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نقش تغییر ضخامت و چینهشناسی مکانیکی گروه فارس در چینخوردگی
تاقدیس جریک ،فروافتادگی دزفول شمالی
احمد لشگری* ،محمودرضا هیهات ،محمد مهدی خطیب ،دانشگاه بيرجند مهدی نجفي ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
حمیدرضا کریم نژد ،مدیریت اکتشاف

چکیده
تعیین هندس��ه و س��از و کار چينخوردگي در فرو افتادگی دزفول به دلیل دربرگرفتن بخش عمده ذخایر هیدروکربنی
ایران ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است .نتایج حاصل از مطالعه ساز و کار چینخوردگی میتواند نقش مهمی در کاهش
هزینههای اکتشاف منابع جدید و همچنین توسعه مخازن اکتشاف شده ایفا نماید .در اين پژوهش ،تکامل هندسي تاقديس
جریک واقع در ش��مال خاوری فروافتادگي دزفول ،بر اس��اس اطالعات ژئوفيزيکي حاصل از لرزهنگاري سهبعدي ،دادههاي
حفاري چاه ،تفسیر تصاویر ماهوارهای و دادههای حاصل از برداشتهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس
برشهاي ساختاری رسم شده ،تغييرات هندسي چين در عرض و در راستای امتداد تاقديس مورد مطالعه قرار گرفته است.
تبخیریهای س��ازند گچساران بهعنوان افق جدایش بااليي ،س��بب تغییرات هندسی و سبک دگرریختی در امتداد محور
تاقديس ش��ده و نقش موثری در ش��کل هندسی و ساز و کار چینخوردگی داشته است .در بخش دماغه تاقدیس جریک،
ساز و کار جدایشی با هندسه متقارن و مدور هممرکز ،و در بخش میانی تاقدیس ،سازوکار چینخوردگی جدایشی گسلیده
( )Faulted detachment foldدیده ميشود.
مقدمه

كمربن��د كوهزايي زاگ��رس در جنوب باختر ايران يك��ي از غنيترين
كمربنده��اي چين  -رانده جهان و دارای حدود  8درصد از ذخایر نفت و
 15درصد از ذخایر گاز اثبات شده جهاني است [( ]1شكل .)1-تهنشست
رسوبات و شكلگيري تلهها كه موجب توليد و حفظ هيدروكربن شدهاند،
در ارتباط با تاريخچه تكامل حاش��يه ش��مال خاوری صفحه عربي هستند
[ . ]16از آنجاييکه بخش اعظم مخازن هيدروكربني شناخته شده زاگرس
در نفتگيرهاي تاقديسي متمركز هستند و مطالعات و حفاريهاي صورت
گرفته نش��ان از بروز پيچيدگيهاي ساختاري در افقهاي ژرف مخزني و
ناهماهنگي آن با هندسه تاقديسها در سطح دارد[ ، ]17,18شناخت دقيق
هندس��ه تاقديسها و تحليل دگرريختي آنها يكي از مهمترين موضوعات
زمينشناس��ي زاگرس بهش��مار میآید .در اين نوش��تار با توجه به اهميت
بیان ش��ده ،به بررسي يكي از س��اختارهاي واقع در فروافتادگی دزفول با
عنوان تاقديس جریک پرداخته میشود(شكل .)2-هدف اصلي از مطالعه
تاقديس جریک ،بررسي تغييرات هندسي تاقديس در امتداد آن ،شناسايي
متغیرهاي مؤثر در هندس��ه چينخوردگي و ارتباط هندسه چينخوردگي
با رفتار مكانيكي واحدهاي رس��وبي است .تاقديس جریک يک تاقديس
س��طحي است و بهدليل وجود و عملکرد س��ازند شکلپذير گچساران در
منطقه ،هندسه س��اختمان سطحي و زيرسطحي آن کام ً
ال متفاوت است .با
اس��تفاده از تفس��ير خطوط لرزهاي و روشهاي ترازمند سازي مقاطع ،اين
امکان فراهم ش��د تا با ارزيابي تفسير ژئوفيزيكي و رسم مقاطع ساختماني
متوالي 1از دماغه تاقديس به سوی مركز آن ،تكامل جنبشي چينخوردگي
تاقدیس جریک بررسي شود.
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()ahmadlashkari@ymail.com

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده97/02/12 :
تاریخ ارسال به داور97/02/21 :
تاریخ پذیرش داور97/04/23 :

واژگان کلیدی:
کمربن��د چی��ن -ران��ده زاگ��رس،
فروافتادگي دزف��ول تاقديس جریک،
سازند گچساران

جايگاه زمينشناسي

گس��تره مورد مطالعه در مجاورت يکي از ميادي��ن نفتي فروبار دزفول
(مي��دان پره س��یاه) ب��وده و در اس��تان خوزس��تان و  20کيلومتري خاور
شهر مسجد س��لیمان قرار گرفته است(ش��كل .)1-این منطقه در محدوده
طوله��اي جغرافياي��ي َْ 49° 20ت��ا َْ 49° 50و عرضه��اي جغرافياي��ي
َْ 31° 40ت��ا َْ 32° 00ق��رار دارد .فروافتادگ��ی دزف��ول در جنوب باختري
زاگرس دربرگيرنده بیش��تر ميدانهاي نفتي تاقديس��ي ايران اس��ت .سامانه
اليهبن��دي در اي��ن تاقديسها داراي شکس��تگيهاي ف��راوان حاصل از
چينخوردگي نئوژن زاگرس اس��ت که موج��ب افزايش کيفيت مخزني
ش��ده است[ .]4,11س��ه پديده مهم س��اختاري حدود فروافتادگی دزفول
را تعيين ميكنند .در ش��مال ،پهنه خمش��ي 2با جهت خاوري -باختري به
نام باالرود ،در ش��مال خاوري ،پهنه خمشي پیشانی كوهستاني كه داراي
راس��تاي ش��مال باختري -جنوب خاوري ب��وده و در حد خاور و جنوب
خاوري يک پهنه پيچيده خمش��ي و گسلي با امتدادي شمالي  -جنوبي به
نام پهنه گس��لی کازرون قرار دارد .اين فروبار را بايد حوضهاي رسوبي با
فرونشست تدريجي در جنوب كمربند چينخورده زاگرس دانست [.]7
چينهشناس�ي مکانيک�ي و نق�ش افقه�اي جدايش�ي در هندس�ه و س�بک
چينخوردگي

تكام��ل س��اختاري س��امانه چينخوردگ��ي گس��لش در كمربند چين
خورده -رانده زاگرس به چينهشناسي ،ويژگي مكانيكي سنگها و دوام و
شدت دگرشكلي بستگي دارد [ . ]8,16,18از اين ميان ،ویژگی مكانيكي
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سنگها و سطوح جدايش تأثير مهمي بر هندسه نهايي ساختارها و جنبش
س��امانه گس��لهاي راندگي دارد[ .]6اين جدايشها سريهاي رسوبي را
به واحدهاي چينهاي س��اختاري جدا از هم تقسيم ميكند كه هر كدام از
آنها به شكل متفاوتي تحت تأثیر كوتاهشدگي قرار میگیرندO°Brien .
( )1957 ,1950اولين كس��ي بود كه نقش و اهميت چينهشناسي مکانيکي
را در زاگرس تأکيد کرد .وي س��تون چينهشناس��ي زاگرس را از ديدگاه
ويژگیهای مکانيکي واحدهاي چينهاي و رفتار رسوبات حین دگرشكلي
به پنج گروه تقسيمبندي نمود:
 )1گروه پيسنگي(پيسنگ بلورين پان افريكن) ()Basement group
 )2گروه متحرك پاييني (نمك هرمز به سن پركامبرين پسين -كامبرين)
()The lower mobile group

 )3گ��روه پُرق��وام (كامبري��ن ت��ا رس��وبات س��کویی ميوس��ن پاييني)

()Competent group

 )4گروه متحرك بااليي(نمك ميوس��ن يا س��ازند گچس��اران) (Upper

)mobile group

 )5گروه کمقوام (ميوس��ن تا مالس هاي اخير ش��امل سازندهاي ميشان،
آغاجاري و بختياري)
اين تقسيمبندي اوليه بههمراه سبک چينخوردگي هممرکز در دهههاي
 50و 60مي�لادي اس��اس کار بس��ياري از زمينشناس��ان در رس��م مقاطع
ساختماني اوليه در بخش هاي مختلف کمربند زاگرس قرار گرفت .ستون
چينهن��گاري کلی در فرو افتادگ��ی دزفول بر پايه اطالع��ات ژئوفيزيکي
حاصل از لرزهنگاري سهبعدي ،دادههاي حفاري چاه ،تصاویر ماهوارهاي

و اطالعات حاصل از برداشتهای صحرایی ارائه شده است[]1,5,15,16
در س��تون چينهنگاري فروافتادگی دزفول ،تناوب��ي از واحدهاي پُرقوام و
کمقوام دیده ميش��ود که واحدهاي ش��كلپذير نقش سطوح جدايش را
بازی ميكنند .عمیقترين سطح جدايش  ،رسوبات سری هرمز است که با
کاهش اصطکاک بين پيس��نگ و پوشش رسوبي بهعنوان سطح جدايش
قائ��دهاي نقش بازی ميکند .س��طح جدايش باالیی در منطقه رس��وبات
س��ازند گچس��اران اس��ت .ترکیب و تناوب واحدهاي پُرقوام و کمقوام،
هندسه و سبک چينخوردگي را کنترل ميکنند.
روش مطالعه

در این پژوهش با توجه به اطالعات و شواهد بهدست آمده از دادههاي
ژئوفيزيک��ي حاصل از لرزهنگاري س��هبعدي و دادهه��اي حفاري چاه كه
توس��ط مديريت اكتش��اف ش��ركت ملي نفت ايران در اختيار قرار گرفته
است و تفس��یر نیمرخهای لرزهاي و وضعيت چينهشناسي منطقه ،بهمنظور
دنبال کردن مراحل تکامل چينخوردگي از میل شمال باختری به مرکز و
سپس به سوی میل جنوب خاوری تاقديس جریک 4 ،مقطع زمينشناسي
س��اختماني رسم شد(ش��كل .)2-چندین مرحله برای س��اختن این مقاطع
ساختمانی طی شده است :الف) تبدیل و بهدست آوردن عمق نیمرخهای
ل��رزهای ب��ا اس��تفاده از معادله تبدیل زمان به عمق .ب) بررس��ی هندس��ه
بازتابندههای لرزهای و ترس��یم خطوط بر اس��اس آنها با توجه به بررس��ي
خطوط لرزهاي .ج) اصالح و تکمیل مقاطع با استفاده از تفاسیر ساختاری.
افقهای زمينشناسي آغاجاری ،بخش زیرین لهبری و میشان ،بازتابندههاي

 2نقش��ه زمينشناس��ی منطقه م��ورد مطالعه و نمایش خطوط ل��رزهای مورد
 1موقعيت زمينس��اختي کمربند چين  -رانده زاگرس و محدوده منطقه مورد
مطالعه (چهارگوش کوچک)
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نقشههای زمین شناسی 1:50000شرکت ملی نفت ایران)
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خوبي را نمايش ميدهند .بخش��ی ازسازند گچساران که دارای الیهبندی
است و از نظر سنگشناسي بيشتر شامل تناوبي از انيدريت ،مارن ،نمک و
باندهاي نازک آهک است ،نیز دارای بازتابندههاي مشخصی است .اما در
مناطقی که سازند گچساران حالت توده ای دارد ،کیفیت خطوط لرزهای
افت میکند .همچنین افق آس��ماري بی فاصله پس ازس��ازند گچساران،
ب��ر روي خطوط لرزهاي با بازتابپذیری باال قابل مش��اهده اس��ت .براي
شناس��ايي موقعيت سرس��ازندهاي بیان ش��ده بر روي خطوط لرزهاي ،از
دادهه��ای حاصل از چاه ،دنبال کردن خطوط لرزهای تا س��طح ،اطالعات
نقش��ههای زمینشناس��ی و همچنین برداش��تهای صحرایی استفاده شده
اس��ت .پس از شناس��ايي بازتابندههای مربوط به رأس سازندهاي موجود
در منطقه مورد مطالعه که با اس��تفاده از دادهه��اي حفاري چاهها نيز تأييد
ش��دهاند ،فرايند تفس��ير خطوط لرزهاي آغاز ش��د .به اي��ن ترتيب که در
بخشهايي که کيفيت خطوط لرزهاي خوب اس��ت ،با رنگهاي مختلف
ترس��یم ش��د و در مناطقي از مقطع که کيفيت لرزهاي افت پيدا ميکند ،با
اس��تفاده از روش مطابقت بازتابندهها ،پديدههاي موردنظر رديابي شد .در مقطع ساختمانیَْFF
مقطع َْ FFدومین مقطع س��اختمانی عرضی رس��م شده بر روی تاقدیس
نتیجهي انجام مراحل یاد ش��ده ،مقاطع ساختماني تهیه شدهاند که در آنها
جریک اس��ت (ش��کل .)4-در این مقطع گروه کمقوام به س��مت جنوب
دادههای زمینشناسی و ژئوفیزیکی با هم ادغام گردیده اند.
باختر رانده شده ،سازند گچس��اران به سمت جنوب باختر رانده شده و با
توصیف مقاطع ساختمانی
جایگزینی به جای یال جنوب باختری گروه کمقوام تاقدیس جریک ،بر
مقطع ساختمانی َْBB
روی یال ش��مال خاوری تاقدیس مجاور (تاقدیس آسماری) رانده شده و
مقطعَْ BBاولین مقطع س��اختمانی عرضی رس��م ش��ده بر روی تاقدیس رخنمون چشمگیری در سطح یافته است .تجمع سازند گچساران در مرکز
جریک اس��ت (ش��کل .)3-در ای��ن مقط��ع ،هندس��ه چینخوردگی در تاقدیس گروه کمقوام و نازکش��دگی بیش��تر آن زیر یال شمال خاوری
گروه کمقوام از نوع هممرکز اس��ت ،اما س��طح مح��وری تاقدیس گروه نش��ان از جری��ان آن از ناحیه زیر یال به س��مت ل��والی تاقدیس جریک
کمقوام کمی به س��مت جنوب باختر متمایل شده و دارای گرایش به آن دارد که باالآمدگی تاقدیس زیرس��طحی گروه مقاوم این روند را تشدید
س��مت اس��ت .در گروه کمقوام چینههای رش��دی بهصورت گوهای که کرده است .در این مقطع تفاوت ضخامت بین یال شمال خاوری تاقدیس

به س��مت محور تاقدیس کم ضخامت می ش��وند ،قابل مشاهدهاند .قائده
چینههای رش��د در این مقطع در آغاجاری زیرین اس��ت که نش��اندهنده
ش��روع چینخوردگی این بخش همزمان با رسوبگذاری آغاجاری زیرین
اس��ت .تجمع َْ BBسازند گچساران در زیر محور تاقدیس گروه کمقوام و
نازکش��دگی آن زیر یال شمال خاوری تاقدیس جریک نشان از جریان
آن از ناحیه زیر یال به سمت زیر لوالی تاقدیس دارد .در مقطع َْ BBسازند
گچس��اران به صورت محدودی در س��طح رخنمون پیدا کرده اس��ت .در
این مقطع تفاوت ضخامت محسوس��ی بین یال شمال خاوری و یال جنوب
باختری تاقدیس جریک در گروه کمقوام دیده نمیشود .در گروه پُرقوام
چینخوردگیهایی در زیر یال ش��مال خاوری در حال توس��عه هس��تند.
هندس��ه این گروه در این مقطع بهصورت یک ناودیس باز دیده میش��ود
که با در نظر گرفتن هندس��ه گروه کمقوام ایجاد هندسه ناهماهنگ کرده
است(شکل.)3-

 3نیمرخ لرزهای و مقطع س��اختمانی  ،چینههای رش��دی توس��ط کادر بیضی
شکل ( )G.Sنشان داده شدهاند

 4نیمرخ لرزهای و مقطع ساختمانی
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جریک و یال شمال خاوری تاقدیس مجاور (تاقدیس آسماری) در گروه
کمقوام دیده میشود .در گروه پُرقوام باالآمدگی ناشی از چینخوردگی
زیر یال ش��مال خاوری توس��عه یافته و چینخوردگی (تاقدیس پره سیاه)
هم��راه با ایجاد روراندگی در یال ش��مال خاوری تاقدی��س گروه پُرقوام
اس��ت .این چینخوردگ��ی و باالآمدگ��ی موجب نازکش��دگی گروه مقطع ساختمانی َْNN
مقطع َْ NNچهارمین مقطع ساختمانی عرضی رسم شده بر روی تاقدیس
کمقوام در یال شمال خاوری تاقدیس جریک نسبت به یال شمال خاوری
تاقدیس آس��ماری شده است .هندسه چینخوردگی در این مقطع با توجه جریک اس��ت (ش��کل .)6-در این مقطع ،گروه کمقوام به سمت جنوب
به هندسه گروه کمقوام نس��بت به گروه پُرقوام یک هندسه ناهماهنگ از باختر رانده ش��ده است .چینههای رش��دی به صورت گوهای که به سمت
محور تاقدیس کم ضخامت میش��وند ،در یال جن��وب باختری تاقدیس
سطح به عمق را شکل داده است(شكل.)4-
کوچکی که در شمال خاور تاقدیس جریک شکل گرفته است(تاقدیس
مقطع ساختمانی JJ
شیرین آب) ،دیده میشوند .قائده چینههای رشد در این محل در گچساران
مقطع َْ JJس��ومین مقطع س��اختمانی عرضی رسم شده بر روی تاقدیس میانی اس��ت که نش��اندهنده ش��روع چینخوردگی این بخش همزمان با
جریک اس��ت (ش��کل .)5-در این مقطع ،گروه کمقوام به سمت جنوب رس��وبگذاری گچساران میانی اس��ت .تجمع سازند گچس��اران در مرکز
باختر رانده شده و چینخوردگی کمدامنهای در یال شمال خاوری تاقدیس تاقدیس جریک دیده میش��ود اما اختالف ضخامتی در سازند گچساران
جریک ،باالی تاقدیس گروه مقاوم دیده میش��ود .س��ازند گچساران به زیر یال شمال خاوری نسبت به لوالی تاقدیس جریک دیده نمیشود .در
س��مت جنوب باختر رانده شده و با جایگزینی به جای یال جنوب باختری این مقطع تفاوت ضخامت بین یال ش��مال خاوری تاقدیس جریک و یال
گروه کمقوام تاقدیس جریک ،بر روی یال شمال خاوری تاقدیس مجاور شمال خاوری تاقدیس مجاور (تاقدیس آسماری) در گروه کمقوام دیده
(تاقدیس آس��ماری) رانده شده است .تجمع س��ازند گچساران در مرکز میش��ود .در گروه پُرقوام برآمدگی ناشی از چینخوردگی(تاقدیس پره
تاقدیس گروه کمقوام و نازکش��دگی آن زیر یال ش��مال خاوری نشان س��یاه) زیر یال ش��مال خاوری همچنان کم بوده و تاقدیس نس��بتاً مسطح
از جری��ان آن از ناحی��ه زیر یال به س��مت ناحیه ل��والی تاقدیس جریک شده ،اما توس��عه جانبی قابلتوجهی دارد .هندس��ه چینخوردگی در این
دارد .همچنین تفاوت ضخامت بین یال ش��مال خاوری تاقدیس جریک و مقط��ع نیز با توجه به هندس��ه گروه کمقوام نس��بت به گ��روه پُرقوام یک
یال ش��مال خاوری تاقدیس مجاور (تاقدیس آسماری) در گروه کمقوام هندسه ناهماهنگ از سطح به عمق را شکل داده است (شکل.)6-
کمتر شده است .در گروه پُرقوام ،باالآمدگی ناشی از چینخوردگی زیر
یال شمال خاوری کمتر ش��ده و چینخوردگی (تاقدیس پره سیاه) همراه مقطع ساختمانی َْXX
مقطع َْ ،XXمقطعی است طولی که در امتداد تقریبی محور تاقدیس زیر
ب��ا ایجاد رو راندگی در یال ش��مال خاوری تاقدیس گروه پُرقوام اس��ت.
هندس��ه چینخوردگی در این مقطع نیز با توجه به هندس��ه گروه کمقوام
نسبت به گروه پُرقوام ،هندسهای ناهماهنگ از سطح به عمق را شکل داده
است (شکل.)5-

 5نیمرخ لرزهای و مقطع ساختمانی

32

 6نیمرخ لرزهای و مقطع س��اختمانی  ،چینه های رش��دی توس��ط کادر بیضی
شکل ( )G.Sنشان داده شدهاند

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 157
ماهنامه 

س��طحی (تاقدیس پره سیاه) در گروه پُرقوام ترسیم شده است (شکل.)7-
در این مقطع ،همانطور که در ش��کل 7-دیده میش��ود ،مهاجرت سازند
گچس��اران از ناحیه فوقانی فراز تاقدیس زیر س��طحی (تاقدیس پره سیاه)
به دو س��و و به س��مت ناودیسهای مجاور دیده میشود .همچنین نازک
ش��دگی گروه کمقوام در باالی فراز تاقدیس زیر س��طحی گروه پُرقوام
دیده میش��ود که ناش��ی از چینخوردگ��ی و برخاس��تگی تاقدیس زیر
سطحی همزمان با رسوبگذاری گروه کمقوام است .تاثیر برخاستگی ناشی
از چینخوردگ��ی تاقدیس زیر س��طحی را همچنین میت��وان در افزایش
ارتفاع حدود  200متری قائده سازند بختیاری در در ناحیه یک سوم میانی
تاقدیس جریک در یال ش��مال خاوری نسبت به یک سوم شمال باختری
در این یال مشاهده کرد (شکل.)8-
الگو و سازوکار چينخوردگي در تاقديس جریک

بر اس��اس اطالعات حاصل از مقاطع ساختمانی ،تاقدیس جریک یک
تاقدیس نامتقارن است که شیب یال شمال خاوری آن از شیب یال جنوب
باختری کمتر بوده و ش��یب صفحه محوری به س��مت شمال خاور است.
افزايش شدت چينخوردگي از میل تاقديس به سمت مرکز آن با افزايش
ميزان کوتاه ش��دگي همراه اس��ت .مقاطع لرزهای نمایانگر تغییر ضخامت
چشمگیر سازند گچس��اران در ناحیه لوال نسبت به یالهاست که نمایانگر
مهاجرت این واحد متحرک به س��مت هس��ته تاقدیس جریک می باشد .
تغیی��ر ضخامت و تغییر ش��یب الیهه��ا در نیمرخهای ل��رزهای و همچنین
مش��اهده تغییر ش��یب و ضخامت واقع��ی در آغاجاری زیری��ن به بعد در
سطح زمین در یال شمال خاوری تاقدیس جریک نمایانگر رسوبگذاری
همزمان با چینخوردگی (چینههای رش��د) این بخش اس��ت (شکل.)3-
بنابرای��ن ش��روع چینخوردگی تاقدی��س جریک از زمان رس��وبگذاری
آغاجاری زیرین به بعد اتفاق افتاده است.
تحليل جنبش��ی چينخوردگي در تاقديس جریک با كمك اطالعات
زیر س��طحی موجود و دادههای س��طحی نش��ان ميدهد ک��ه در تاقدیس
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جریک الگوهای مختلف دگرش��كلي قابل مشاهده است ،يعني از دماغه
ش��مال باختری به س��مت مركز تاقدیس از هندس��ه همش��یب و جدایشی
در قس��مت شمال باختری به هندسه جدایش��ی گسلیده در قسمت میانی و
جنوب خاوری دیده میشود و یال جنوب باختری در قسمتهای مرکزی
و جنوب خاوری توس��ط راندگی یال شمال خاوری ،پوشیده شده است.
تغییر و کاهش ضخامت واحد کمقوام روی سطح گسست از دماغه شمال
باختری به سمت مركز تاقدیس بر الگوی هندسی نهایی تأثیر چشمگیری
داش��ته و موجب تغییر هندسه تاقدیس در نقاط مختلف شده است .هندسه
و تکام��ل چینخوردگی تا حد زیادی به چینهشناس��ی مکانیکی ،از جمله
ضخامت ،انعطافپذیری و ترتیب توالی وابسته است.
بنا به نظر میترا ( )2003چینهای جدایش��ی را میتوان به دو دس��ته کلی
تقسیم کرد :چینهای جدایشی ناهماهنگ 3و چینهای جدایشی برخاسته.4
این دو هندسه مختلف همچنین میتوانند در مراحل تکامل شکلگیری یک
س��اختمان چینخورده نیز ایجاد شوند[( ]12ش��کل .)9-چینهای جدایشی
گس��لیده یکی از زیر مجموعههای چینهای جدایشی ناهماهنگ میباشند.
همچنین هندس��ه و تکام��ل چینخوردگی ت��ا حد زیادی به چینهشناس��ی
مکانیکی ،از جمله ضخامت ،انعطافپذیری ،و ترتیب توالی وابس��ته است.
میترا ( )2003ابراز می دارد که دو نوع هندسه چینهای جدایشی(چینهای
جدایش��ی ناهماهنگ و چینهای جدایش برخاس��ته) در مراحل متفاوتی از
چینخوردگی ش��کل میگیرند :س��اختمان چینخورده با هندسه متقارن یا
نامتقارن شکل میگیرد که طول موج چینخوردگی به وسیله ضخامت الیه
نسبتاً مقاوم روی سطح گسست کنترل میشود ،در این مراحل ابتدایی ،مواد
ش��کلپذیر سطح گسس��ت از ناحیه محور ناودیس به س��مت ناحیه محور
تاقدی��س جریان مییابند .با افزایش دامنه و طول موج چینخوردگی هر دو
س��ازوکار چینخوردگی چرخش یال و مهاجرت لوال رخ میدهد .در ابتدا
چرخش یال در اثر فرایند خمشی لغزشی رخ داده ،اما در مراحل پیشرفتهتر
چینخوردگ��ی ،چرخ��ش یال موجب ایج��اد دگرش��کلیهای داخلی در
الیههایی که بین لوالهای قفل شده قرار گرفته اند ،میشود.

 8افزایش ارتفاع حدود  200متری قائده س��ازند بختیاری (خط زرد رنگ) که
نمایانگر باالآمدگی نسبی یال شمال خاوری تاقدیس جریک ،در نتیجه عملکرد
و رشد تاقدیس زیر سطحی گروه مقاوم است.
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مقاالت علمی  -پژوهشی

همانگون��ه ک��ه ذکر ش��د بنا ب��ه عقی��ده میت��را ( )2003چینخوردگی
جدایشی ناهماهنگ و چینخوردگی جدایشی برخاسته دو مرحله متناوب
چینخوردگ��ی هس��تند که در ی��ک توالی ب��ا ویژگیهای چینهشناس��ی
مکانیکی خ��اص (وجود افقه��ای دو یا چند افق مق��اوم و وجود حداقل
ی��ک افق گسس��تگی) رخ میدهند .همانط��ور که گفته ش��د در تاقدیس
جریک دو الگو و هندس��ه متفاوت از چینخوردگی در نقاط مختلف این
تاقدیس قابل مشاهده اس��ت :الگوی اول ،الگوی چینخوردگی جدایشی
برخاسته ناهماهنگ در یک سوم شمال باختری تاقدیس جریک و نزدیک
دماغه ش��مال باختری آن و الگوی دوم ،الگوی چینخوردگی جدایش��ی
ناهماهنگ گس��لیده در یک س��وم میانی و جنوب خاوری آن ميباشد که
این هندسههای مشاهده شده ،منطبق بر الگوی ارایه شده توسط میترا هستند.

 9الگوی ش��ماتیک هندس��ههای مختلف چینهای جدایشی در نقاط مختلف
جهان ()2003 ,Mitra

 10سمت چپ :هندسه چینههای رشد در یال شمال خاوری تاقدیس جریک
(مقطع در شکل )3سمت راست :هندسه چینههای رشد شکل گرفته طی
چینخوردگ��ی با س��از و کار چرخش یال در حالتی که نرخ رس��وبگذاری از
برخاستگی کمتر است)1994 ,Hardy, S., and J. Poblet( .
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بررس��ی اطالعات موجود نش��ان میدهد که وج��ه تمایز غالب بین دو
منطقه ذکر ش��ده که دارای هندسههای متفاوتی هستند ،اختالف ضخامت
الیه مقاوم روی س��طح گسس��تگی اس��ت .به این ترتیب که در یک سوم
ش��مال باختری ،تاقدیس این الیه از ضخامت قابلتوجهی برخوردار است
در حالیکه در یک س��وم میانی و جنوب خاوری همانطور که اشاره شد
بهدلیل چینخوردگی و برخواس��تگی تاقدیس زیرسطحی در الیه پُرقوام
زیر سطح گسست ،و همچنین شکلگیری و برخواستگی تاقدیس جنوب
باختری (تاقدیس کوه آسماری) گروه کمقوام رویی ،سطح گسست دچار
نازکشدگی شده اس��ت .این تفاوت ضخامت الیه رویی نقش مهمی در
ش��کلگیری و ایجاد هندسههای متفاوت در بخشهای مختلف تاقدیس
جریک داش��ته است .بهطوریکه در یک سوم شمال باختری تاقدیس که
ضخامت الیه مقاوم روی س��طح گسس��ت قابل توجه اس��ت ،سازوکار و
هندس��ه چینخوردگی جدایشی برخاس��ته رخ داده است در حالیکه در
یک س��وم میانی و جنوب خاوری تاقدیس که ضخامت الیه مقاوم روی
س��طح گسس��ت کاهش یافته است ،س��ازوکار و هندس��ه چینخوردگی
جدایشی گسلیده رخ داده اس��ت .در مطالعهای که اخیرا توسط دریکوند
و همکاران انجام ش��ده است ،تاثیر ضخامت پوشش رسوبی بر روی تغییر
س��بک چینخوردگی در فروافتادگی دزفول نشان داده شده است[.]2,9
در پژوهش حاض��ر ،نقش تغییر ضخامت واحد رس��وبی نامقاوم رویی بر
روی الگوی چینخوردگی واحد رس��وبی پُرقوام در مقیاسی کوچک تر
مشاهده میشود.
همچنین ب��ا درنظر گرفتن هندس��ه چینههای رش��د در مقاطع لرزهای و
الگوی ارائه ش��ده توس��ط هاردی و پابلت ( )1994درباره ارتباط هندس��ه
چینههای رشد با ساز و کار چینخوردگی ،به نظر میرسد تاقدیس جریک
در اثر سازوکار چینخوردگی چرخش یال شکل گرفته است (شکل.)10-
نتیجهگیری

بررسی هندس��ی و تحلیل جنبش��ی چينخوردگي در تاقديس جریک نشان
میده��د که ای��ن تاقدیس یک تاقدی��س نامتقارن با گرایش به س��مت جنوب
باختر و دارای هندس��ه ناهمگون اس��ت .این هندس��ه ناش��ی از اندرکنش میان
الیهه��ای کمقوام رویی (س��ازندهای میش��ان ،آغاجاری و بختیاری) و س��طح
جدایش باالیی (گچساران) است .در این تاقدیس مراحل و هندسههای متفاوت
چینخوردگی جدایشی در مناطق مختلف قابل مشاهده است .در میانه تاقدیس،
هندس��ه جدایشی گسلیده و در دماغه تاقدیس ،هندسه جدایشی و هممرکز قابل
مش��اهده است .بنا بر بررسیهای انجام ش��ده ،ساز و کار چینخوردگی در میل
ش��مال باختری نوع جدایشی برخاسته ناهماهنگ و در بخش میانه تاقدیس نوع
جدایش��ی گس��لیده ناهماهنگ میباشد و با توجه به هندس��ه چینههای رشدی،
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 شناخت هندسه این تاقدیس و بررسی نتایج آن در موارد مشابه در فروبار. به است.س��از و کار چینخوردگ��ی از نوع چرخش ی��ال در آن عمل کرده اس��ت
 میتوان��د تاثیر قابلتوجهی در ش��ناخت روند تکامل زمینشناس��ی و، ش��روع دزف��ول،دلی��ل مش��اهده چینههای رش��د در آغاج��اری زیرین در این تاقدیس
.چینخوردگی آن همزمان با رس��وبگذاری بخش زیرین سازند آغاجاری بوده زمینساختی فروبار دزفول داشته باشد

پانویس ها
1. Serial Cross Section
2. Flexure zone

3. Disharmonic detachment folds
4. detachment folds Lift – off
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