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شرکت ملی نفت ایران

گس ـلهای عمیــق یــا پیســنگی در شــکلگیری و توزیــع تلههــای نفتــی اهمیــت زيــادي دارنــد و
شناســایی و توصیــف هرچــه بهتــر ایــن گس ـلها در اکتشــاف و توســعهي میادیــن هیدروکربــوری
راهگشاســت .در ایــن مقالــه جهــت شــناخت هرچــه بهتــر گســل پــی ســنگی هندیجان-ایــذه ،از
تلفیــق اطالعــات ژئوفیزیکــی و زمین شناســی اســتفاده شــده اســت .شــواهد عملکــرد گســل
ـن ســازندهای زمینشناســی در دو طــرف ایــن خطــواره روی
هندیجان-ایــذه بــا توجــه بــه تغییــر سـ ّ
نقشــههای زمینشناســی قابلمشــاهده اســت .همچنیــن بــا دقــت روی مدلهــای ارتفاعــی و نیــز
تصاویــر ماهــوارهای میتــوان نشــانههایی از فعالیــت ایــن گســل را مشــاهده کــرد .در ایــن پژوهــش،
در دشــتهای جنوبــی و نیــز خلیجفــارس ،بــا اســتفاده از خطــوط لرزهنــگاری دوبعــدی ،رونــد
بلنــدای قدیمــی هندیجــان و ارتبــاط آن بــا عمکلــرد گســل عمیــق هندیجان-ایذه شناســایی و بررســی
شــده اســت .در نهایــت ایــن مقالــه لــرزهي زمینســاختی نواحــی اطــراف گســل عمیــق هندیجــان-
ایــذه را بررســی كــرده و محاســبات ســازوکار کانونــی  15زمین لــرزه مشــخص کــرد کــه ایــن گســل
ســازوکار امتــداد لغــز راس ـتبر بــا عمــق بيــش از  10کیلومتــر ،شــیب حــدود  80درجــه و امتــداد
تقریب ـاً شــمالی-جنوبی بــا آزیمــوت حــدود  10-20را نشــان میدهــد.

پیسـنگ در کمربنـد زاگـرس فاقـد هرگونـه رخنمـون اسـت و فـرض
غالـب بـر اینسـت کـه پیسـنگ زاگـرس ادامـهي سـپر عربـی بـا جنـس
سـن پرکامبریـن باشـد [ .]1وجـود گسـلهای
آذرین-دگرگونـی بـا ّ
سـن پرکامبریـن و پالئوزوئیـک و بـا روندهـای
پیسـنگی قدیمـی بـا ّ
مختلـف در پیسـنگ صفحـهي عربـی اثبـات شـده اسـت [2و.]1
صفحـهي عربـي در زمانهـاي مختلـف تحت تأثيـر نيروهـاي تكتونيكي
قـرار گرفتـه و در نتيجـه ايـن نيروهـا ،گسـلها و خطوارههـاي قدیمی با
روندهـاي مختلـف روي صفحـهي عربـي مجددا ً فعـال شـدهاند [ ].1-3
گسـل هنديجان-ايـذه از جملـه خطوارههاي پيسـنگي با رونـد تقريبي
شمال-شمالشـرق-جنوب-جنوبغربي اسـت .پس از تشـكيل كوهزاد
زاگـرس (از اواخـر كرتاسـه تـا بـه امـروز) ،خطوارههـاي پيسـنگي در
حاشـيهي شـمالي صفحهي عربي و از جمله گسل هنديجان-ايذه ،تحت
ً
متقابلا آرایـش چینخوردگیهای
تأثيـر ايـن كوه زاد قـرار گرفتهانـد و
زاگرسـی نیـز از این گسـلها اثـر پذیرفته اسـت[ ].4-9
گسـل هنديجان-ايـذه از جنـوب صفحـهي عربـي (كشـور عربسـتان)
شـروع ميشـود و ميـدان نفتـي صفانيـا كـه بزرگتريـن ميـدان نفتـي
فراسـاحل (دريايـي) جهـان و دوميـن ميـدان نفتـي عربسـتان اسـت روي
ايـن رونـد واقـع شـده اسـت .همچنين ميـدان نفتـي آرش (مشـترك بين
ايـران و كويـت) و مياديـن نـوروز ،هنديجـان و بهرگانسـر روي ايـن
بلنـدا شـكلگرفتهاند .سـاختمان تنگـو واقـع در دشـت آبـادان ،آخريـن
*
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گســـل هندیجان-ایـــذه ،نقشـــههای
زمینشناســـی ،خطـــوط لرزهنـــگاری
دوبعـــدی ،لـــرزهي زمینســـاخت

سـاختمان در جلـوي گسـل پيشـاني زاگـرس اسـت كـه هنـوز در برابـر
كـوهزاد زاگـرس مقاومـت كـرده و رونـد گسـل هنديجـان را نشـان
ميدهـد .همچنيـن عملكـرد حـال حاضـر گسـل هنديجان-ايـذه باعـث
چرخـش در نـوار سـاحلي در محـل آن شـده اسـت (شـکل.)1-
پـس از سـاختمان تنگـو ،گسـل هنديجان-ايـذه مسـير خـود را در زيـر
سـاختمان زاگرسـي رگسـفيد ادامـه ميدهـد امـا پيگيـري مسـير آن
دشـوار ميشـود .بـا ايـن حال اثـر عملكرد راسـتبر اين گسـل با پيچش
دماغـهي غربـي سـاختمان رگسـفيد بهسـمت شـمال مشـخص اسـت.
در ادامـه ،ايـن گسـل از بيـن سـاختمانهاي آغاجـاري و پازنـان عبـور
ميكنـد و رونـد آن بـا چرخشـي پادسـاعتگرد بيشـتر به سـمت شـمال
متمايـل ميشـود (از آزيمـوت حـدود  15درجـه بـه حـدود  7درجـه
ميرسـد) .شـايد بتـوان تصـور كـرد كـه گسـل ايـذه در اين ناحیـه به دو
بخش تقسـيم ميشـود كـه البته ايـن نظر نياز بـه مطالعـات تكميلي دارد.
در شـمال سـاختمانهاي پازنـان و آغاجـاري ،گسـل ايـذه روي بيشـتر
نقشـههاي شـركت نفـت ترسـيم شـده اسـت (شـکل )1-و از ايـن نقطـه
بهسـمت شـمال ،گسـل ایـذه از غـرب كـوه بنگسـتان تـا دماغـهي غربی
سـاختمان منگشـت امتداد دارد .در محدودهي سـاختمان منگشت گسل
ایـذه بـه دو بخش تقسـیم شـده اسـت که بخـش غربی بهسـمت زاگرس
مرتفع ادامـه دارد.
الزم بهذکـر اسـت کـه در قسـمت شـمالی (از شـمال آغاجـاری تـا
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منگشـت) از واژهي گسـل ایـذه و در قسـمت جنوبـي از واژه بلنـداي
قديمـي 1هنديجـان اسـتفاده ميشـود [  .]7همچنیـن هـرگاه کل منطقهي
شـمال و جنـوب مـد نظـر باشـد از واژهي گسـل هندیجان-ایذه اسـتفاده
شـده است.
 -1نقشهي زمينشناسي

در قسـمت شـمالی (خشـكي) ،بررسـي نقشـههاي زمينشناسـي ميتواند
نشـانههايي را از عملكـرد گسـلهاي عميـق روی سـطح زميـن آشـكار
را سـازد .در شـکل 2-بخشـي از نقشـهي زمينشناسـي 1/1000000
زاگـرس بههمراه موقعيت گسـل ايذه نشـان داده شـده اسـت .بـا توجه به
شـکل 2-در سـمت شـرق گسـل ايذه سـازندهاي قديميتر (آسـماري،
بنگسـتان) رخنمـون دارنـد .در حالـي كـه در سـمت غـرب گسـل
سـازندهاي جوانتـر (گچسـاران و آغاجـاري) رخنمـون دارنـد [  ]9و
تنهـا اسـتثناي آن در كـوه آسـماري اسـت كـه سـازند آسـماري در اثـر
عملكرد يك گسـل تراسـتي به سـطح زمين رسـيده اسـت (روي شـكل
بـا عالمـت * مشـخص شـده) .بنابراين ميتـوان فهميد كه بلوك شـرقي
گسـل ايـذه در عمـق باالتـري از بلـوك غربـي آن واقع شـده اسـت.
 -2اطالعات سنجش از دور

یکـی از دادههایـی کـه میتوانـد نشـاندهندهي عملکـرد گسـلهای
بـزرگ باشـد اختلاف شـدید و ناگهانـی در توپوگرافی سـطحی اسـت
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نقشه ی تصوير ماهوارهاي بههمراه موقعيت ساختمانهاي منطقه و
گسلهاي اصلي زاگرس و نيز موقعيت بلنداي قديمي هنديجان و
گسل ايذه .توجه شود كه گسل ايذه در ادامه بلنداي هنديجان واقع
شده و يك گسل ناحيهاي پيسنگي بهنام هنديجان-ايذه وجود دارد.
به چرخش بهوجود آمده در خط ساحلي خليجفارس در محل بلندا
(گسل عميق) هنديجان ايذه توجه شود.

(شـکل .)3-بـا توجـه بـه ایـن شـکل ،اختلاف توپوگرافـی شـدیدی در
دو طـرف گسـل ایـذه دیـده میشـود بهطوریکـه بلـوک شـرقی گسـل
در طیـف رنگـی قرمـز و زرد (ارتفـاع میانگیـن بيـش از  1000متـر) قرار
گرفتـه و حداقـل  500متـر باالتـر از بلـوک غربی گسـل با طیـف رنگی
آبی و سـبز (ارتفاع میانگین كمتر از  500متر) واقع شـده اسـت .یادآور
میشـود کـه در اثـر این بـاال آمدگـی ،سـازندهای قدیمیتر در شـرق و
سـازندهای جوانتـر در غـرب گسـل ایـذه رخنمـون دارند.
بـا تحلیـل و پـردازش تصاویـر ماهـوارهای میتـوان اطالعـات مفیـدی
از عـوارض سـاختاری بـزرگ مقیـاس سـطحی ماننـد چینهـا و گسـل
بهدسـت آورد .در شـکل 3-تصویـر ماهـوارهای بههمـراه موقعیـت
گسـل ایـذه نشـان داده شـده اسـت .با توجه بـه تصاویـر ماهـوارهای ،در
دو سـمت غـرب و شـرق گسـل ایـذه تفـاوت در رنـگ و برجسـتگی
دیـده میشـود .همانگونـه کـه ً
قبلا گفته شـد ایـن اختالفـات مرتبط به
تفـاوت در ارتفـاع توپوگرافـی و سـازندهای زمینشناسـی اسـت.
 -3دادههاي غیرلرزهای

دادههـاي غيرلـرزهاي نظيـر دادههـاي گرانيسـنجي و مغناطيسسـنجي
در شناسـايي سـاختار كلـي حوضـه وكـف حوضـه بـهكار ميرونـد .بـا
فـرض اینکـه كـه خاصيـت گرانش پيسـنگ بیشـتر از پوشـش رسـوبي
باالیـی اسـت دادههـاي گرانيسـنجي در شـناخت هندسـه پيسـنگ
بـهكار ميرونـد .در شـکل 4-نقشـهي آنومالـي باقيمانـدهي بوگـه (بـر

2

بخشي از نقشهي زمينشناسي  1/1000000زاگرس بههمراه
موقعيت گسل ايذه .در سمت شرق گسل پيسنگي ايذه سازندهاي
قديميتر (آسماري بهرنگ سبز و بنگستان بهرنگ آبي) رخنمون
دارند در حاليكه در سمت غرب گسل سازندهاي جوانتر آغاجاري
(بهرنگ قهوهاي) و گچساران (بهرنگ خاكستري) ديده ميشود
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حسـب ميلـيگال) در محـدودهي ايـران و صفحـهي عربـي نشـان داده
شـده اسـت .روي اين نقشـه موقعيت گسـل پيسـنگي صفانيا در جنوب
(كشـور عربسـتان) و در قسـمت شـمالي موقعيـت گسـل پيسـنگي
هنديجان -ايـذه نشـان داده شـده اسـت .توجه شـود كـه مقاديـر آنومالي
باقيماندهي بوگه در سـمت شـرق گسـل مثبت و بسـيار بيشـتر از سـمت
غـرب آنسـت كـه باالتـر بـودن بلـوك شـرقي گسـل نسـبت بـه بلـوك
غربـي آنـرا نشـان ميدهـد .يـادآور ميشـود كـه ايـن مسـأله بـا توجه به

3

4
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نقشه ی مدل ارتفاعی رقومی (سمت راست) و تصویر ماهوارهای
(سمت چپ) در اطراف گسل ایذه .به اختالف ارتفاع توپوگرافی
(بیشتر از  500متر) و اختالف رنگ و برجستگی تصویر ماهوارهای
در دو طرف گسل ایذه توجه شود

نقشه ی آنومالي باقيماندهي گرانیسنجی بوگه (بر حسب ميليگال)
در محدودهي ايران و صفحهي عربي ،روي اين نقشه ،گسل پيسنگي
صفانيا در كشور عربستان و در ادامهي آن گسل هنديجان-ايذه در
ايران نشان شده است .به اختالف شديد مقادير گرانی باقیمانده در
دو طرف گسل و افزايش در شرق گسل( ،بهويژه به سمت شمال و
در داخل ايران) توجه شود

سـازندها و روي نقشـههاي زمينشناسـي نيـز قابلاسـتنتاج اسـت.
 -4دادههای لرزهنگاری

در بخـش جنوبـی بـا توجـه بـه عمـق زيـاد گسـل هنديجان-ايـذه ،ايـن
گسـل روي مقاطـع لرزهنـگاري بهدرسـتي مشـاهده نميشـود و تنهـا
در برخـي مـوارد ،گسـلها و شكسـتگيهايي كـه احتمـاالً از گسـل
اصلـي و پيسـنگي منشـعب ميشـوند مشـاهده ميگـردد .نكتـهي مهـم
در تحليلهـاي ايـن بخـش آنسـت كـه تغييـر ضخامـت و نازكشـدگي
روي بلنـداي هنديجـان ،بهطـور غيرمسـتقيمنشـاندهندهي فعـال شـدن
گسـلهاي عميـق و پيسـنگي واقـع در زيـر بلنداسـت.
مقاطع لرزهنگاري نشـان ميدهند كه كمترين فرسـايش و نازكشـدگي
در جنـوب بلنـدا اتفـاق افتاده (سـاختمان آرش) و هر چه بهسـمت مركز
و شـمال روي بلنـدا حركـت ميكنيـم (بهسـمت سـاختمان تنگـو در
مـرز سـاحل و دريـا) مقـدار ايـن فرسـايش افزايـش مييابـد .ايـن بديـن
معناسـت كـه افزايش شـيب ناحيهاي در زمان كرتاسـه و اوايل ترشـيري
از شـمال بـه جنـوب بـوده؛ برخلاف عهد حاضر كـه از جنوب (كشـور
عربسـتان) بـه شـمال (سـواحل خليجفـارس) افزايش عمـق داريم.
 -1-4مقطع لرزهنگاري1-

مقطع لرزهنگاري(1-شکل )5-از جنوب ساختمان نوروز عبور ميكند.
با توجه به اين مقطع ميتوان فهميد كه حداكثر فعاليت بلندا/گسل
هنديجان-ايذه در زمان رسوبگذاري سازندهاي گروه بنگستان (ايالم
و سروك) اتفاق افتاده؛ بهطوري كه باعث نازكشدگي و فرسايش اين
دو سازند در اواخر كرتاسه شده است .همچنين در سازندهاي پابده،
گورپي و آسماري نيز تا حدي نازك شدگي مشاهده مي شود كه نشان
از ادامه ی فعاليت بلندا و گسل پيسنگي مربوطه دارد .پس از آسماري
تا زمان حال حاضر (كف دريا) نيز نازك شدگي روي مقطع لرزه نگاري
ديده مي شود كه نشان مي دهد فعاليت بلندا كماكان ادامه دارد و ممكن
است تا حدي در اثر نيروهاي زاگرسي تشديد شده باشد .الزم به ذكر
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مقطع لرزهنگاري 1-گذرا از جنوب ساختمان نوروز ،به نازكشدگي
و فرسايش در اليههاي بنگستان توجه شود .اين نازكشدگي در
اثر فعاليت گسل پيسنگي هنديجان-ايذه همزمان با نهشته شدن
سازندهاي گروه بنگستان (ايالم و سروك) و در نتيجه استرس قائم
رو به باال ايجاد شده است.
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است كه اين نازك شدگي  ها در اثر فعاليت گسل پيسنگي هنديجان-
ايذه همزمان با نهشته شدن سازندهاي مختلف و در نتيجه ی استرس قائم
رو به باال ايجاد شده است.
 -4-2مقطع لرزهنگاري2-

اين مقطع از روي بلنداي هنديجان و در محدوده ی ساختمانهاي
هنديجان-بهرگانسر در شمال خليجفارس و نزديك نوار ساحلي عبور
ميكند .با توجه به تغيرات ضخامت رسوبي ،فعاليت بلندا مجددا ً از زمان
آسماري تا داريان مشاهده میشود (شکل .)6-همچنين با مقايسه  ی
ارتفاع سطوح سازند دشتك در دو طرف بلندا ميتوان فهميد كه بلوك
شرقي گسل پيسنگي باالتر از بلوك غربي قرار دارد و در نتيجه در
عمق زياد ،بلوك شرقي گسل راستبر هنديجان-ايذه باالتر از بلوك
غربي آن قرار گرفته است .يادآور ميشود كه در نقشههاي زمينشناسي
نيز در شرق گسل ايذه سازندهاي قديميتر رخنمون دارند که باالتر
بودن بلوک شرقی را تأیید میکند .همچنین نقشههای  ،DEMتصاویر
ماهوارهای ،نقشههای گرانی و مغناطیسسنجی همگی نشان دهنده باالتر
بودن بلوک شرقی گسل هندیجان-ایذه هستند.
 -4-3مقطع لرزهنگاري3-

ايـن خـط لرزهنـگاري در جنوبغربـي سـاختمان آغاجـاري و
جنوبشـرقي سـاختمان پازنـان و در جنـوب فاصلـه ی ميانـي ايـن دو
سـاختمان واقـع شـده اسـت (شـکل .)7-اهميـت ايـن مقطـع لرزهنگاري
در اينسـت كـه شـماليترين خـط در قسـمت خشـكي اسـت كـه بلنداي

6

مقطع لرزهای عبوری از محدودهي ساختمانهاي هنديجان و بهرگانسر
در شمال خليجفارس و نزديك نوار ساحلي ،حداکثر فعاليت بلندا از
زمان آسماري تا داريان مشاهده میشود .با مقايسهي ارتفاع سطوح
سازند دشتك در دو طرف بلندا ميتوان فهميد كه بلوك شرقي گسل
پيسنگي باالتر از بلوك غربي قرار دارد .همچنين بلنداي هنديجان
بازشدگي ساختماني بهسمت باال را نشان میدهد كه در ارتباط با
عملكرد منشأ شكلگيري بلندا در عمق زياد است.

هنديجـان بـا امتـداد تقريبـي شمال-شمالشـرق جنوب-جنوبغربـي
روي آن بهوضـوح قابلمشـاهده اسـت و پـس از آن پيگيـري رونـد
آن بهسـمت شـمال دشـوار ميشـود .بـا وصـل كـردن قلـهي سـاختماني
در ايـن خـط بـه قلـهي سـاختماني در محـل سـاختمان تنگو و سـاختمان
هنديجـان ميتـوان مسـير حركـت بلنـدا را پيگيـري كـرد .همچنيـن اين
مقطع نشـان ميدهد كه در شـمال سـاختمان رگسـفيد ،آزیمـوت بلندا
و در نتيجـه گسـل پيسـنگي مربوطـه کمتـر ميشـود.
همچنيـن نازكشـدگي و فرسـايش روي بلنـدا (در بـازهي كژدمـي،
سـروك ،ايلام ،گورپـي ،پابـده و تـا حـدي آسـماري) قابلمشـاهده
اسـت (مثـل خطـوط جنوبيتـر در قسـمت فراسـاحل).
 -5بررسی و تحلیل ضخامت رسوبي

بـا توجـه بـه عمـق زیـاد گسـل پیسـنگی هندیجان-ایـذه ،معمـوالً در
خطـوط لرزهنـگاری بازتابـی (کـه عمومـاً حداکثر تـا عمـق  10کیلومتر
را نشـان میدهنـد) قابلشناسـایی نيسـت .بههمیـن دلیـل ،در ایـن بخـش
سـعی شـده بـا اسـتفاده از تغییـرات ضخامت همزمـان با رسـوبگذاری
سـازندها [  ]7فعالیـت ایـن گسـل پیسـنگی مشـخص شـود.
بدیـن منظـور از اطالعـات حـدود  50حلقـه چـاه جهـت سـاخت
نقشـههای همضخامـت عمقـی 5در محـدودهي مـورد مطالعـه از سـازند
سـن کرتاسـه آغازین)
سـن میوسـن) تا سـازند فهلیـان (به ّ
آسـماری (بـه ّ
اسـتفاده شـده اسـت (شـکل .)8-در ایـن تصاویـر ،مربعهـای کوچـک
محـل نقـاط چاههـا را نشـان میدهنـد و طیـف رنگـی از قرمـز بـه بنفش
بیانگـر افزایـش ضخامـت اسـت .بـر اسـاس نقشـههای شـکل میتـوان
دریافـت کـه فعالیـت بلنـدای قدیمـی هندیجـان در بـازهي زمانی نهشـته
شـدن سـازندهای سـروک تـا پابـده مشـخصتر اسـت و در زمانهـای
قدیمیتـر 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
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بلنداي هنديجان روي مقطع لرزهنگاري عبوري از جنوب ساختمانهاي
پازنان و آغاجاري .توجه شود كه ضخامت از پابده تا داريان كاهش
يافته كه نشاندهندهي فعال بودن بلندا در زمان رسوبگذاري اين
سازندهاست
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افزایـش ضخامـت ناحیـهای از جنـوب بهسـمت شـمال دیـده میشـود
کـه بهنظـر میرسـد بیشـتر تحـت تأثیـر پالتفـرم رسـوبی جهـرم (حداقل
در جنـوب منطقـه) در زمـان ائوسن-الیگوسـن باشـد .از سـوی دیگر ،با
توجـه بـه نقشـهي همضخامت گورپی تـا پابـده ،بلنـدای هندیجان -ایذه
در زمـان رسـوبگذاری سـازند پابـده فعـال بـوده؛ بهطـوری کـه یـک
کاهـش ضخامـت روی ایـن بلنـدا وجـود دارد .بـر اسـاس نقشـهي
همضخامـت سـازندهای ایلام تـا گورپـی ،در زمـان رسـوبگذاری
سـازند گورپـی (کرتاسـه ی پایانـی) نیـز بلنـدا فعـال بـوده و یـک رونـد

کلـی کاهـش ضخامـت روی ایـن بلنـدا مشـاهده میشـود .ایـن کاهش
ضخامـت روی خطـوط لـرزهای نیـز دیده شـده اسـت.
روی نقشــههای همضخامــت (شــکل )8-ســازندهای الفــان و ایــام
(ســروک-ایالم) و ســازند ســروک (کژدمی-ســروک) بیشــترین
شــواهد فعالیــت و اثرگــذاری بلنــدای هندیجان-ایــذه دیــده میشــود
و میتــوان دریافــت کــه زمــان انتهــای کرتاســه اوج فعالیــت ایــن بلنــدا
بــوده اســت .حتــی ضخامــت ســازند ایــام در چاههــای نزدیــک نــوار
ســاحلی روی بلنــدا بــه صفــر رســیده اســت .در ایــن زمانهــا روی
بلنــدای هندیجان-ایــذه در بخــش جنوبــی (خلیجفــارس و بهســمت
ســپر عربــی) یــک نازکشــدگی عمومــی مشــاهده میشــود کــه
بهســمت شــمال (فروبــار دزفــول) از بیــن مــیرود .روی خطــوط
لــرزهای ناحیــهي خلیجفــارس نیــز ناپیوســتگی زاویــهدار تورونیــن
در رأس ســروک کامــ ً
ا مشــهود بــوده و اثبــات شــده اســت .در
نقش ـهي همضخامــت ســازندهای کژدمــی ،داریــان ،گــدوان و فهلیــان
نمیتــوان الگوهــای ضخامتــی منظمــی کــه بتــوان آنهــا را بــا موقعیــت
ایــن دو بلنــدا مرتبــط دانســت مشــاهده كــرد و تنهــا شــواهدی پراکنــده
از کاهــش ضخامــت در محــل بلنداهــا در ســازندهای کژدمــی (کرتاســه
میانــی) و گــدوان (کرتاســه آغازیــن) قابلمشــاهده اســت.
 -6مطالعهي لرزهي زمینساختی
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نقشههای همضخامت عمقی بههمراه موقعیت تقریبی گسل/بلندای
هندیجان-ایذه .مربعهای کوچک محل نقاط چاهها را نشان میدهند
و طیف رنگی از قرمز به بنفش بیانگر افزایش ضخامت است .با
توجه به نقشهها و کمتر شدن ضخامت روی بلندا میتوان فهمید که
حداکثر فعالیت بلندای قدیمی هندیجان در بازهي زمانی نهشته شدن
سازندهای سروک تا پابده بوده است.

9

سازوکار کانونی  15زمینلرزهای که در این پژوهش محاسبه و مرتب
شده بر حسب عمق کانونی؛ رسم شده توسط  GMTو بههمراه
موقعیت حدودی گسل هندیجان-ایذه

محاسـبهي سـازوکار کانونـی زمینلرزههـا از مهمتریـن روشهـای
توصیـف گسـلهای عمیـق محسـوب میشـود [ .]4در ایـن مقالـه
لـرزهي زمینسـاختی بخشـی از جنـوب فروبـار دزفـول بـا تمرکـز بـر
گسـل عمیـق هندیجان-ایـذه بررسـی شـده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه
عمـق گسـل هندیجان-ایـذه بيـش از  10کیلومتـر اسـت و در اطالعـات
خطـوط لـرزهای مسـتقیماً مشـاهده نمیشـود ،در ایـن مطالعـه سـازوکار
کانونـی  15زمینلـرزه به روش وارونسـازی شـکل موج امـواج پیکری
در نرمافـزار ایـزوال محاسـبه شـده تـا اطالعاتـی دربـارهي رونـد و نـوع
فعالیـت گسـل هندیجان-ایـذه بهدسـت آیـد [11و]10
اسـاس وارونسـازی بـر رابطهي 1-اسـتوار اسـت [ .]12بديـن ترتيب كه
اگـر  Uشـکل مـوج لـرزهای یـا همـان مشـاهدات باشـد ،این مشـاهدات
به چشـمهي زمینلرزه یا تانسـور گشـتاور لرزهای ( )Mو سـاختار درون
زمیـن ( )Gوابسـته اسـت و از رابطـهي 1-بهدسـت میآید:
()1

48

یکـی از عوامـل مؤثـر بـر تعییـن ماتریـس  Gیـا همـان سـاختار درون
زمیـن ،مـدل سـرعتی پوسـتهي زمیـن اسـت .هرچـه دقـت مدل سـرعت
در دسـترس بیشـتر باشـد پاسـخ نهایـی بـه واقعیـت نزدیکتـر خواهـد
بـود [ .]13بـا وارونسـازی رابطـهي 1-بـهروش حداقـل مربعـات ،مکان
و زمـان چشـمهي زمینلـرزه از راه جسـتجوی شـبکه بهینه میشـود .این
جسـتجو بهدنبـال نقاطـی اسـت کـه خطـای باقیمانـدهي روش حداقـل
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مربعـات در آن کمینـه باشـد یـا بهعبـارت دیگـر همبسـتگی بیـن شـکل
مـوج مشـاهدهای و شـکل مـوج سـاختگی بیشـینه باشـد [.]14
در شـکل 9-سـازوکار کانونـی  15زمینلـرزه بههمـراه موقعیـت گسـل
هندیجان-ایـذه نشـان داده شـده اسـت .نتایـج محاسـبات سـازوکار
کانونـی نشـان داد کـه گسـل هندیجان-ایـذه سـازوکار امتدادلغـز
راسـتبر بـا عمـق بيـش از  10کیلومتـر و شـیب حـدود  80درجـه و
امتـداد تقریبـاً شـمالی جنوبـی بـا آزیمـوت  10-20درجـه دارد .با توجه
بـه شـکل 9-سـازوکارهایی کـه نسـبت بـه موقعیـت گسـل هندیجـان-
ایـذه در فاصلـهي دورتـری قرار دارند سـازوکار معکـوس و عمق کمتر
از  10کیلومتـر دارنـد و بـه شـکلگیری گسـلهای مربوطـه بـا کـوهزاد
زاگـرس مرتبـط اسـت.
نتیجهگیری

■ بررسـی همزمـان و تلفیـق اطالعـات و نقشـههای زمینشناسـی،
نقشـههای توپوگرافـی ،تصاویـر ماهـوارهای ،نقشـههای گرانیسـنجی،
بههمـراه تفاسـیر خطـوط لرزهنـگاری دوبعـدی ،شـواهدی از رونـد و

5. Isochore map

راسـتای سـطحی و عمقـی گسـل هندیجان-ایـذه را آشـکار سـاخت.
همچنیـن مشـخص گردیـد کـه بلـوک شـرقی ایـن گسـل پیسـنگی در
ارتفـاع بيشـتری از بلـوک غربـی آن قـرار دارد.
■ بررسـی خطـوط لرزهنـگاری دوبعـدی بههمراه نقشـههای همضخامت
رسـوبی نشـان داد که گسـل پیسـنگی هندیجان-ایذه در طی زمانهای
مختلـف زمینشناسـی فعـال بـوده كـه اوج فعالیـت ایـن گسـل از ابتدای
رسـوبگذاری سـازند پابـده تـا انتهـای زمـان رسـوبگذاری سـازند
سـروک است.
■ نتایـج حاصـل از محاسـبات سـازوکار کانونـی  15زمینلـرزه در
فاصلـهي سـالهاي  2005-2015نشـان داد کـه زمینلرزههـای بـا عمـق
کمتـر از  10کیلومتـر کـه احتمـاالً بـه فعالیتهـای زاگرسـی منتسـب
میشـوند اغلب سـازوکار معکوس و گاهـي همراه با مؤلفـهي امتدادلغز
را نشـان میدهنـد .در حالیکـه زمینلرزههایـی کـه عمـق کانونـی بيش
از  10کیلومتر دارند به گسـل هندیجان-ایذه نزدیک هسـتند .سـازوکار
کانونـی امتـداد لغز راسـتبر با شـیب تقریبـی  75-85درجـه و آزیموت
 10-20درجـه را نشـان میدهنـد.
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