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دوبعدی، لرزهنگاری دادههای از استفاده با هندیجان-ایذه گسل توصیف
دادههایزمینلرزهواطالعاتزمینشناسی

اکتشاف  مدیریت  ایرجعبدالهیفرد2،سیدابوالفضلمیری3،    دانشگاه کرمان  فاطمهالساداتطیبحسینی*،محمدرضاسپهوند1،
 شرکت ملی نفت ایران 

ــد و  ــادي دارن ــت زی ــی اهمی ــع تله هــای نفت ــا پی ســنگی در شــکل گیری و توزی ــق ی گســل های عمی
ــوری  ــن هیدروکرب ــن گســل ها در اکتشــاف و توســعه ي میادی ــر ای شناســایی و توصیــف هرچــه بهت
ــذه، از  ــنگی هندیجان-ای ــی س ــل پ ــر گس ــه بهت ــناخت هرچ ــت ش ــه جه ــن مقال ــت. در ای راهگشاس
تلفیــق اطالعــات ژئوفیزیکــی و زمین شناســی اســتفاده شــده اســت. شــواهد عملکــرد گســل 
هندیجان-ایــذه بــا توجــه بــه تغییــر ســّن ســازندهای زمین شناســی در دو طــرف ایــن خطــواره روی 
ــز  ــی و نی ــای ارتفاع ــت روی مدل ه ــا دق ــن ب ــت. همچنی ــاهده اس ــی قابل مش ــه های زمین شناس نقش
تصاویــر ماهــواره ای می تــوان نشــانه هایی از فعالیــت ایــن گســل را مشــاهده کــرد. در ایــن پژوهــش، 
ــد  ــدی، رون ــگاری دوبع ــوط لرزه ن ــتفاده از خط ــا اس ــارس، ب ــز خلیج ف ــی و نی ــت های جنوب در دش
بلنــدای قدیمــی هندیجــان و ارتبــاط آن بــا عمکلــرد گســل عمیــق هندیجان-ایذه شناســایی و بررســی 
شــده اســت. در نهایــت ایــن مقالــه لــرزه ي زمین ســاختی نواحــی اطــراف گســل عمیــق هندیجــان-
ایــذه را بررســی کــرده و محاســبات ســازوکار کانونــی 15 زمین لــرزه مشــخص کــرد کــه ایــن گســل 
ــداد  ــر، شــیب حــدود 80 درجــه و امت ــا عمــق بیــش از 10 کیلومت ــداد لغــز راســت بر ب ســازوکار امت

ــا آزیمــوت حــدود 20-10 را نشــان می دهــد. ــاً شــمالی-جنوبی ب تقریب

پی سـنگ در کمربنـد زاگـرس فاقـد هرگونـه رخنمـون اسـت و فـرض 
غالـب بـر اینسـت کـه پی سـنگ زاگـرس ادامـه ي سـپر عربـی بـا جنـس 
گسـل های  وجـود   .]1[ باشـد  پرکامبریـن  سـّن  بـا  آذرین-دگرگونـی 
بـا روندهـای  پالئوزوئیـک و  بـا سـّن پرکامبریـن و  پی سـنگی قدیمـی 
]2و1[.  اسـت  شـده  اثبـات  عربـی  صفحـه ي  پی سـنگ  در  مختلـف 
صفحـه ي عربـي در زمان هـاي مختلـف تحت تأثیـر نیروهـاي تکتونیکي 
قـرار گرفتـه و در نتیجـه ایـن نیروهـا، گسـل ها و خط واره هـاي قدیمی با 
روندهـاي مختلـف روي صفحـه ي عربـي مجدداً فعـال شـده اند ] 1-3.[

گسـل هندیجان-ایـذه از جملـه خط واره هاي پي سـنگي با رونـد تقریبي 
شمال-شمال شـرق-جنوب-جنوب غربي اسـت. پس از تشـکیل کوه زاد 
زاگـرس )از اواخـر کرتاسـه تـا بـه امـروز(، خط واره هـاي پي سـنگي در 
حاشـیه ي شـمالي صفحه ي عربي و از جمله گسل هندیجان-ایذه، تحت 
تأثیـر ایـن کوه زاد قـرار گرفته انـد و متقابـاًل آرایـش چین خوردگی های 

زاگرسـی نیـز از این گسـل ها اثـر پذیرفته اسـت] 4-9.[
از جنـوب صفحـه ي عربـي )کشـور عربسـتان(  گسـل هندیجان-ایـذه 
شـروع مي شـود و میـدان نفتـي صفانیـا کـه بزرگ تریـن میـدان نفتـي 
فراسـاحل )دریایـي( جهـان و دومیـن میـدان نفتـي عربسـتان اسـت روي 
ایـن رونـد واقـع شـده اسـت. همچنین میـدان نفتـي آرش )مشـترک بین 
ایـران و کویـت( و میادیـن نـوروز، هندیجـان و بهرگانسـر روي ایـن 
بلنـدا شـکل گرفته اند. سـاختمان تنگـو واقـع در دشـت آبـادان، آخریـن 

سـاختمان در جلـوي گسـل پیشـاني زاگـرس اسـت کـه هنـوز در برابـر 
نشـان  را  هندیجـان  رونـد گسـل  و  مقاومـت کـرده  زاگـرس  کـوه زاد 
مي دهـد. همچنیـن عملکـرد حـال حاضـر گسـل هندیجان-ایـذه باعـث 

چرخـش در نـوار سـاحلي در محـل آن شـده اسـت )شـکل-1(.
پـس از سـاختمان تنگـو، گسـل هندیجان-ایـذه مسـیر خـود را در زیـر 
امـا پیگیـري مسـیر آن  ادامـه مي دهـد  سـاختمان زاگرسـي رگ سـفید 
دشـوار مي شـود. بـا ایـن حال اثـر عملکرد راسـت بر این گسـل با پیچش 
دماغـه ي غربـي سـاختمان رگ سـفید به سـمت شـمال مشـخص اسـت. 
در ادامـه، ایـن گسـل از بیـن سـاختمان هاي آغاجـاري و پازنـان عبـور 
مي کنـد و رونـد آن بـا چرخشـي پادسـاعت گرد بیشـتر به سـمت شـمال 
متمایـل مي شـود )از آزیمـوت حـدود 15 درجـه بـه حـدود 7 درجـه 
مي رسـد(. شـاید بتـوان تصـور کـرد کـه گسـل ایـذه در این ناحیـه به دو 
بخش تقسـیم مي شـود کـه البته ایـن نظر نیاز بـه مطالعـات تکمیلي دارد.

در شـمال سـاختمان هاي پازنـان و آغاجـاري،  گسـل ایـذه روي بیشـتر 
نقشـه هاي شـرکت نفـت ترسـیم شـده اسـت )شـکل-1( و از ایـن نقطـه 
به سـمت شـمال، گسـل ایـذه از غـرب کـوه بنگسـتان تـا دماغـه ي غربی 
سـاختمان منگشـت امتداد دارد. در محدوده ي سـاختمان منگشت گسل 
ایـذه بـه دو بخش تقسـیم شـده اسـت که بخـش غربی به سـمت زاگرس 

مرتفع ادامـه دارد.
تـا  آغاجـاری  شـمال  )از  شـمالی  قسـمت  در  کـه  اسـت  به ذکـر  الزم 
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منگشـت( از واژه ي گسـل ایـذه و در قسـمت جنوبـي از واژه بلنـداي 
قدیمـي1 هندیجـان اسـتفاده مي شـود ] 7[. همچنیـن هـرگاه کل منطقه ي 
شـمال و جنـوب مـد نظـر باشـد از واژه ي گسـل هندیجان-ایذه اسـتفاده 

است. شـده 

1-نقشهيزمینشناسي
در قسـمت شـمالی )خشـکي(، بررسـي نقشـه هاي زمین شناسـي مي تواند 
نشـانه هایي را از عملکـرد گسـل هاي عمیـق روی سـطح زمیـن آشـکار 
 1/1000000 زمین شناسـي  از  نقشـه ي  بخشـي  شـکل-2  در  سـازد.  را 
زاگـرس به همراه موقعیت گسـل ایذه نشـان داده شـده اسـت. بـا توجه به 
شـکل-2 در سـمت شـرق گسـل ایذه سـازندهاي قدیمي تر )آسـماري، 
گسـل  غـرب  سـمت  در  کـه  حالـي  در  دارنـد.  رخنمـون  بنگسـتان( 
سـازندهاي جوان تـر )گچسـاران و آغاجـاري( رخنمـون دارنـد ] 9[ و 
تنهـا اسـتثناي آن در کـوه آسـماري اسـت کـه سـازند آسـماري در اثـر 
عملکرد یک گسـل تراسـتي به سـطح زمین رسـیده اسـت )روي شـکل 
بـا عالمـت * مشـخص شـده(. بنابراین مي تـوان فهمید که بلوک شـرقي 

گسـل ایـذه در عمـق باالتـري از بلـوک غربـي آن واقع شـده اسـت.

2-اطالعاتسنجشازدور
گسـل های  عملکـرد  نشـان دهنده ي  می توانـد  کـه  داده هایـی  از  یکـی 
بـزرگ باشـد اختـالف شـدید و ناگهانـی در توپوگرافی سـطحی اسـت 

)شـکل-3(. بـا توجـه بـه ایـن شـکل، اختـالف توپوگرافـی شـدیدی در 
دو طـرف گسـل ایـذه دیـده می شـود به طوری کـه بلـوک شـرقی گسـل 
در طیـف رنگـی قرمـز و زرد )ارتفـاع میانگیـن بیـش از 1000 متـر( قرار 
گرفتـه و حداقـل 500 متـر باالتـر از بلـوک غربی گسـل با طیـف رنگی 
آبی و سـبز )ارتفاع میانگین کمتر از 500 متر( واقع شـده اسـت. یادآور 
می شـود کـه در اثـر این بـاال آمدگـی، سـازندهای قدیمی تر در شـرق و 

سـازندهای جوان تـر در غـرب گسـل ایـذه رخنمـون دارند.
بـا تحلیـل و پـردازش تصاویـر ماهـواره ای می تـوان اطالعـات مفیـدی 
از عـوارض سـاختاری بـزرگ مقیـاس سـطحی ماننـد چین هـا و گسـل 
موقعیـت  به همـراه  ماهـواره ای  تصویـر  شـکل-3  در  آورد.  به دسـت 
گسـل ایـذه نشـان داده شـده اسـت. با توجه بـه تصاویـر ماهـواره ای، در 
دو سـمت غـرب و شـرق گسـل ایـذه تفـاوت در رنـگ و برجسـتگی 
دیـده می شـود. همان گونـه کـه قبـاًل گفته شـد ایـن اختالفـات مرتبط به 

تفـاوت در ارتفـاع توپوگرافـی و سـازندهای زمین شناسـی اسـت.

3-دادههايغیرلرزهای
داده هـاي غیرلـرزه اي نظیـر داده هـاي گراني سـنجي و مغناطیس سـنجي 
در شناسـایي سـاختار کلـي حوضـه وکـف حوضـه بـه کار مي رونـد. بـا 
فـرض اینکـه کـه خاصیـت گرانش پي سـنگ بیشـتر از پوشـش رسـوبي 
پي سـنگ  هندسـه  شـناخت  در  گراني سـنجي  داده هـاي  اسـت  باالیـی 
بـه کار مي رونـد. در شـکل-4 نقشـه ي آنومالـي باقیمانـده ي بوگـه )بـر 

1
و  منطقه  موقعیت ساختمان هاي  به همراه  ماهواره اي  تصویر  نقشه ی 
و  هندیجان  قدیمي  بلنداي  موقعیت  نیز  و  زاگرس  اصلي  گسل هاي 
گسل ایذه. توجه شود كه گسل ایذه در ادامه بلنداي هندیجان واقع 
شده و یک گسل ناحیه اي پي سنگي به نام هندیجان-ایذه وجود دارد. 
بلندا  محل  در  خلیج فارس  ساحلي  خط  در  آمده  به وجود  چرخش  به 

)گسل عمیق( هندیجان ایذه توجه شود.

به همراه 2 زاگرس   1/1000000 زمین شناسي  از  نقشه ي  بخشي 
موقعیت گسل ایذه. در سمت شرق گسل پي سنگي ایذه سازندهاي 
رخنمون  آبي(  به رنگ  بنگستان  و  سبز  به رنگ  )آسماري  قدیمي تر 
آغاجاري  حالي كه در سمت غرب گسل سازندهاي جوان تر  دارند در 

)به رنگ قهوه اي( و گچساران )به رنگ خاكستري( دیده مي شود
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حسـب میلـي گال( در محـدوده ي ایـران و صفحـه ي عربـي نشـان داده 
شـده اسـت. روي این نقشـه موقعیت گسـل پي سـنگي صفانیا در جنوب 
پي سـنگي  گسـل  موقعیـت  شـمالي  قسـمت  در  و  عربسـتان(  )کشـور 
هندیجان- ایـذه نشـان داده شـده اسـت. توجه شـود کـه مقادیـر آنومالي 
باقیمانده ي بوگه در سـمت شـرق گسـل مثبت و بسـیار بیشـتر از سـمت 
غـرب آنسـت کـه باالتـر بـودن بلـوک شـرقي گسـل نسـبت بـه بلـوک 
غربـي آنـرا نشـان مي دهـد. یـادآور مي شـود کـه ایـن مسـأله بـا توجه به 

سـازندها و روي نقشـه هاي زمین شناسـي نیـز قابل اسـتنتاج اسـت.

4-دادههایلرزهنگاری
در بخـش جنوبـی بـا توجـه بـه عمـق زیـاد گسـل هندیجان-ایـذه، ایـن 
تنهـا  و  نمي شـود  مشـاهده  به درسـتي  لرزه نـگاري  مقاطـع  روي  گسـل 
گسـل  از  احتمـاالً  کـه  شکسـتگي هایي  و  گسـل ها  مـوارد،  برخـي  در 
اصلـي و پي سـنگي منشـعب مي شـوند مشـاهده مي گـردد. نکتـه ي مهـم 
در تحلیل هـاي ایـن بخـش آنسـت کـه تغییـر ضخامـت و نازک شـدگي 
روي بلنـداي هندیجـان، به طـور غیرمسـتقیم  نشـان دهنده ي فعـال شـدن 

گسـل هاي عمیـق و پي سـنگي واقـع در زیـر بلنداسـت.
مقاطع لرزه نگاري نشـان مي دهند که کمترین فرسـایش و نازک شـدگي 
در جنـوب بلنـدا اتفـاق افتاده )سـاختمان آرش( و هر چه به سـمت مرکز 
در  تنگـو  سـاختمان  )به سـمت  مي کنیـم  بلنـدا حرکـت  و شـمال روي 
مـرز سـاحل و دریـا( مقـدار ایـن فرسـایش افزایـش مي یابـد. ایـن بدیـن 
معناسـت کـه افزایش شـیب ناحیه اي در زمان کرتاسـه و اوایل ترشـیري 
از شـمال بـه جنـوب بـوده؛ برخـالف عهد حاضر کـه از جنوب )کشـور 

عربسـتان( بـه شـمال )سـواحل خلیج فـارس( افزایش عمـق داریم.

4-1-مقطعلرزهنگاري-1
مقطع لرزه نگاري-1)شکل-5( از جنوب ساختمان نوروز عبور مي کند. 
بلندا/گسل  فعالیت  حداکثر  که  فهمید  مي توان  مقطع  این  به  توجه  با 
هندیجان-ایذه در زمان رسوب گذاري سازندهاي گروه بنگستان )ایالم 
و سروک( اتفاق افتاده؛ به طوري که باعث نازک شدگي و فرسایش این 
پابده،  سازندهاي  در  همچنین  است.  شده  کرتاسه  اواخر  در  سازند  دو 
گورپي و آسماري نیز تا حدي نازک شدگي مشاهده مي شود که نشان 
از ادامه ی فعالیت بلندا و گسل پي سنگي مربوطه دارد. پس از آسماري 
تا زمان حال حاضر )کف دریا( نیز نازک شدگي روي مقطع لرزه نگاري 
دیده مي شود که نشان مي دهد فعالیت بلندا کماکان ادامه دارد و ممکن 
است تا حدي در اثر نیروهاي زاگرسي تشدید شده باشد. الزم به ذکر 

ماهواره ای 3 تصویر  و  راست(  )سمت  رقومی  ارتفاعی  مدل  نقشه ی 
توپوگرافی  ارتفاع  اختالف  به  ایذه.  گسل  اطراف  در  چپ(  )سمت 
)بیشتر از 500 متر( و اختالف رنگ و برجستگی تصویر ماهواره ای 

در دو طرف گسل ایذه توجه شود

میلي گال( 4 )بر حسب  بوگه  گرانی سنجی  باقیمانده ي  آنومالي  نقشه ی 
در محدوده ي ایران و صفحه ي عربي، روي این نقشه، گسل پي سنگي 
صفانیا در كشور عربستان و در ادامه ي آن گسل هندیجان-ایذه در 
ایران نشان شده است. به اختالف شدید مقادیر گرانی باقیمانده در 
دو طرف گسل و افزایش در شرق گسل، )به ویژه به سمت شمال و 

در داخل ایران( توجه شود

نازک شدگي 5 به  نوروز،  از جنوب ساختمان  لرزه نگاري-1 گذرا  مقطع 
در  نازک شدگي  این  شود.  توجه  بنگستان  الیه هاي  در  فرسایش  و 
با نهشته شدن  اثر فعالیت گسل پي سنگي هندیجان-ایذه همزمان 
سازندهاي گروه بنگستان )ایالم و سروک( و در نتیجه استرس قائم 

رو به باال ایجاد شده است.
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است که این نازک شدگي  ها در اثر فعالیت گسل پي سنگي هندیجان-
ایذه همزمان با نهشته شدن سازندهاي مختلف و در نتیجه ی استرس قائم 

رو به باال ایجاد شده است.

2-4-مقطعلرزهنگاري-2
ساختمان هاي  محدوده ی  در  و  هندیجان  بلنداي  روي  از  مقطع  این 
هندیجان-بهرگانسر در شمال خلیج فارس و نزدیک نوار ساحلي عبور 
مي کند. با توجه به تغیرات ضخامت رسوبي، فعالیت بلندا مجدداً از زمان 
مقایسه  ی  با  همچنین  )شکل-6(.  می شود  مشاهده  داریان  تا  آسماري 
ارتفاع سطوح سازند دشتک در دو طرف بلندا مي توان فهمید که بلوک 
در  نتیجه  در  و  دارد  قرار  بلوک غربي  از  باالتر  پي سنگي  شرقي گسل 
عمق زیاد، بلوک شرقي گسل راست بر هندیجان-ایذه باالتر از بلوک 
غربي آن قرار گرفته است. یادآور مي شود که در نقشه هاي زمین شناسي 
باالتر  که  دارند  رخنمون  قدیمي تر  سازندهاي  ایذه  شرق گسل  در  نیز 
بودن بلوک شرقی را تأیید می کند. همچنین نقشه های DEM، تصاویر 
ماهواره ای، نقشه های گرانی و مغناطیس سنجی همگی نشان دهنده باالتر 

بودن بلوک شرقی گسل هندیجان-ایذه هستند.

3-4-مقطعلرزهنگاري-3
و  آغاجـاري  سـاختمان  جنوب غربـي  در  لرزه نـگاري  خـط  ایـن 
جنوب شـرقي سـاختمان پازنـان و در جنـوب فاصلـه ی میانـي ایـن دو 
سـاختمان واقـع شـده اسـت )شـکل-7(. اهمیـت ایـن مقطـع لرزه نگاري 
در اینسـت کـه شـمالي ترین خـط در قسـمت خشـکي اسـت کـه بلنداي 

جنوب-جنوب غربـي  شمال-شمال شـرق  تقریبـي  امتـداد  بـا  هندیجـان 
رونـد  پیگیـري  آن  از  پـس  و  اسـت  قابل مشـاهده  به وضـوح  آن  روي 
آن به سـمت شـمال دشـوار مي شـود. بـا وصـل کـردن قلـه ي سـاختماني 
در ایـن خـط بـه قلـه ي سـاختماني در محـل سـاختمان تنگو و سـاختمان 
هندیجـان مي تـوان مسـیر حرکـت بلنـدا را پیگیـري کـرد. همچنیـن این 
مقطع نشـان مي دهد که در شـمال سـاختمان رگ سـفید، آزیمـوت بلندا 

و در نتیجـه گسـل پي سـنگي مربوطـه کمتـر مي شـود.
بـازه ي کژدمـي،  )در  بلنـدا  روي  فرسـایش  و  نازک شـدگي  همچنیـن 
قابل مشـاهده  تـا حـدي آسـماري(  پابـده و  ایـالم، گورپـي،  سـروک، 

فراسـاحل(. قسـمت  )مثـل خطـوط جنوبي تـر در  اسـت 

5-بررسیوتحلیلضخامترسوبي
بـا توجـه بـه عمـق زیـاد گسـل پی سـنگی هندیجان-ایـذه، معمـوالً در 
خطـوط لرزه نـگاری بازتابـی )کـه عمومـاً حداکثر تـا عمـق 10 کیلومتر 
را نشـان می دهنـد( قابل شناسـایی نیسـت. به همیـن دلیـل، در ایـن بخـش 
سـعی شـده بـا اسـتفاده از تغییـرات ضخامت همزمـان با رسـوب گذاری 

سـازندها ] 7[ فعالیـت ایـن گسـل پی سـنگی مشـخص شـود.
سـاخت  جهـت  چـاه  حلقـه   50 حـدود  اطالعـات  از  منظـور  بدیـن 
نقشـه های هم ضخامـت عمقـی5 در محـدوده ي مـورد مطالعـه از سـازند 
آسـماری )بـه سـّن میوسـن( تا سـازند فهلیـان )به سـّن کرتاسـه آغازین( 
اسـتفاده شـده اسـت )شـکل-8(. در ایـن تصاویـر، مربع هـای کوچـک 
محـل نقـاط چاه هـا را نشـان می دهنـد و طیـف رنگـی از قرمـز بـه بنفش 
بیانگـر افزایـش ضخامـت اسـت. بـر اسـاس نقشـه های شـکل می تـوان 
دریافـت کـه فعالیـت بلنـدای قدیمـی هندیجـان در بـازه ي زمانی نهشـته 
شـدن سـازندهای سـروک تـا پابـده مشـخص تر اسـت و در زمان هـای 

قدیمی تـر از سـروک، کمتـر فعـال بـوده اسـت.
ضخامـت پابـده تا آسـماری در بخـش جنوبی، مجموع دو سـازند جهرم 
و آسـماری و در بخـش شـمالی فقـط معـادل ضخامـت آسـماری اسـت 
)در شـمال جهرم نهشـته نشـده اسـت(. روی بلندای هندیجان-ایذه یک 

مقطع لرزه ای عبوری از محدوده ي ساختمان هاي هندیجان و بهرگانسر 6
در شمال خلیج فارس و نزدیک نوار ساحلي، حداكثر فعالیت بلندا از 
زمان آسماري تا داریان مشاهده می شود. با مقایسه ي ارتفاع سطوح 
سازند دشتک در دو طرف بلندا مي توان فهمید كه بلوک شرقي گسل 
پي سنگي باالتر از بلوک غربي قرار دارد. همچنین بلنداي هندیجان 
با  ارتباط  در  كه  می دهد  نشان  را  باال  به سمت  ساختماني  بازشدگي 

عملکرد منشأ شکل گیري بلندا در عمق زیاد است.

7
بلنداي هندیجان روي مقطع لرزه نگاري عبوري از جنوب ساختمان هاي 
پازنان و آغاجاري. توجه شود كه ضخامت از پابده تا داریان كاهش 
یافته كه نشان دهنده ي فعال بودن بلندا در زمان رسوب گذاري این 

سازندهاست
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افزایـش ضخامـت ناحیـه ای از جنـوب به سـمت شـمال دیـده می شـود 
کـه به نظـر می رسـد بیشـتر تحـت تأثیـر پالتفـرم رسـوبی جهـرم )حداقل 
در جنـوب منطقـه( در زمـان ائوسن-الیگوسـن باشـد. از سـوی دیگر، با 
توجـه بـه نقشـه ي هم ضخامت گورپی تـا پابـده، بلنـدای هندیجان- ایذه 
در زمـان رسـوب گذاری سـازند پابـده فعـال بـوده؛ به طـوری کـه یـک 
نقشـه ي  اسـاس  بـر  دارد.  وجـود  بلنـدا  ایـن  روی  ضخامـت  کاهـش 
زمـان رسـوب گذاری  در  تـا گورپـی،  ایـالم  سـازندهای  هم ضخامـت 
سـازند گورپـی )کرتاسـه ی پایانـی( نیـز بلنـدا فعـال بـوده و یـک رونـد 

کلـی کاهـش ضخامـت روی ایـن بلنـدا مشـاهده می شـود. ایـن کاهش 
ضخامـت روی خطـوط لـرزه ای نیـز دیده شـده اسـت.

ــالم  ــان و ای ــازندهای الف ــکل-8( س ــت )ش ــه های هم ضخام روی نقش
بیشــترین  )کژدمی-ســروک(  ســروک  ســازند  و  )ســروک-ایالم( 
ــود  ــده می ش ــذه دی ــدای هندیجان-ای ــذاری بلن ــت و اثرگ ــواهد فعالی ش
و می تــوان دریافــت کــه زمــان انتهــای کرتاســه اوج فعالیــت ایــن بلنــدا 
بــوده اســت. حتــی ضخامــت ســازند ایــالم در چاه هــای نزدیــک نــوار 
ــا روی  ــن زمان ه ــت. در ای ــیده اس ــر رس ــه صف ــدا ب ــاحلی روی بلن س
بلنــدای هندیجان-ایــذه در بخــش جنوبــی )خلیج فــارس و به ســمت 
ســپر عربــی( یــک نازک شــدگی عمومــی مشــاهده می شــود کــه 
به ســمت شــمال )فروبــار دزفــول( از بیــن مــی رود. روی خطــوط 
لــرزه ای ناحیــه ي خلیج فــارس نیــز ناپیوســتگی زاویــه دار تورونیــن 
در رأس ســروک کامــاًل مشــهود بــوده و اثبــات شــده اســت. در 
ــان  ــان، گــدوان و فهلی نقشــه ي هم ضخامــت ســازندهای کژدمــی، داری
ــا موقعیــت  نمی تــوان الگوهــای ضخامتــی منظمــی کــه بتــوان آنهــا را ب
ایــن دو بلنــدا مرتبــط دانســت مشــاهده کــرد و تنهــا شــواهدی پراکنــده 
از کاهــش ضخامــت در محــل بلنداهــا در ســازندهای کژدمــی )کرتاســه 

ــت. ــاهده اس ــن( قابل مش ــه آغازی ــدوان )کرتاس ــی( و گ میان

6-مطالعهيلرزهيزمینساختی
روش هـای  مهم تریـن  از  زمین لرزه هـا  کانونـی  سـازوکار  محاسـبه ي 
مقالـه  ایـن  در   .]4[ می شـود  محسـوب  عمیـق  گسـل های  توصیـف 
لـرزه ي زمین سـاختی بخشـی از جنـوب فروبـار دزفـول بـا تمرکـز بـر 
گسـل عمیـق هندیجان-ایـذه بررسـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 
عمـق گسـل هندیجان-ایـذه بیـش از 10 کیلومتـر اسـت و در اطالعـات 
خطـوط لـرزه ای مسـتقیماً مشـاهده نمی شـود، در ایـن مطالعـه سـازوکار 
کانونـی 15 زمین لـرزه به روش وارون سـازی شـکل موج امـواج پیکری 
در نرم افـزار ایـزوال محاسـبه شـده تـا اطالعاتـی دربـاره ي رونـد و نـوع 

]11و10[ آیـد  به  دسـت  فعالیـت گسـل هندیجان-ایـذه 
اسـاس وارون سـازی بـر رابطه ي-1 اسـتوار اسـت ]12[. بدیـن ترتیب که 
اگـر U شـکل مـوج لـرزه ای یـا همـان مشـاهدات باشـد، این مشـاهدات 
به چشـمه ي زمین لرزه یا تانسـور گشـتاور لرزه ای )M( و سـاختار درون 

زمیـن )G( وابسـته اسـت و از رابطـه ي-1 به دسـت می آید:

                                                 )1(

یکـی از عوامـل مؤثـر بـر تعییـن ماتریـس G یـا همـان سـاختار درون 
زمیـن، مـدل سـرعتی پوسـته ي زمیـن اسـت. هرچـه دقـت مدل سـرعت 
در دسـترس بیشـتر باشـد پاسـخ نهایـی بـه واقعیـت نزدیک تـر خواهـد 
بـود ]13[. بـا وارون سـازی رابطـه ي-1 بـه روش حداقـل مربعـات، مکان 
و زمـان چشـمه ي زمین لـرزه از راه جسـتجوی شـبکه بهینه می شـود. این 
جسـتجو به دنبـال نقاطـی اسـت کـه خطـای باقیمانـده ي روش حداقـل 

نقشه های هم ضخامت عمقی به همراه موقعیت تقریبی گسل/بلندای 8
هندیجان-ایذه. مربع های كوچک محل نقاط چاه ها را نشان می دهند 
با  است.  ضخامت  افزایش  بیانگر  بنفش  به  قرمز  از  رنگی  طیف  و 
توجه به نقشه ها و كمتر شدن ضخامت روی بلندا می توان فهمید كه 
حداكثر فعالیت بلندای قدیمی هندیجان در بازه ي زمانی نهشته شدن 

سازندهای سروک تا پابده بوده است.

سازوكار كانونی 15 زمین لرزه ای كه در این پژوهش محاسبه و مرتب 9
به همراه  و   GMT توسط  شده  رسم  كانونی؛  عمق  حسب  بر  شده 

موقعیت حدودی گسل هندیجان-ایذه
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مربعـات در آن کمینـه باشـد یـا به عبـارت دیگـر همبسـتگی بیـن شـکل 
مـوج مشـاهده ای و شـکل مـوج سـاختگی بیشـینه باشـد ]14[.

در شـکل-9 سـازوکار کانونـی 15 زمین لـرزه به همـراه موقعیـت گسـل 
سـازوکار  محاسـبات  نتایـج  اسـت.  شـده  داده  نشـان  هندیجان-ایـذه 
امتدادلغـز  سـازوکار  هندیجان-ایـذه  گسـل  کـه  داد  نشـان  کانونـی 
بیـش از 10 کیلومتـر و شـیب حـدود 80 درجـه و  بـا عمـق  راسـت بر 
امتـداد تقریبـاً شـمالی جنوبـی بـا آزیمـوت 20-10 درجـه دارد. با توجه 
بـه شـکل-9 سـازوکارهایی کـه نسـبت بـه موقعیـت گسـل هندیجـان- 
ایـذه در فاصلـه ي دورتـری قرار دارند سـازوکار معکـوس و عمق کمتر 
از 10 کیلومتـر دارنـد و بـه شـکل گیری گسـل های مربوطـه بـا کـوه زاد 

زاگـرس مرتبـط اسـت.

نتیجهگیری
زمین شناسـی،  نقشـه های  و  اطالعـات  تلفیـق  و  همزمـان  بررسـی   ■
نقشـه های توپوگرافـی، تصاویـر ماهـواره ای، نقشـه های گرانی سـنجی، 
از رونـد و  به همـراه تفاسـیر خطـوط لرزه نـگاری دوبعـدی، شـواهدی 

راسـتای سـطحی و عمقـی گسـل هندیجان-ایـذه را آشـکار سـاخت. 
همچنیـن مشـخص گردیـد کـه بلـوک شـرقی ایـن گسـل پی سـنگی در 

ارتفـاع بیشـتری از بلـوک غربـی آن قـرار دارد.
■ بررسـی خطـوط لرزه نـگاری دوبعـدی به همراه نقشـه های هم ضخامت 
رسـوبی نشـان داد که گسـل پی سـنگی هندیجان-ایذه در طی زمان های 
مختلـف زمین شناسـی فعـال بـوده کـه اوج فعالیـت ایـن گسـل از ابتدای 
انتهـای زمـان رسـوب گذاری سـازند  پابـده تـا  رسـوب گذاری سـازند 

سـروک است.
در  زمین لـرزه   15 کانونـی  سـازوکار  محاسـبات  از  حاصـل  نتایـج   ■
فاصلـه ي سـال هاي 2015-2005 نشـان داد کـه زمین لرزه هـای بـا عمـق 
بـه فعالیت هـای زاگرسـی منتسـب  از 10 کیلومتـر کـه احتمـاالً  کمتـر 
می شـوند اغلب سـازوکار معکوس و گاهـي همراه با مؤلفـه ي امتدادلغز 
را نشـان می دهنـد. در حالی کـه زمین لرزه هایـی کـه عمـق کانونـی بیش 
از 10 کیلومتر دارند به گسـل هندیجان-ایذه نزدیک هسـتند. سـازوکار 
کانونـی امتـداد لغز راسـت بر با شـیب تقریبـی 85-75 درجـه و آزیموت 

20-10 درجـه را نشـان می دهنـد.
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