکستگی و پراکندگی 

گسل در منطقه شده است.
     از ديدگاه زمين شناسی اقتصادی، اين منطقه به عنوان بخشی از ايالت فارس در 
بردارنده منابع عظيمی از ذخاير گاز و نفت است که از آن جمله می توان به ميادينی 
چون کنگان وکاکی اشاره کرد. از سوی ديگر اين منطقه از نقطه نظر اکتشاف مواد 

راديواکتيو مانند شيل های پرتوزای سيلورين قابل توجه است. 

3- روش مطالعه
به  نتايج  با  مقايسه  با  و  منطقه  در  شده  انجام  مطالعات  جمع آوری  با  تحقيق  اين  در 
مخازن  روی  بر  گسل  اثر  مطالعه  شامل  مقاله  نويسندگان  تحقيقات  از  آمده  دست 
)ايزدی،1393(،  لرزه ای  پروفايل های  از  استفاده  با  کاکی  منطقه  هيدروکربنی 
با استفاده از روش های دورسنجی و  استخراج گسل بردخون واقع در منطقه کاکی 
پروفايل لرزه ای )ايزدی و همکاران، 1393- الف(، مطالعات ميدانی و لرزه ای بخش 
و همکاران، 1393- ب(،  )ايزدی  تاقديس خارتنگ  در  واقع  دارنگ  شمالی گسل 
چاه پيمايی  و  ميدانی  مطالعات  از  استفاده  با  بردخون  گسل  جنوبی  بخش   بررسی 
)ايزدی و همکاران، 1393- د(، به کارگيری داده های لرزه ای در تفسير ساختمانی گسل 
 دارنگ و ارزيابی خواص مخازن گازی واقع در منطقه )ايزدی و همکاران، 1393- ج(،

بردخون  گسل  عملکرد  مطالعه  جهت  کلسيت  بلور  رشد  از   استفاده 
هيدروکربنی  مخـازن  بـر  آن  تأثيـر  و  دارنـگ  گسـل   ،)1393 ايزدی،  و  )خليلی 
و  بررسی  و   )1395 همکاران،  و  )خليلی  ايـران  باختر  جنوب  در  کاکی  منطقـه 
 مدل سازی گسل دارنگ در جنوب باختر ايران از ديدگاه زمين شناسی و ژئوفيزيکی 
)Khalili and Ezadi, 2019( به بررسی ارتباط گسل دارنگ و زون گسلی کازرون و 

الگوی شکستگی های حاصل از آنها پرداخته شده است. 

4- بحث
سيستمی از گسل های امتدادلغز شمالی- جنوبی تا N150º واقع در بخش های باختری 
فارس تحت عنوان پايانه ای از گسل های امتدادلغز دم اسبی در مقياس کوهزاد تفسير 
اصلی  گسل  طول  در  که  را  گردی  راست  لغزش های  و   )1383 )آقانباتی،  شده اند 
زاگرس  صورت می گيرد به راندگی ها و چين ها، چه در رسوبات سطحی و چه واقع 
بر روی پی سنگ )بر اساس شواهد لرزه ای(، در ناحيه فارس منتقل و توزيع می کنند 
گسل های  خصوص  به  امتدادلغز  گسل های  ساير   .)Authemayou et al., 2006(
از گسل های  به صورت شبکه ای  دارند،  به گسل کازرون  شبيه  اثراتی  که  پی سنگی 
ختم  کوهزاد  با  موازی  رانده  گسل های  به  آنها  انتهای  که  می کنند  عمل   امتدادلغز 

می شود. مطالعات صورت گرفته در منطقه نشان می دهند که:
     Hessami )2002( )1 با استناد به اين موضوع که پيش از کوهزايی در زاگرس، گسل های 
امتدادلغز در پی سنگ عربستان از يک راستای عمومی شمالی- جنوبی برخوردار بوده اند 

خورموج  تاقديس  زير  به  برازجان  گسل  روند  ادامه  نمايش   -3  شکل 
.)Sepehr and Cosgrove, 2005(
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     8( تصاوير استر )30 متر( تهيه شده از گستره مورد نظر نشان می دهند که دماغه 
شمال باختری تاقديس خارتنگ در محل برخورد با تاقديس خورموج دارای روند 
به  برازجان  گسل  انحراف  ب(.   -1393 همکاران،  و  )ايزدی  است  شمالی-جنوبی 
زير تاقديس های سياه و خارتنگ و  عملکرد آن به صورت يک رمپ رانده با شيبی 
از عملکرد  پيشانی کوهستان حاکی  فعاليت گسل  و همچنين  به سمت شمال خاور 
مشاهده شده در بخش های شمالی  راندگی های  است. وجود  ناحيه  اين  در  فشارش 
می کنند  تأييد  را  فشارش  خارتنگ،  تاقديس  باختری  بخش  در  واقع  دارنگ  گسل 

)ايزدی و همکاران، 1393- ب(. 
توسط  دارنگ  گسل  راستای  در  گرفته  انجام  ميدانی  مطالعات  به  توجه  با   )9       
بخش های  در   Khalili and Ezadi )2019( و  الف(   -1393( همکاران  و  ايزدی 
عملکرد  موند،  و  دارنگ  تاقديس های  مابين  خصوص  به  دارنگ  گسل  جنوبی 
آن  بر  عمود  تقريباً  راستای  در  يا  و  دارنگ  گسل  با  مشابه  روندی  با  گسل هايی 
محل  در  کلسيت  رشد  از  حاصل  پله های  جهت  آن،  بر  عالوه  می شود.  مشاهده 
تاقديس  در  آنها  عملکردهای  از  حاصل  بريدگی های  و  شده  مطالعه  خش لغزهای 
می دهد  نشان  را  باختری  خاوری-  تقريباً  راستای  با  گسل هايی  فعاليت  دارنگ، 
اين   .  )1393 ايزدی،  و  )خليلی  هستند  نرمال  مؤلفه  با  امتدادلغز  حرکت  دارای  که 
فعاليت  از  حاصل  رمپ  راستای  بر  عمود  و  دارنگ  گسل  با  هم روند  که  گسل ها 
 گسل برازجان هستند، به عنوان پايانه هايی از اين زون گسلی در نظر گرفته می شوند 
)اين گسل ها به صورت نقطه چين در شکل 1 بين دو طاقديس دارنگ و موند نشان 

داده شده اند(. 
ساختمان  در  فراقان  کنگان-  افقهای  تفسير  و  تعبير  به  مربوط  گزارش  در   )10      
تاقديس  اين  موازات  به  شده  برداشت  لرزه ای  پروفيل  از  استفاده  با   خارتنگ، 
)شمال باختر- جنوب خاور(، گسلی با ساختار گلوار مثبت در دماغه باختری تاقديس 
خارتنگ معرفی شده است که آن را گسل دارنگ )گسل بردخون( در نظر گرفته اند 
با مولفه فشاری  امتدادلغز  )ساجدی و همکاران، 1392(. گسل مزبور دارای جنبش 
است که ضمن حرکت آن، سازند دشتک تقريباً به اندازه 2 برابر ضخيم شدگی پيدا 
کرده است. رخنمون گچ ترش در اين بخش از ساختمان خارتنگ احتماالً با فعاليت 
اين گسل مرتبط است. ساجدی و همکاران )1392( در ادامه، حرکت زمين ساختی 
بخش جنوبی گسل کازرون- برازجان را با استفاده از خطوط لرزه نگاری بررسی کرد 
و با مشخص کردن گسل های شمالی- جنوبی در منطقه، آنها را به عنوان شاخه هايی 

از اين زون گسلی در نظر گرفت.
     11( بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط )Sepehr and Cosgrove )2005 و با 
توجه به رديابی نشدن ادامه گسل کازرون- برازجان در مقاطع لرزه ای خليج فارس، 
عقيده بر اين است که اين گسل به زير تاقديس های خورموج و سياه انحراف پيدا 
کرده است. خش لغزهای عمودی مشاهده شده بر روی صخره های تاقديس دارنگ به 

حرکت اين گسل  نسبت داده شده است )ايزدی و همکاران، 1393- الف(.
     عملکرد گسل خمش پيشانی کوهستان و چرخش ساعت گرد بلوک های نزديک 
به سری گسل های امتدادلغز راست گردی که از جانب باختری کمان فارس را محدود 

کرده اند، باعث انحراف و جابه جايی گسل برازجان شده است. 
به  جنوبی  شمالی-  تقريباً  راستای  در  برازجان  گسل  يافتن  ادامه  جای  به  رو  اين  از 
می شود  ديده  خورموج  و  خارتنگ  کوه  امتداد  در  آن  ادامه  فارس،  خليج   سمت 

)شکل های 1 و 3(. 
     جهت يافتگی محور طويل گنبدهای نمکی )خورموج و جاشک( تقريباً به موازات 
N-S واقع در منطقه مورد مطالعه را می توان حاصل فعاليت قطعات مربوط به سيستم 

گسلی برازجان در نظر گرفت. 
فعاليت های  و  الگوها  با  خوبی  به   N020º-030º شده  محاسبه  فشارشی  روند       

 Baker et al., 1993;( دارد  همخوانی  باختری  فارس  در  گسل ها  شناختی   جنبش 
Berberian, 1995(. از اين گسل های فعال ميتوان سيستم گسلی کازرون- برازجان با 

عملکرد راست گرد را نام برد. از اين رو بنا بر مطالعات انجام گرفته، می توان گسل 
دارنگ را بخشی از يک زون گسلی عظيم پی سنگی )گسل برازجان( در نظر گرفت 
با وجود رژيم فشارشی حاکم به خصوص در بخش های شمالی گسل دارنگ،  که 
تغييری در عملکرد آن در بخش های جنوبی صورت نگرفته و همچنان کششی است 
)Khalili and Ezadi, 2019(، به طوری که می تواند با همان امتداد شمالی- جنوبی تا 

خليج فارس ادامه يابد.
از چين خورگی و  قبل  N020º می تواند هم  با فشارش  توسعه گسل های مرتبط       
هم بعد از چين خوردگی رخ داده باشد. در کمربندهای چين خورده- رانده ای چون 
روابط  از  توالی چين خورده  در  مشاهده شده  سيستم های شکستگی  اساساً  زاگرس، 
رشد  همانند  محلی  دگرشکلی  حوادث  و  مرزی  جنبش شناختی  شرايط  بين  متقابل 

چين ها يا جنبش ها در طول گسل های اصلی منتج شده اند. 
     در تقسيم بندی کلی، اين شکستگی ها به سه دسته رده بندی می شوند: شکستگی های 
با  که  مورب  شکستگی های  و  محور  عرض  در  موجود  شکستگی های  محوری، 
يا  و  ساعت گرد  جهت  در  اين که  حسب  بر  زوايا  اين  می سازند.  زاويه  محوری  اثر 
از  دسته ای   .)1387 )مطيعی،  هستند  متفاوت  باشند،  شده  محاسبه  پادساعت گرد 
با حرکت گنبدهای نمکی به وجود می آيند که در آنها  ارتباط  نيز در  شکستگی ها 
نيروی حداکثر از پايين به طرف باال بوده و راستاهای مختلفی برای شکستگی ها، در 
اين منطقه در نظر گرفته شده است. بعضی راستاها در جهت NW-SE هم روند با محور 

تاقديس های منطقه و تقريباً عمود بر جهت بيشترين فشارش هستند. 
با  ديگر  دسته  )شکستگی های طولی(.  می دهد  نشان  را  بااليی  تراکم  دسته  اين       
عرض  که  می شوند  معرفی  عرضی  شکستگی های  عنوان  به   NNE-SSW راستای 

تاقديس ها را قطع می  کنند )شکل 4(. 
     شکستگی های مورب که با محور چين های منطقه زاويه می سازند، دسته سوم از 

شکستگی ها را شامل می شوند. 
     وجود گنبدهای نمکی  چون کوه نمک )جاشک( و برش های گسلی مشاهده شده 
در چاه دارنگ-1 و تاقديس کنگان )شکل 1( حاکی از اعمال تنش های برشی در 

منطقه است )ايزدی و همکاران، 1393د(. 
بااليی  افقی       شکستگی های برشی دارای طول و شيب زياد هستند و جابه جايی 
و  می شود  تاقديس ها  محور  در  ايجاد خمش  باعث  آنها  عملکرد  می دهند.  نشان  را 
بدين نحو بر روی شکستگی های قبلی تأثير می گذارد که حاکی از باال بودن عمق 
ايجاد  و  طولی  و  با شکستگی های عرضی  اين شکستگی ها  همراهی  آنهاست.  تأثير 
شکستگی های عرضی- برشی و طولی- برشی را می توان به عنوان دسته ديگری از 

شکستگی های موجود در منطقه در نظر گرفت. 
     جنبش در طول گسل های امتدادلغز واقع در منطقه چون سيستم گسلی کازرون-

سربالش  و  گيسکان  تاقديس های  مانند  چين ها  از  بعضی  چرخش  باعث  برازجان 
حرکت  از  حاصل  بلوک های  چرخش  رو  اين  از  است.  شده  گسلی  زون  اين  در 
اثرگذار  عمق  در  چه  سطح  در  چه  شکستگی ها  توزيع  نحوه  در  گسلی  مرزهای 
خواهند بود. شکستگی های حاصل از عملکرد آنها  شامل يک سری شکستگی های 
است.  رويت  قابل  محور چين  اطراف  در  آنها  پراکندگی  که  است  برشی  عرضی- 
مانند  اثربخشی  اين  عمق  در  واقع  تاقديسی  مخازن  در  شکستگی ها  الگوی  مطالعه 
بسيار عميق هستند و  نظير دارنگ  دارد. گسل های عرضی  اهميت  مخازن آسماری 
 مقدار جابه جايی آنها در سطح و هسته چين به صورت موازی و تقريباً يکسان است 
)Comby et al., 1977(. اين گسل ها شيب تقريبا عمود دارند و جابه جايی افقی نشان 

می دهند.
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5- نتیجه گیری
مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که گسل دارنگ را ميتوان بخشی از يک 
زون گسلی عظيم پی سنگی )گسل کازرون- برازجان( در نظر گرفت که از صفحه 
عربی تا زاگرس گسترده شده و علی رغم وجود رژيم فشارشی حاکم، تغييری در 

عملکرد آن به ويژه در بخش های جنوبی صورت نگرفته است. 
در  فارس  خليج  تا  مند  کوه  امتداد  در  برازجان  گسل  ادامه  نشدن  مشاهده       
اين گسل  انحراف  بر  تأييدی  نواحی می تواند  اين  تهيه شده در  لرزه ای  پروفيل های 
به شکل گسل دارنگ  ادامه آن  باشد که  تاقديس های خورموج و خارتنگ  به زير 

ديده می شود. 
جهت يافتگی محور طويل گنبدهای نمکی )خورموج و کوه نمک( تقريباً به موازات 

N-S را می توان حاصل فعاليت قطعات مربوط به سيستم گسلی کازرون- برازجان در 

نظر گرفت. اين گسل پی سنگی با روند شمالی- جنوبی به صورت يک زون گسلی 
عرضی- برشی عمل می کند و چنين به نظر می رسد که الگوی حاصل از پراکندگی 
دارای روندهای شمال شمال خاوری- جنوب جنوب  از آن  شکستگی های حاصل 

باختری و شمال باختری- جنوب خاوری باشند.

سپاسگزاری
و  مالی  حمايت های  دليل  به  شيراز  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  مقاله  نويسندگان 

معنوی کمال تشکر را دارند.

شکل 4- نمايش شکستگی های طولی )قرمزرنگ( و عرضی )زرد رنگ( همراه با رزدياگرام آنها در منطقه.
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