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نقش افقهای جدایشی در سبک چینخوردگی بخش شمالی فروبار دزفول
در جنوبباختر ایران
بهزاد دریکوند* ،سیداحمدعلوی ،1حسین حاجیعلیبیگی ،2دانشگاه شهید بهشتی ایرج عبداللهیفرد ،3مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

چکیده
هندسه و مقیاس کام ً
ال متفاوت چینها از سطح به عمق در فروبار دزفول ،مطالعات ساختاری را بیش از سایر بخشهای
کمربند چینخورده-راندهی زاگرس در مسیر اکتشاف و حفاریهای هیدروکربنی ضروری ساخته است .در این پژوهش
با استفاده از دادههای میدانی ،نیمرخهای لرزهنگاری ،اطالعات چاهها و نقشهای زمینشناسی تأثیر افقهای جدایشی
بر هندس��ه ی چینهای بخش ش��مالی فروبار دزفول بررسی شده اس��ت .طی چینخوردگی تبخیریهای گچساران،
ش��کلپذیری زیاد باعث تفاوت هندس��ه ی چینهای تش��کیل شده در س��طح (گروه فارس) و عمق (افقهای مخزنی
آسماری و سروک) شده است .عملکرد این افق جدایشی بهصورت جابجایی محور چینها از سطح به عمق ،شکلگیری
گس��لهای راندگی متعدد در سطح و جوشهای نمکی قابلمشاهده اس��ت .واحدهای کرتاسهی زیرین-تریاس میانی
(س��ازندهای گرو تا دش��تک) بهعنوان افق جدایشی میانی موجب تغییر سبک چینخوردگی در واحدهای باال و پایین
خود شدهاند .فعالیت بخش کلهر همراه با سازندهای گورپی و پابده چینهای گوش خرگوشی و تغییرات ضخامت در
یالها را نسبت به منطقهی لوالیی شکل داده است .در فرآیند دگرریختی ،گسترهی مورد مطالعه سری هرمز یا معادل
ق جدایشی قاعدهای را ایفا کرده است.
آن  ،نقش اف 
مقدمه

کمربند چینخورده-راندهی زاگرس از دیرباز بهدلیل اهمیت اقتصادی
مورد توجه زمینپژوهان بهویژه محققان زمینشناس��ی س��اختمانی بوده
اس��ت .این کمربند ح��دود  %8/6مخازن نف��ت و  %15مخازن گاز اثبات
ش��ده جهانی را درخود جاي داده [ ]1که بخ��ش اعظم این مخازن (45
می��دان بزرگ نفتی) در فروب��ار دزفول واقع ش��دهاند [ .]2مخازن اصلی
سن سنومانین تا
در فروبار دزفول دو مخزن کربناته ،س��ازند س��روک به ّ
سن الیگومیوسن هستند و سازندهای مارنی
تورونین و سازند آسماری با ّ
پابده-گورپی و تبخیری گچس��اران بهترتیب نقش سنگپوش را بر عهده
4
دارن��د .تلههای نفتی در فروبار دزفول عمدتاً تاقدیسهای پش��تنهنگی
هس��تند [ .]3بنابراین تحلیل س��اختاری چینهای منطقه اعم از تعیین
مکانیسم چینخوردگی ،بررسی روابط ساختاری بین چینها و گسلهای
موج��ود در منطقه ،تأثیر افقهای جدایش��ی بر س��بک چینخوردگی از
س��طح تا عمق و بهصورت جانبی ،اهمیت ویژهای در اکتشاف هیدروکربن
در فروبار دزفول دارد .در این مطالعه ،س��اختارهای زمینشناس��ی بخش
ش��مالی فروبار دزفول بررسی شده اس��ت .اهداف این پژوهش عبارتند از:
الف) شناس��ایی روابط چینها و گس��لهای گس��ترهی مورد مطالعه ب)
مش��خص کردن نقش افقهای جدایشی در شکلگیری هندسهی کنونی
ساختارهای گسترهی مورد مطالعه
 -1موقعیت زمینشناسی

کمربن��د کوهزای��ی زاگرس بخش��ی از کمربند آلپ-هیمالیاس��ت که
5

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه :؟؟/؟؟97/
تاریخ ارسال به د   اور :؟؟/؟؟97/
تاریخ پذیرش د   اور :؟؟/؟؟97/

واژگان کلید ی:
فروبار دزفول ،تاقدیس کوهآسماری،
ن جدایشی گسلخورده ،رمپ
چی 
سقفی ،افق جدایشی

نتیجهی باز و س��پس بستهش��دن اقیانوس نئوتتیس بین ورقهای ایران
مرک��زی و غربی اس��ت [ .]4-6کمربند چینخورده-ران��دهی زاگرس از
ش��مالخاور به جنوبباختر به پنج پهنهی ریختزمینس��اختی کمربند
راندهش��ده ی زاگ��رس بلند ،کمربند س��ادهی چینخ��ورده ،پیشژرفای
زاگرس و فروبار دزفول ،دش��ت س��احلی زاگرس و س��رزمینهای پست
خلیجفارس و بینالنهرین تقس��یم شده است [ .]7در پیشژرفای زاگرس
دو منطقهی زیناس��بی [ ]7یا ترکیبی [ ]8دزفول در ایران و کرکوک در
عراق وجود دارد [.]9
6
فروبار دزفول از س��مت شمالخاور توسط گسل پیشانی کوهستان  ،از
س��مت خاور و جنوبخاور توسط گس��ل کازرون ،7از سمت شمالباختر
توسط گسل باالرود 8و از سمت جنوبباختر نيز توسط گسل پیشژرفای
زاگرس 9محصور شده اس��ت (شکل .)1-این گسلها بههمراه سه بلندای
هفت��گل ،هندیجان و خارک-میش نقش��ی اساس��ی در رس��وبگذاری و
تکامل زمینساختی این فروبار داشتهاند [.]9-11
ف��از اصلی چینخوردگی زاگ��رس در فروبار دزفول از میوس��ن میانی
( 10میلیون سال پیش) آغاز شده است [ .]3شرایط مساعد فروبار دزفول
از نظر زمینشناسی نفت ( وجود سنگ منشأ ،سنگ مخزن و سنگپوش)
باعث ش��د چینهای ش��کل گرفته در این فروبار تلهه��ای هیدروکربنی
بزرگی را ش��کل دهند و این فروبار را به یکی از بزرگترین مناطق نفتی
دنیا تبدیل کنند .تبخیریهای میوس��ن س��ازند گچساران نقشی کلیدی
در سیس��تم هیدروکربنی فروبار دزفول بازی کردهاند .این تبخیریها یک

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()b_geology@yahoo.com
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سنگپوش 10خیلی خوب برای مخازن آسماری شکل دادهاند [.]12
 -2روش مطالعه

در این مطالعه چهار دس��ته اطالعات استفاده ش��ده :دادههای لرزهای
دو بع��دی ،11دادهی چاه ،دادههای میدانی و نقش��ههای زمینشناس��ی.
برای درک بهتر روابط س��اختاری بهصورت عمودی (از س��طح به عمق) و
جانبی (در طول گس��ترهی مورد مطالعه) با اس��تفاده از دادههای موجود
یک برش عرضی س��اختاری عمود بر امتداد س��اختارهای گسترهی مورد
مطالعه ترس��یم شده است .در انتخاب مسیر برش عرضی ساختاری سعی
ش��ده بهترین برازش از نیمرخ لرزهنگاری و دادههای چاهها انجام شود .با
اس��تفاده از این برش ،س��بک چینخوردگی و روابط ساختاری گسترهی
مورد مطالعه تحلیل شده است.

ورقه��ای ایران مرکزی و عربی) چینها در ارتباط با گس��لهای راندگی
بیشترین فراوانی را دارند .فروبار دزفول در بخش مرکزی کمربند زاگرس
بهعنوان مرکز رس��وبگذاری 12دپوسنتر اصلی رس��وبات بعد از الیگوسن
[10و ]9ش��امل چینهای مرتبط با گس��ل در مقیاسها و هندس��ههای
مختلف است که یکی از غنیترین ایالتهای نفتی در دنیاست و حدود 8
درصد نفت دنیا را تنها در  60000کیلومتر مربع ذخیره کرده است [.]3
گس��ترهی مورد مطالعه از ش��مال با گسل پیش��انی کوهستان محدود

 -3چینهشناسی مکانیکی گسترهی مورد مطالعه

پوش��ش رس��وبی فروبار دزفول ب��ا ضخامتی ح��دود  10-15کیلومتر
ش��امل چندی��ن مجموع��ه از الیههای مقاوم و نامقاوم اس��ت که پاس��خ
متفاوت آنها به دگرریختی نقش��ی تعیینکننده در شکلگیری هندسهی
کنونی س��اختارهای این فروبار داشته اس��ت (شکل .)2-در فروبار دزفول
س��طحی از وجود سری هرمز قابلمش��اهده نیست .در این راستا رسوبات
تبخیری ائوکامبرین یا شیلهای کامبرین بهعنوان افق جدایشی قاعدهای
برای فروبار دزفول معرفی ش��ده  اند [ .]11تبخیریهای س��ازند دش��تک
در اکث��ر نقاط کمربن��د زاگرس بهعنوان افق جدایش��ی عم��ل کرده اند
[13-16و11و9و .]2سازند دشتک بههمراه سازندهای عدایه ،موس ،علن،
س��رگلو و گوتنیا (واحدهای شیلی و تبخیری ژوراسیک) ،سازندهای گرو
و کژدمی (ش��یلهای کرتاسه زیرین و میانی) (ش��کل )2-میتوانند یک
افق جدایشی قوی را در ستون چینهشناسی گسترهی مورد مطالعه شکل
دهن��د [13و .]9همچنین س��ازندهای گورپی و پابده [ ]17و بخش کلهر
(تبخیریهای الیگوس��ن در قاعدهی سازند آسماری) نیز میتوانند باعث
تغییر الگوی چینخوردگی واحدهای باال و پایین خود ش��وند (شکل.)2-
کلیدیترین افق جدایشی در گسترهی مورد مطالعه را تبخیریهای سازند
گچس��اران (شکل )2-شکل دادهاند که باعث تشکیل دو سبک ساختاری
کام ً
ال تفاوت در واحدهای باال و پایین خود شدهاند [18و13و11و.]9

 1نقش��هی ساختاری گسلهای اصلی کمربند زاگرس که پهنههای اصلی کمربند
را از ه��م ج��دا میکن��د (س��پهر و هم��کاران .)2006 ،فروبار دزفول توس��ط
گس��لهای پیش��انی کوهس��تان ( ،)MFFباالرود ( ،)BFZای��ذه ( ،)IFZکازرون
( )KFZو پیشژرفای زاگرس ( )ZFFاز س��ایر پهنهها جدا ش��ده اس��ت .کادر
زردرنگ موقعیت شکل 3-را نشان میدهد.

 -4هندسهی ساختاری گسترهی مورد مطالعه

کمربند چینخورده-راندهی زاگ��رس در جنوبباختر ایران را میتوان
یک آزمایشگاه طبیعی شگفت انگیز از چینهای در ارتباط با گسل دانست.
در این میان به دلی��ل موقعیت تکتونیکی کمربند زاگرس (محل برخورد
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 2س��تون چینهشناسی ،بخش ش��مالی فروبار دزفول بر اساس دادههای سطحی
و چاه .واحدهای مقاوم توس��ط چندین افق جدایشی در اعماق مختلف ستون از
هم جدا شدهاند.
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میشود و توسط رسوبات عهد حاضر از بخشهای جنوبی فروبار دزفول جدا
میگردد (ش��کل .)3-رخنمون این گستره بهطور عمده شامل سازندهای
گروه فارس است .این واحدهای سنگچینهای شامل سازندهای تبخیری
گچس��اران ،مارنی میش��ان ،آواری آغاجاری و گنگلومرایی بختیاری است
(ش��کل .)3-البته س��ازندهای آسماری (ش��کل )a4-و پابده در هستهی
تاقدیس کوهآس��ماری بیرونزدگی دارند (شکل .)3-ساختارهای سطحی
این بخش از فروبار دزفول را میتوان در دو دستهی کلی قرار داد .دستهی
اول چینه��ا (تاقدیسها و ناودیسها) هس��تند .تاقدیسها دامنه و طول

 3نقشهی زمینشناسی گسترهی مورد مطالعه

موج کمی دارند اما برخالف آنها ،ناودیسها معموالً طول موج و دامنهای
بزرگ دارند و منطقهی وسیع را در بر گرفتهاند .هستهی این ناودیسها را
رس��وبات همزمان با زمینساخت (سازندهای آغاجاری و بختیاری) شکل
دادهاند (شکلهای7-و6و .)5دومین ساختار عمدهی سطحی در گسترهی
مورد مطالعه ،گس��لهای راندگی هس��تند .این گس��لها در دو موقعیت
س��اختاری قابلمش��اهده  اند؛ یکی در یال جنوب��ی تاقدیسهای کوچک
س��طحی و دیگری در محلهایی که س��ازند تبخیری گچس��اران توسط
این گس��لها روی واحدهای س��نگی جوانتر رانده شده است (شکل.)3-
مهمترین این گسلها ،گسلهای راندگی لهبری (فروبار دزفول) ،مردهفل
(شکل )b4-و اندکان هستند (شکل.)3-
بهدلی��ل عملکرد افق جدایش��ی گچس��اران ،تاقدیسهای زیرس��طحی
گسترهی مورد مطالعه ،هندس��های متفاوت از تاقدیسهای سطحی دارند.
محور تاقدیسهای زیرس��طحی نس��بت ب��ه محور تاقدیسهای س��طحی
جابجای��ی دارد و حتی گاهی محور این تاقدیسها ب��ر محور ناودیسهای
س��طحی منطبق میشود (شکلهای7-و6و .)5مسیر انتخابی در این بخش
از فروب��ار دزفول ،تاقدیس س��طحی ت��وکاک و تاقدیسهای زیرس��طحی
پرسیاه ،کوهآسماری ،نفتسفید و خندق را پوشش میدهد .این تاقدیسها،
چینه��ای نامتق��ارن با تمایل به س��مت جنوب هس��تند که ی��ال جنوبی
آنها توس��ط گس��لهای راندگی قطع شده است (ش��کلهای7-و6و .)5این
گس��لهای راندگی ریش��ه در افق جدایشی متشکل از س��ازندهای گرو تا
دشتک (کرتاسهی پس��ین تا تریاس میانی) دارند (شکلهای7-و6و .)5در
ادامه ،این واحدها تحت عنوان افق جدایش��ی گرو-دش��تک یاد میش��وند.
تخلیهی کامل تبخیریهای سازند گچساران از محور تاقدیسهای پرسیاه و
کوهآسماری و حرکت بهسمت محور ناودیسهای محاطکنندهی آنها باعث
ش��کلگیری جوشهای نمکی بین سرسازند آسماری و قاعدهی بخشهای

 5نیم��رخ لرزهنگاری تفس��یر ش��ده روی گس��ترهی م��ورد مطالع��ه .موقعیت در
ش��کل 3-نش��ان داده شده اس��ت .تاقدیسهای توکاک و پرس��یاه ساختاری
دوپلکس تشکیل دادهاند .فعالیت تبخیریهای گچساران باعث شده تاقدیس
زیرسطحی پرسیاه در زیر ناودیس سطحی قرار گیرد .تاقدیس کوهآسماری در
 )a 4نمایی از رخنمون سازند آسماری در هستهی تاقدیس کوهآسماری در بخش
شمالی فروبار دزفول  )bرانده شدن سازند گچساران روی کنگلومرای بختیاری
توسط گسل راندگی مردهفل .موقعیت در شکل 3-نشان داده شده است.

اعماق مختلف تحت تأثیر دو گس��ل راندگی قرار گرفته اس��ت .گسل پیشانی
کوهستان ( ،)MFFگسل راندگی مردهفل ( ،)MFTگسل راندگی لهبری (،)LT
بختیاری ( ،)Bkآغاجاری ( ،)Ajمیش��ان ( ،)Mnگچس��اران ( ،)Gsآس��ماری (،)As

پابده ( ،)Pdسروک ( ،)Svداریان ( )Drو گرو (.)Gr
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کربناته (بخشهای7-و )6سازند گچساران شده است (شکل.)5-
سازندهای آسماری و پابده در هستهی تاقدیس کوهآسماری رخنمون
دارن��د .در گس��ترهی مورد مطالعهی گس��لهای راندگ��ی مانند لهبری،
مردهفل و اندکان سازند گچساران را روی سازندهای جوانتر قرار دادهاند.
خطوط مش��کی موقعیت نیمرخهای لرزهنگاری و خطچین آبی موقعیت
برش عرضی ساختاری را نش��ان میدهند .تاقدیسهای توکاک و پرسیاه
توسط گسلهای راندگی روی هم رانده شده و ساختاری دوپلکس تشکیل
دادهاند (ش��کلهای7-و .)5این حال��ت را میتوان در آرایش تاقدیسهای
نفت س��فید و خندق در س��ازندهای بین افقهای جدایش��ی گچس��اران
و گرو-دش��تک نیز مش��اهده کرد؛ بهطوری که تاقدیس نفت س��فید در
پایانهی جنوبخاوری خود روی تاقدیس نفتس��فید رانده ش��ده اس��ت
(ش��کلهای7-و .)6در هس��تهی تاقدیس توکاک چندین گسل منشعب
ش��ده از س��ازندهای گورپی و پابده (بهعنوان افق جدایش��ی) واحدهای
باالی��ی را تحت تأثیر قرار دادهاند (ش��کلهای7-و .)5همچنین روی یال
ش��مالی تاقدیس پرس��یاه یک چی��ن کوچک گوش خرگوش��ی با تمایل
بهس��مت لوالی این تاقدیس و یال جنوبی گس��ل خ��ورده در واحدهای
جوانتر از بخش کلهر تشکیل شده است (شکلهای7-و .)6گسل راندگی
در ی��ال جنوبی این چین کوچک ضمن اینکه س��ازند آس��ماری را قطع
کرده بخشهای باالیی س��ازند گچساران را نیز تحت تأثیر قرار داده است
(ش��کلهای7-و .)5واحدهای س��نگی جوانتر از گچساران هندسهی این
چین گوش خرگوشی را تا سطح نشان میدهند (شکل.)5-
تاقدیس کوهآس��ماری تنها تاقدیس بخش ش��مالی فروبار دزفول است
که س��ازند آسماری (شکلهای3-و )4-aو حتی س��ازند پابده (شکل)3-
در هس��تهی آن رخنمون دارند .البته نیمرخ لرزهنگاری اس��تفاده ش��ده
در ای��ن پژوه��ش از پایانهی ش��مال باختری این تاقدی��س عبور میکند
و در مس��یر ای��ن نیم��رخ لرزهنگاری س��ازند آس��ماری رخنم��ون ندارد
(ش��کلهای5-و .)3تاقدیس کوهآس��ماری تحت تأثیر عملکرد دو گس��ل
راندگی قرار گرفته اس��ت .گسل جنوبی یال جنوبی تاقدیس را قطع کرده
و کل مجموع��هی واحدهای رس��وبی مربوط به تاقدیس کوهآس��ماری را
تحت تأثیر قرار داده اس��ت (شکلهای7-و .)5این گسل جابجایی زیادی
را نش��ان میدهد؛ بهگونهای که س��ازندهای ژوراسیک باالیی را در مقابل
سازند گچساران (میوسن میانی) قرار داده است (شکلهای7-و .)5گسل
ش��مالی که از افق جدایشی میانی (س��ازند گرو-دشتک) منشأ گرفته در
13
هس��تهی تاقدیس کوهآسماری یک هندسه ش��یبراهه-تخت -شیبراهه
را ش��کل داده اس��ت و در نتیجه تاقدیس کوهآس��ماری هندسهای مشابه
چینهای خمگس��لی را نشان میدهد (ش��کلهای7-و .)5همچنین یال
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ش��مالی تاقدیس کوهآسماری توسط یک پسراندگی بریده شده و تا حد
قابلتوجهی جابجا ش��ده است (ش��کلهای7-و .)5تاقدیس نفتسفید در
واحدهای جوانتر از س��ازند گچس��اران یک چی��ن کوچک با یال جنوبی
گسلخورده اما در عمق این تاقدیس با مقیاس بزرگتر و جابجایی محور
بهسمت شمال توسط گسل راندگی روی یال شمالی تاقدیس خندق قرار
گرفته است (شکلهای7-و.)6
تاقدیس نفتسفید در سطح یک چین کوچک با یال جنوبی گسلخورده
است .در زیر تبخیریهای گچساران ،تاقدیس نفتسفید توسط یک گسل
راندگی روی تاقدیس خندق رانده شده است.
 -5بحث

بر اس��اس تحلیله��ای انجام ش��ده در این پژوه��ش ،مهمترین عامل
کنترلکنندهی هندس��هی چینهای گس��ترهی م��ورد مطالعهی ویژگی
مکانیک��ی واحدهای س��نگی مختلف از س��طح به عمق اس��ت .در فروبار
دزفول تبخیریهای س��ازند گچس��اران ،بخش کلهر بههمراه سازندهای

 6نیمرخ لرزهنگاری تفسیر شده روی تاقدیسهای نفتسفید و خندق .موقعیت
در شکل 3-نشان داده شده است.

 7برش س��اختاری ترس��یم ش��ده روی گس��ترهی مورد مطالعه در بخش شمالی
فروبار دزفول .موقعیت در شکل 3-نشان داده شده است.
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پابده و گورپی ،مجموعهی گرو-دش��تک و س��ری هرمز (ی��ا معادل آن)
بهعنوان افقهای جدایشی عمل کردهاند .این افقهای جدایشی هندسهی
چینهای شکلگرفته در واحدهای مقاوم فروبار دزفول را از سطح به عمق
و نیز بهطور جانبی تحت کنترل داشتهاند.
در میان افقهای جدایش��ی گس��ترهی مورد مطالع��هی تبخی ریهای
گچس��اران مهمتری��ن نقش را در ش��کلگیری الگوی س��اختاری منطقه
داش��تهاند .بهس��مت جنوب با کاهش ضخامت و تغییر رخس��ارهی نقش
افق جدایش��ی این سازند کمرنگ میش��ود؛ بهطوری که در دشت آبادان
به یک افق جدایش��ی فرعی تبدیل می گردد [ .]9تبخیریهای گچساران
بهدلی��ل ویژگیهای رئولوژیکی خود از زیر ناودیسهای س��طحی و رأس
تاقدیسهای زیرس��طحی مهاجرت کردهاند و تمایل به حرکت بهس��مت
مناط��ق کم فش��ار مانند هس��تهی تاقدیسهای س��طحی و ناودیسهای
زیرس��طحی دارند .این فرآیند چندین نتیجه بهدنبال خواهد داش��ت .در
مواردی که ش��دت دگرریختی زیاد بوده این واحدها از رأس تاقدیسهای
زیرس��طحی بهطور کامل مهاجرت کردهاند و س��اختارهای جوش (مانند
تاقدیس پرس��یاه و کوهآس��ماری) ش��کل گرفته اس��ت (ش��کل .)5-در
برخ��ی م��وارد مهاجرت تبخیریها باعث منطبق ش��دن مح��ور ناودیس
س��طحی بر محور تاقدیس زیرس��طحی (مانند تاقدیس پرسیاه) میشود
(شکلهای7-و .)6گاهی اوقات حجم زیادی از این تبخیریها در دامنهی
تاقدیسهای زیرس��طحی جمع میشوند و هندسهای شبیه به لنز (مانند
دامنهی ش��مالی تاقدیس نفتسفید) را نشان میدهند (شکلهای7-و.)6
اکثر گس��لهای س��طحی فروبار دزفول در ارتباط با فعالیت تبخیریهای
گچساران است .مث ً
ال گسلهای طویلی مانند گسلهای لهبری و مردهفل
که در سطح سازند گچساران را روی واحدهای جوانتر قرار دادهاند ریشه
در تبخیریهای این سازند دارند (ش��کلهای7-و )5و دگرریختی اعمال
شده در این سازند را در خود جای دادهاند.
آرای��ش س��اختاری گس��ترهی م��ورد مطالعه ع�لاوه ب��ر نیرویهای
زمینساختی تحت تأثیر رسوبگذاری همزمان با زمینساخت بوده است.
حجم زیاد این رس��وبات در داخل ناودیسها (در ش��کل 7-ضخامت این
رسوبات در ناودیس جنوب تاقدیس خندق حدود  4کیلومتر است) عالوه
بر کمک به تخلیهی تبخیریهای گچساران در زیر محور این ناودیسها،
بهعنوان مانعی از پیش��روی دگرریختی بهسمت جنوب جلوگیری کرده و
باعث تمرکز دگرریختی در بخشهای ش��مالی [ ]19و در نتیجه افزایش
ش��یب یالها ،گسلخوردگی یالها و شکلگیری س��اختارهای دوپلکس
(مانند آرایش تاقدیسهای نفتسفید و خندق) در گسترهی مورد مطالعه
شده است.
سن الیگومیوسن بخش قاعدهای سازند آسماری را در
بخش کلهر با ّ

بخشهای ش��مالی فروبار دزفول شامل میشود .بخشهایی از میدان
نفتی چنگوله بهصورت ریزچینهایی از سازند آسماری است که تحت
تأثیر فعالیت این تبخیریها بهعنوان افق جدایشی شکل گرفته است
(شکل .)8-در گسترهی مورد مطالعه ،بخش کلهر همراه با سازندهای

 8تش��کیل چینهای پارازیتی میدان نفتی چنگوله روی تبخیریهای بخش کلهر.
موقعیت در شکل 1-نشان داده شده است.

 )a 9چین گوش خرگوش��ی تش��کیل ش��ده روی یال ش��مالی تاقدیس پرس��یاه.
موقعیت در ش��کل 5-نش��ان داده ش��ده اس��ت )b .مدل ارائه ش��ده توسط
دالس��تروم [ ]20برای تش��کیل چینهای هممرکز در بین دو افق جدایش��ی
و ش��کلگیری چینهای گوش خرگوش��ی همراه با گسلهای راندگی کوچک در
یالهای چین اصلی.
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مقاالت علمی  -پژوهشی

نتیجهگیری

ش��یلی و مارنی پابده و گورپی بهعنوان یک افق جدایشی فرعی عمل
فعالیت واحدهای نامقاوم بهعنوان افق جدایش��ی در بخشهای مختلف
کردهاند .تأثیر این افق جدایش��ی در تش��کیل چینگوش خرگوش��ی
تش��کیل شده در یال ش��مالی تاقدیس پرس��یاه دیده میشود (شکل س��تون چینهشناسی باعث تغییر هندسهی چینها از سطح به عمق شده
 .)9-aاینگونه چینها تحت تأثیر مکانیس��م خمشی لغزشی یا برشی است .تبخیریهای میوسن میانی سازند گچساران (افق جدایشی باالیی)
در یالهای چین اصلی تش��کیل میشوند (ش��کل)9-b؛ بهطوری که مهمتری��ن افق جدایش��ی بهویژه در گس��ترهی مورد مطالعه بوده اس��ت.
وقتی توالی سنگ چینهای ناهمگن (در اینجا آسماری ،ایالم و سروک فعالیت این افق جدایشی موجب شده هندسهی چینهای باال و پایین آن
مقاوم و بخش کلهر ،پابده و گورپی نامقاوم) باش��د چینهای کوچک کام� ً
لا متف��اوت باش��د .بهطوری ک��ه تاقدی��س کوچک و حت��ی گاهی
گاهی همراه با گس��ل ،در یالهای چین اصلی با تمایل بهسمت لوالی ناودیسهای سطحی ،تاقدیسهای بزرگ زیرسطحی را پوشاندهاند.
بخش تبخیری کلهر بههمراه س��ازندهای پاب��ده و گورپی بهعنوان افق
چین ش��کل میگیرند (ش��کل .)9-bهمچنین تاقدیس کوهآسماری
در جایگاه چینهشناس��ی این واحدها در یالها نازکشدگی و درلوال جدایش��ی فرعی در گس��ترهی مورد مطالعه ایفای نقش کردهاند .فعالیت
این افق جدایش��ی بهصورت چینهای گوش خرگوشی در یال چینهای
ضخیمشدگی نشان میدهد (شکلهای10-و.)5
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده ،مجموعهای از سازندهای کرتاسهی اصلی و نیز نازکش��دگی یال و ضخیم ش��دگی منطق��هی لوالیی چینها
زیرین تا تریاس میانی (س��ازندهای گرو ،گوتنیا ،س��رگلو ،علن ،موس ،قابلمشاهده است.
در دگرریختی بخش شمالی فروبار دزفول ،مجموعهای شامل سازندهای
عدای��ه و دش��تک) در گس��ترهی مورد مطالع��ه نقش افق جدایش��ی
میانی را بر عهده داش��تهاند (ش��کل .)7-در این بخش از فروبار دزفول ،گرو تا دش��تک (کرتاس��هی زیرین-تریاس میانی) افق جدایشی میانی را
چینهای تش��کیل ش��ده روی افق جدایش��ی میانی اکثرا ً با هندسهای ش��کل دادهاند و فعالیت ای��ن افق کنترلکنندهی هندس��هی چینها در
گرد ،گس��لهای راندگی با جابجایی کم در یال پیشانی و ناودیسهای افقهای مخزنی آس��ماری و سروک بوده اس��ت .سری هرمز یا معادل آن
فرودیوارهای هندسهای مش��ابه چینهای جدایشی گسل خورده دارند نق��ش افق جدایش��ی قاعدهای را در دگرریختی پوش��ش رس��وبی فروبار
[ .]21اما تاقدیس کوهآس��ماری نس��بت به س��ایر چینهای گسترهی دزفول بازی کرده است.
م��ورد مطالعه ،هندس��های متفاوت دارند .یال جنوب��ی این تاقدیس در
واحدهای جوانتر از افق جدایش��ی میانی توس��ط یه گس��ل راندگی با
هندسهی شیبراهه-تخت-شیبراهه قطع و جابجا شده است (شکلهای
10-aو7و .)5فعالیت این گس��ل باعث رانده ش��دن واحدهای کرتاسه-
الیگومیوس��ن روی هم و تکرار آنها شده است (شکلهای 10-aو7و.)5
این واحدها در فرودیوارهی گس��ل نیز روی فرادیوارهی گسلی عمیقتر
ک��ه یال جنوبی تاقدیس کوهآس��ماری را تحت تأثیر ق��رار داده ،حالت
چینخوردهای نشان میدهند (شکل .)5-این هندسه مشابه چینهای
جدایش��ی اس��ت که تحت تأثیر یک گسل راندگی رمپ سقفی]22[ 14
قرار گرفتهاند (شکل.)13-
همانگونه که در بخش 4-اش��اره ش��د در گس��ترهی مورد مطالعه در
مورد ماهیت افق جدایش��ی قاعدهای ،دادهی کافی در دسترس نیست .اما
بر اساس برش ساختاری ترسیم شده ،زاویهی گوهی تکتونیکی کم (کمتر
از ی��ک درجه) و چینه��ای باز نیمهمتقارن با هندس��هی گرد و عملکرد
پسراندگیه��ا در یال ش��مالی برخی از چینها گس��ترهی مورد مطالعه
 )a 10س��اختار باالجستهی تاقدیس کوهآس��ماری حاصل حرکت گسل راندگی با
(شکل )7-بهنظر میرسد وجود یک افق جدایشی قاعدهای ضروری بهنظر
هندسهی شیبراهه-تخت-شیبراهه و پسراندگی .کاهش ضخامت در یالها
میرس��د .این افق جدایش��ی قاعدهای بهعنوان س��ری هرمز یا معادل آن
نسبت به لوال ناشی از فعالیت بخش کلهر و سازندهای پابده و گورپی .موقعیت
در ش��کل 5-نشان داده ش��ده  )bمدل رمپ س��قفی برای چینهای جدایشی
معرفی میشود.
ارائه شده توسط [.]22
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