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جواد باقری2 مديريت اكتشافمعصومه قرايلو* علی يساقی1 دانشگاه تربيت مدرس

حوضه ی ایران مرکزی بین کوه های البرز و زاگرس قرار دارد. ناحیه ی گرمس��ار در شمال این حوضه واقع شده و 
تاقدیس کویر یكی از س��اختارهای اصلی آن به شمار می آید. روند این ساختار غرب، شمال غرب-شرق، جنوب شرق 
اس��ت. تحلیل ساختاری این تاقدیس در ناحیه ی گرمس��ار بر اساس بررسی تصاویر ماهواره ای، ترسیم برش عرضی 
ساختاری، برداشت صحرایی و همچنین تفسیر خطوط بازتاب لرزه ای انجام شده است. تحلیل هندسی چین نشان 
داد که تش��كیل تاقدیس کویر تحت تأثیر حضور افق ش��كل پذیر س��ازند قرمز زیرین اس��ت و با توجه به هندسه ی 
چین خوردگی و ارتباط آنها با گسل خوردگی راندگی، تاقدیس کویر به عنوان چین جدایشی گسل خورده تحلیل شد. 
بر اساس متغیرهای اندازه گیری شده ی تاقدیس کویر با مدل چین های جدایشی گسلیده3 مطابقت دارد. با توجه به 

 ایران مرکزیحضور افق شكل پذیر تبخیری های مربوط به سازند قرمز زیرین، می توان این مهم را به موضوع مذکور نسبت داد.
 ناحیه ی گرمسار
 تحلیل ساختاری

 چین جدایشی
 افق شكل پذیر

* دریافت:
94/6/21

* ارسال برای داوری:
94/6/22

* پذیرش:
94/10/7

)m.gharailou@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مكاتبات *

تحليل ساختاری تاقديس كوير در ناحيه ی شمال غرب گرمسار

حوضه ی ای��ران مرکزی بین زاگرس و کوه ه��ای البرز قرار دارد. 
حوضه ی رس��وبی کویر بزرگ بخش��ی از حوضه ی ای��ران مرکزی 
اس��ت که حوضه ای بین قاره ای4 می باش��د و از زمان ائوس��ن تا کنون 
توس��ط رس��وبات تبخیری پر شده اس��ت. در اطراف حوضه ی کویر 
دو حوضچ��ه ی5 دیگر وجود دارد که هر ک��دام از آنها دارای مرکز 
رس��وب گذاری نمكی و گنبد نمكی جداگانه هس��تند. این حوضه ها 
عبارتند از حوضه ی قم در غرب و حوضه ی گرمس��ار در شمال غرب 
]1[. اکتش��اف هیدروکربن در حوضه ی مرک��زی جزئیات خوبی از 
تكامل اواخر ائوسن تا هولوسن آن مبتنی بر داده های بازتاب لرزه ای، 
عملیات های صحرایی، مدل س��ازی حوضه و تفس��یرهای ماهواره ای 
فراه��م آورده اس��ت. تاری��خ تغییر ش��كل چندمرحل��ه ای حوضه با 
فرونشس��ت های گس��ترده و گس��ل خوردگی های نرم��ال طی زمان 
الیگوس��ن-اوایل میوس��ن آغاز شده است. س��پس به عنوان حوضه ی 
کششی در اوایل میوس��ن میانی با رسوب گذاری 5-4 کیلومتر مقطع 
س��ازند قرمز فوقانی در برخی بخش های حوضه در این مرحله تكامل 
می یاب��د. بخش باالیی س��ازند قرمز فوقانی با تغییرات ترافشارش��ی و 
توسعه ی چین خوردگی ها و راندگی ها همراه است ]2[. آخرین تغییر 
ش��كل س��اختاری حوضه ی ایران مرکزی )احتماالً اواس��ط یا اواخر 

میوسن-هولوس��ن( ترافشارش��ی بوده و دربردارنده ی مجموعه ای از 
پی س��نگی اس��ت که درگیر گس��ل خوردگی امتداد لغز، راندگی و 

1  موقعیت منطقه ی مورد مطالعه در نقشه ی 1:250000 تهران 
)آفاقی و همکاران-1365(

٢ 
 

خوردگي سنگي است كه درگير گسلاي از پيمجموعه يهولوسن) ترافشارشي بوده و دربردارنده-ميوسن
  .استخوردگي نازك پوسته امتداد لغز، راندگي و چين

عرض جغرافيايي در  o35:35’تا  o35 و طول جغرافيايي o52:15’ تا o51 يمنطقه مورد مطالعه در محدوده
) و در 1-استان سمنان قرار دارد (شكل يهاي البرز مركزي) در ناحيهگرمسار (بخش جنوبي كوه يحوضه

سطحي ابردژ و كوير و تاقديس  هايتاقديس .است ابردژ ي، ابردژ و دماغههاي كويرتاقديس يبرگيرنده
اي و تفسير خطوط تصاوير ماهوارهمطالعات اوليه روي  اند.ابردژ در يك راستا قرار گرفته يسطحي دماغهزير
مورد  يشرق (كوير) منطقهسمت شمالبه (ابردژ) غربحضور گسل و عميق شدن حوضه از شمال ،ايلرزه

شواهد ساختاري از تاقديس مذكور، سبك  يدر اين مطالعه ضمن ارائهدهد. مطالعه را نيز نشان مي
  تحليل شده است. ترسيم مدلبا استفاده از  هاي فرعي آنو گسل خوردگيچين

  

  
- تهيه شده توسط آفاقي و همكارانتهران ( 1:250000ي مورد مطالعه در نقشه يموقعيت منطقه - 1شكل

1365(  
  
  شناسي عموميزمين-1
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چین خوردگی نازک پوسته است.
منطقه ی مورد مطالعه در محدوده ی51º    طول جغرافیایی 
و 35º ع��رض جغرافیای��ی در حوض��ه ی گرمس��ار )بخش 
 جنوبی کوه های البرز مرکزی( در ناحیه ی اس��تان س��منان قرار دارد 
)ش��كل-1( و در برگیرن��ده ی تاقدیس های کویر، اب��ردژ و دماغه ی 
ابردژ است. تاقدیس های سطحی ابردژ و کویر و تاقدیس زیرسطحی 
دماغ��ه ی ابردژ در یک راس��تا ق��رار گرفته اند. مطالع��ات اولیه روی 
تصاویر ماهواره ای و تفس��یر خطوط لرزه ای، حضور گس��ل و عمیق 
ش��دن حوضه از ش��مال غرب )ابردژ( به س��مت شمال ش��رق )کویر( 
منطقه ی مورد مطالعه را نیز نشان می دهد. در این مطالعه ضمن ارائه ی 

ش��واهد س��اختاری از تاقدی��س مذک��ور، س��بک چین خوردگی و 
گسل های فرعی آن با استفاده از ترسیم مدل تحلیل شده است.

1- زمين شناسی عمومی
ناحیه ی مورد مطالعه ی متعلق به حوضه ی کوه های داخلی مرکزی 
است. ناحیه ی ایران مرکزی بین زمین درز تتیس )اواخر تریاس-اوایل 
ژوراس��یک( و زمین درز نئوتتیس )اواخر کرتاسه-اوایل اولیگوسن( 
واقع شده است. این ناحیه تحت تأثیر شكستگی پانگه آ و برخورد بین 
گندوانا و اوراس��یا قرار گرفته است. الگوی ساختاری، رسوب شناسی 
و تكام��ل حوضه ی ایران مرکزی توس��ط تكامل تتی��س و نئوتتیس 

کنترل شده است ]3[.
دوران سنوزوئیک همراه با کوه زایی الرامید بوده و در اغلب ایران 
س��نگ های کنگلومرا و ماسه س��نگ بوجود آمده، در زمان ترشیاری 
بلوک ایران باال آمده و به علت فش��ارش، رسوب گذاری انجام نشده 
اس��ت. در ائوس��ن حرکت نئوتتیس به سمت ش��مال ادامه یافته، بروز 
فعالیت های آتشفش��انی، ساختار پشت کمانی را ایجاد کرده و امكان 
ب��اال آمدن مواد آتشفش��انی ش��امل الوا و پیروکالس��تیک در امتداد 
گس��ل ها فراهم شده اس��ت. در آغار و اواس��ط الیگوسن، صفحه ی 
عربی با صفحه ی اوراس��یا برخورد کرده و در اثر عملكرد گس��ل ها، 
حوضه های محلی )تراکشش��ی( ایجاد شده اس��ت. با فرونشست این 
مناطق محیط مناسب جهت تشكیل سازند قرمز زیرین فراهم آمده و در 
اواخر الیگوسن )در مرکز رسوب گذاری قم-کاشان( و اوایل میوسن 
)ناحیه ی گرمسار-س��منان( دریا پیش��روی کرده و سازند قم تشكیل 
ش��ده است. رسوب گذاری سازند قم تابع توپوگرافی منطقه است که 
خود ناش��ی از عملكرد گسل های قبل و در حین رسوب گذاری بوده 

۴ 
 

  
  مركزي از زمان ائوسن تا كنونستون تكتونواستراتيگرافي ايران  -2شكل 

  
تاقديس كوير-2

كيلومتري شرق شهر گرمسار  31ي كه در فاصله است NWتا WNW بزرگي با روند  تاقديس نسبتاً ،كوير
هايي از كه در بخش استسازندهاي قرمز زيرين، قم و قرمز بااليي  يواقع شده است. اين تاقديس دربردارنده

اند هاي ائوسن است كه روي سازند قم قرار گرفتهترين رخنمون سازند مربوط به ولكانيكتاقديس قديمي
كه از مركز چين در  استكوير  هاي ائوسن مربوط به عملكرد گسلهاي ولكانيكزدگي). بيرون3- (شكل

يس كوير قابل پيگيري بوده و با قطع كردن امتداد اليه و با زاويه گرفتن از روند محور بخش شرقي تاقد
كيلومتر در راستاي محور و حدود  20يابد. ابعاد سطحي اين تاقديس حدود سمت غرب ادامه ميتاقديس به

و  غربي تاقديس كوير گسل خوردهجنوب يپهلوشود. كيلومتر عمود بر محور در سطح مشاهده مي 7
و امتداد لغز  كار غالب و هاي ديگري با ساز، گسلكوير گسل ز آنها حذف گرديده است. عالوه برهايي ابخش

 عمود بربر) غرب (چپجنوب-شرقبر) و روند شمالجنوبي (راست-شرق، شماليجنوب- غربشمال روند با
 300در برخي نقاط به  هالاين گسدر راستاي ريك  جابجايي قدارشوند. ماين تاقديس مشاهده ميمحور 

  رسد.نيز ميمتر 
  

2  ستون تکتونواستراتیگرافی ایران مركزی از زمان ائوسن تا كنون

۵ 
 

 ومتر در راستاي محور رخنمون داردكيل 20حدود  كه نمايي از تاقديس كوير )الف ؛تاقديس كوير - 3شكل 

  مورد مطالعه يهاي تاقديس كوير در منطقهپهلورخنمون  )ب
  
  سطحيهاي زيردادهتحليل  -1- 2

با توجه به تغيير ضخامت در . شودقائم ديده مي با شيب تقريباً يگسل )4‐(شكل GS08-212اي در خط لرزه
 شبيه بهافزار پترل در نرماست از فلت كردن (عملي  پس شودديده نمي  M1هااليهكه در  M2هاي اليه

هاي سازند قرمز در اليه ،)مشاهده كردوضعيت حوضه را در آن زمان توان مي آن توسطموازنه كردن كه 
گذاري زمان با رسوبگذاري سازند قرمز فوقاني و هماست كه حركت گسل قبل از رسوب فوقاني مشخص

خورده و گسل چين يمجموعه تماميسازند قرمز فوقاني تشكيل شده است. سپس در فاز نهايي  M1بخش 
 سمت شمال منطقه (تاقديس كوير)در ب). با فلت كردن در افق قم، - 4- (شكل قبلي دوباره فعال شده است

گذاري سازند قم ست كه در زمان رسوبشود. اين مطلب حاكي از آندر اين سازند ديده مي 6شدگينازك يك
در فاز  ،سمت شمال منطقهبا توجه به افزايش ضخامت سازندها بهسمت جنوب منطقه بوده و شيب حوضه به

عكس شده و حوضه برتوان گفت شيب گذاري سازند قرمز فوقاني ميساختي بعدي در زمان رسوبزمين
، ضخامت رسوبات ايهاي خطوط لرزه). با توجه به دادهج-4- (شكل سمت شمال منطقه تغيير يافته استبه

توجهي از زمان سازند قرمز زيرين و طور قابلهمنطقه نشانگر آن است كه نهشته شدن رسوبات در حوضه ب
هاي سازند قرمز زيرين تبخيري ،ايهاي لرزهبه دادهبا توجه قم به زمان سازند قرمز بااليي تغيير كرده است. 

  ر تغيير شكل ناحيه داشته است.بثير زيادي أت

3  تاقدیس كویر؛ الف( نمایی از تاقدیس كویر كه حدود 20 كیلومتر در راستای محور رخنمون دارد ب( رخنمون پهلوهای تاقدیس كویر در منطقه ی مورد مطالعه
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اس��ت. به همین دلیل این سازند یا س��ایر سازندها تغییرات رخساره ای 
زی��ادی را نش��ان می دهند که حت��ی در فواصل نزدی��ک، اختالفات 
بس��یاری در لیتولوژی آنها مش��اهده می ش��ود و با وجود بررسی های 
متعدد، پیچیدگی مسائل زمین شناسی در این حوضه به حدی است که 
بسیاری از مسائل مربوط به آن هنوز به طور کامل شناسایی نشده است. 
عالوه بر فرونشست های محلی در نواحی رسوب گذاری قم-کاشان، 
در اوایل میوس��ن میانی و با رس��وب گذاری بخش های زیرین سازند 
قرمز فوقانی، فرونشس��ت های جدی��دی در نواحی دریاچه ی حوض 
س��لطان و منطقه ی گرمسار تشكیل شده اس��ت. بخش باالیی سازند 
قرم��ز فوقانی )احتماالً اواس��ط یا اواخر میوسن-هولوس��ن( با تبدیل 
حوضه ی تراکشش��ی به ترافشارشی همزمان بوده است. در نهایت در 
اواخر پلیوسن-پلیستوس��ن فاز کوه زایی فشارشی در منطقه حكم فرما 
بوده و حوضه ای با مجموعه ای از گس��ل های امتداد لغز پی س��نگی، 
راندگی، چین خوردگی پوش��ش رس��وبی و دیاپیریس��م نمک های 

سازند قرمز زیرین و فوقانی تكامل یافته است )شكل-2( ]2[.

2- تاقديس كوير
کوی��ر، تاقدیس نس��بتاً بزرگی با روند  WNW تا NW اس��ت که 
در فاصله ی 31 کیلومتری ش��رق شهر گرمس��ار واقع شده است. این 
تاقدیس دربردارنده ی سازندهای قرمز زیرین، قم و قرمز باالیی است 
که در بخش هایی از تاقدیس، قدیمی ترین رخنمون سازند مربوط به 
ولكانیک های ائوسن است که روی سازند قم قرار گرفته اند )شكل-

3(. بیرون زدگی های ولكانیک های ائوس��ن مربوط به عملكرد گسل 
کویر اس��ت که از مرک��ز چین در بخش ش��رقی تاقدیس کویر قابل 
پیگی��ری بوده و ب��ا قطع کردن امتداد الیه و ب��ا زاویه گرفتن از روند 
محور تاقدیس به سمت غرب ادامه می یابد. ابعاد سطحی این تاقدیس 
ح��دود 20 کیلومتر در راس��تای محور و ح��دود 7 کیلومتر عمود بر 
محور در سطح مشاهده می شود. پهلوی جنوب غربی تاقدیس کویر، 
گس��ل خورده و بخش هایی از آنها حذف گردیده اس��ت. عالوه بر 

4  الف( خط لرزه ای GS08 -212  ب( فلت كردن در الیه های 
سازند قرمز فوقانی كه نشانگر كاهش سازند قم و افزایش سازند 

قرمز فوقانی )عضو M2 و M3( در سمت راست تصویر است ج( 
فلت كردن در الیه های سازند قم كه حاكی از عملکرد هم زمان 

  GS08 -212 گسل و رسوب گذاری است د( موقعیت خط لرزه ای
در ugc تهیه شده از سر سازند قم

۶ 
 

  
هاي سازند قرمز فوقاني كه نشانگر كاهش فلت كردن در اليه )، ب GS08-212ايخط لرزه )الف- 4شكل

فلت كردن در  )است ج ) در سمت راست تصويرM3و  M2(عضو  سازند قم و افزايش سازند قرمز فوقاني
-GS08اي موقعيت خط لرزه )گذاري است درسوب وگسل زمان همهاي سازند قم كه حاكي از عملكرد اليه

  تهيه شده از سر سازند قم ugc در 212
  
  تحليل هندسي تاقديس كوير - 2- 2

ارائه  1-خصوصيات هندسي اين تاقديس در جدول ،هاي برداشت شده در مطالعات صحراييبر اساس داده
با نوع اين تاقديس كه  استها، سطح محوري و محور چين پهلوشده است. اين خصوصيات شامل موقعيت 

هاي چين تعيين شده است. تصوير استريوگرافي از اين بنديبر اساس طبقهو اين خصوصيات  توجه به
  شده است. ارائه 2- تاقديس در شكل

  
  
  
  

5  تصویر استریوگرافی از تاقدیس كویر؛ ستون رنگی تمركز 
پهلوها را نشان می دهد

٧ 
 

  خصوصيات هندسي تاقديس كوير-1جدول

  

  
  دهدها را نشان ميپهلوستون رنگي تمركز  ؛تصوير استريوگرافي از تاقديس كوير -5شكل 

  
براي شده رهاي استفاده غيكنيم. متاستفاده مي ]4[منبع  براي تحليل هندسي تاقديس كوير از نمودارهاي

 ي، زاويهدرجه39 ؛(α) پلكان يزاويه شامل شيب ]4[منبع چين با استفاده از نمودارهاي  يهندسهتشخيص 
اساس عدم تغيير ضخامت پهلوي  درجه و بر 36 ؛(αb) خلفي يشيب پهلو ،درجه 86 ؛(γ)بين پهلوها 

  ).6-(شكل است (tb)پيشاني 

نام 
 ساختار

  

ميانگين 
 يپهلو
غربيجنوب

  

ميانگين 
 يپهلو
شرقيشمال

  

ميانگين 
سطح 
 محوري

  

 يزاويه
  بين
 يپهلو

 چين
(درجه)
 

ميانگين 
محور 
 چين
 

نوع 
چين بر 
اساس 
 يزاويه

بين 
 هاپهلو
 

نوع چين 
با توجه به 
موقعيت 
 محور

نوع چين 
بر اساس 

شيب 
سطح 
 محوري

  

 تاقديس

 كوير

  

°227/°68
  

°023/°34
  

°075/°57
  

86 
 

308/06
 

open  
 

Sub 
horizontal 
plunging 

Steeply 
inclined 

  

میانگین پهلوی نام ساختار
جنوب غربی

میانگین پهلوی 
شمال شرقی

میانگین سطح 
محوری

زاویه ی بین
پهلوی چین 

)درجه(
میانگین محور 

چین

نوع چین بر 
اساس زاویه ی 

بین پهلوها

نوع چین 
با توجه به 

موقعیت محور

نوع چین بر 
اساس شیب 
سطح محوری

8606/308open°075/°57°023/°34 °227/°68تاقدیس كویر 
 Sub horizontal

plunging
 Steeply
inclined

 1   خصوصیات هندسی تاقدیس كویر
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گس��ل کویر، گس��ل های دیگری با س��از و کار غالب امتداد لغز و با 
روند شمال غرب-جنوب ش��رق، ش��مالی-جنوبی )راست بر( و روند 
شمال ش��رق-جنوب غرب )چپ ب��ر( عمود ب��ر محور ای��ن تاقدیس 
مشاهده می ش��وند. مقدار جابجایی در راستای ریک این گسل ها در 

برخی نقاط به 300 متر نیز می رسد.

2-1- تحليل داده های زيرسطحی
در خط لرزه ای GS08 -212 )ش��كل-4( گسلی با شیب تقریباً قائم 
دیده می ش��ود. با توجه به تغییر ضخامت الیه های M2 )که در الیه ها

M1  دیده نمی ش��ود( پ��س از فلت کردن )عملی اس��ت در نرم افزار 

پترل ش��بیه به موازنه کردن که توسط آن می توان وضعیت حوضه را 
در آن زمان مش��اهده کرد(، در الیه های سازند قرمز فوقانی مشخص 
است که حرکت گس��ل، قبل از رسوب گذاری سازند قرمز فوقانی و 
هم زمان با رسوب گذاری بخش M1 س��ازند قرمز فوقانی انجام شده 
است. سپس در فاز نهایی تمامی مجموعه ی چین خورده و گسل قبلی 
دوباره فعال ش��ده است )ش��كل-4-ب(. با فلت کردن در افق قم، در 
سمت شمال منطقه )تاقدیس کویر( یک نازک شدگی6 در این سازند 
دیده می شود. این مطلب حاکی از آنست که در زمان رسوب گذاری 
سازند قم شیب حوضه به سمت جنوب منطقه بوده و با توجه به افزایش 
ضخامت سازندها به سمت شمال منطقه، در فاز زمین ساختی بعدی در 
زمان رسوب گذاری س��ازند قرمز فوقانی می توان گفت شیب حوضه 

برعكس ش��ده و به سمت شمال منطقه تغییر یافته است )شكل-4-ج(. 
با توجه به داده های خطوط لرزه ای، ضخامت رسوبات منطقه نشانگر 
آن اس��ت که نهشته شدن رس��وبات در حوضه به طور قابل توجهی از 
زمان س��ازند قرمز زیرین و قم به زمان سازند قرمز باالیی تغییر کرده 
اس��ت. با توجه به داده های لرزه ای، تبخیری های س��ازند قرمز زیرین 

تأثیر زیادی بر تغییر شكل ناحیه داشته است.
 

2-2- تحليل هندسی تاقديس كوير
بر اساس داده های برداشت شده در مطالعات صحرایی، خصوصیات 
هندس��ی این تاقدیس در جدول-1 ارائه شده است. این خصوصیات 
ش��امل موقعیت پهلوها، سطح محوری و محور چین است که نوع این 
تاقدیس با توجه به این خصوصیات و بر اس��اس طبقه بندی های چین 
تعیین ش��ده است. تصویر اس��تریوگرافی از این تاقدیس در شكل-2 

ارائه شده است.
برای تحلیل هندس��ی تاقدیس کویر از نمودارهای منبع ]4[ استفاده 
می کنیم. متغیرهای اس��تفاده ش��ده برای تش��خیص هندسه ی چین با 
اس��تفاده از نمودارهای منبع ]4[ ش��امل ش��یب زاویه ی پل��كان )α)؛ 
39درج��ه، زاویه ی بین پهلوه��ا )γ)؛ 86 درجه، ش��یب پهلوی خلفی 
 )tb( ؛ 36 درجه و بر اس��اس عدم تغییر ضخامت پهلوی پیش��انی(αb(

است )شكل-6(.
 قرارگی��ری متغیره��ای هندس��ی تاقدی��س کوی��ر در نمودارهای 

6  موقعیت تاقدیس كویر در برش ساختاری B-B` روی 
نمودارهای چین خوردگی های مرتبط با گسل های راندگی ]4[

٨ 
 

  
هاي مرتبط با خوردگيروي نمودارهاي چين `B-Bموقعيت تاقديس كوير در برش ساختاري  -6شكل
  ]4[هاي راندگي گسل

  
الف) در -5-(شكل گسليهاي خمرهاي هندسي تاقديس كوير در نمودارهاي چينغيبا قرارگيري مت

كه با توجه به عدم تغيير ضخامت  پيشاني همراه است يشدگي پهلونازك درصد 50اي با حدود محدوده
ارهاي دتاقديس كوير در اين برش در نمو يندارد. عالوه بر اين قرارگيري هندسهخواني پيشاني هم يپهلو
هاي جدايشي كه هر دو هندسه چين دهدميب) نشان  الف و-5-(شكل هاي جدايشي و پيشروي گسليچين

مشخصات هندسي  سايرواحدي براي تاقديس به  يد. براي دستيابي به هندسهنو پيشروي گسلي داشته باش
شود تاقديس مشاهده مي 6-شكلدر  طور كهپردازيم. همانلواليي مي يوضعيت ناحيه مثلتاقديس كوير 

آن حضور ناوديسي مشهود  يفروديواره يو در ناحيهد دارمدوري  لواليي تقريباً يكوير در اين برش ناحيه

7  مدل ارائه شده برای تشکیل گسل های امتدادلغز در تاقدیس 
كویر

١٠ 
 

  
  هاي امتدادلغز در تاقديس كويرمدل ارائه شده براي تشكيل گسل -7شكل 

  
  گيرينتيجه
 كرده است. اين عنوان سطح جدايشي عمل هاي، افق سازند قرمز زيرين ببازتاب لرزه بر اساس خطوط

  درآورده است.جدايشي گسليده  چين صورتخوردگي تاقديس كوير را بهسطح جدايش نوع چين
 هاي استخراج شده از برش ساختاري ترسيم شده بر اين تحليل هندسي تاقديس كوير با استفاده از داده

  .استهندسه چين جدايشي گسليده  يهدهندتاقديس نشان
  ناشي از هاي صورت شكستگيكه به(هاي امتدادلغز عرضي متقاطع گسلثير أتحت تمحور تاقديس كوير

  .قرار گرفته است باشد)ميخوردگي اين تاقديس افزايش چين
  

  هاپانويس



61

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 128 

چین های خم گس��لی )ش��كل-5-الف( در مح��دوده ای با حدود 50 
درصد نازک ش��دگی پهلوی پیش��انی همراه است که با توجه به عدم 
تغییر ضخامت پهلوی پیشانی هم خوانی ندارد. عالوه بر این قرارگیری 
هندس��ه ی تاقدی��س کوی��ر در این ب��رش در نموداره��ای چین های 
جدایشی و پیشروی گسلی )شكل-5-الف و ب( نشان می دهد که هر 

دو هندسه چین های جدایشی و پیشروی گسلی داشته باشند.
برای دست یابی به هندسه ی واحدی برای تاقدیس به سایر مشخصات 
هندس��ی تاقدیس کوی��ر مثل وضعی��ت ناحیه ی لوالی��ی می پردازیم. 
همان طور که در ش��كل-6 مش��اهده می ش��ود تاقدیس کوی��ر در این 
برش، ناحیه ی لوالیی تقریباً مدوری دارد و در ناحیه ی فرودیواره ی آن 
حضور ناودیسی مشهود است که از ویژگی های تمایز آن از چین های 
پیشروی گسلی محسوب می شود. حضور راندگی و برگشتگی الیه در 
پهلوی جنوبی این تاقدیس می تواند حاکی از هندسه ی چین جدایشی 

گسل خورده ]5[ در این برش از تاقدیس باشد. 
تاقدی��س کوی��ر به صورت مدل توس��عه ی چین، گس��ل خورده ی 
نامتقارنی را در واحدهایی نش��ان می دهد که اختالف مقاومت زیادی 
بی��ن واحد قاعده ای و واحدهای پوشش��ی آن وجود دارد و می تواند 
تطاب��ق ب��ا م��دل اول Mitra 2002 در خصوص چین های جدایش��ی 

گسلیده باشد.
ع��الوه بر ای��ن مدل ها با توجه به اینكه راندگ��ی در پهلوی جنوبی 
تاقدیس کویر ش��روع به رمپ ش��دن کرده و چین جدایشی که قباًل 
ایجاد ش��ده ش��روع به حمل و نقل می کند می ت��وان آنرا به چین های 

جدایشی حمل شده ]6[ نیز تطابق داد.
در منطقه ی مورد مطالعه در تاقدیس کویر، گسل های امتدادلغزی 

به صورت فرعی بر مح��ور تاقدیس تأثیر گذارده اند که از جوان ترین 
س��اختارهای منطقه محسوب می شوند. این گس��ل ها عمود بر محور 
تاقدی��س ب��ا رونده��ای شمال غرب-جنوب ش��رق، ش��مال-جنوب 
)راس��ت بر( و روند شمال شرق-جنوب غرب )چپ بر( توسعه یافته اند 
)ش��كل-7(. جابجایی در این گس��ل ها در برخی نقاط به 200 متر نیز 
می رس��د که در اثر آن محور تاقدیس جابجا شده و به شكل کمانی با 
تحدب، به س��مت شمال درآمده و گس��ل های راندگی شرقی-غربی 
را قطع کرده اند. تش��كیل تاقدیس کویر تح��ت تأثیر حضور افق های 
شكل پذیر سازند قرمز زیرین اس��ت و به دلیل افزایش چین خوردگی 
در مح��ل محور تاقدیس گس��ل های امتدادلغزی به ص��ورت متقاطع 
تشكیل شده اند. شكل-6 موقعیت گس��ل های امتدادلغز و متقاطع7 را 

در محل محور ساختمان نشان می دهد.

نتيجه گيری
 ب��ر اس��اس خط��وط بازتاب ل��رزه ای، افق س��ازند قرم��ز زیرین 
به عنوان س��طح جدایش��ی عمل کرده است. این س��طح جدایش نوع 
چین خوردگی تاقدیس کویر را به صورت چین جدایش��ی گس��لیده 

درآورده است.
 تحلیل هندسی تاقدیس کویر با استفاده از داده های استخراج شده 
از برش ساختاری ترسیم شده بر این تاقدیس نشان دهنده ی هندسه ی 

چین جدایشی گسلیده است.
 مح��ور تاقدیس کویر تح��ت تأثیر گس��ل های امتدادلغز عرضی 
متقاطع )که به صورت شكستگی های ناشی از افزایش چین خوردگی 

این تاقدیس می باشد( قرار گرفته است.

       پا نویس ها
1. ali yassaghi@modares.ac.ir
2. javadbagheri84@yahoo.com
3. faulted detachment fold
4. Intercontinental

5. embayment
6. onlap
7. conjugate

       منــــابع    
]1[ رحیم زاده، ف، )1373(، دیباچه اي بر زمین شناسي ایران؛ الیگوسن, میوسن و پلیوسن, طرح 

تدوین کتاب، شماره ی-12, انتشارات سازمان زمین شناسي کشور، صفحه ی-311
[2] Morley, C.K., Kongwung, B., Julapour, A.A., Abdolghafourian, 

M., Hajian, M., Waples,2009. Structural development of a major 
late Cenozoic basin and 

transpressional belt in central Iran: The Central Basin in the Qom-
Saveh are

[3] Sherkati, S., Molinaro, M., Frizon de Lamotte, D. and Letouzey, 
J., 2005. Detachment folding in the Central and Eastern Zagros 

fold-belt )Iran(: salt mobility, multiple detachments and late 
basement control. Journal of Structural Geology, 27)9(: 1680-
1696.

[4] Jamison, W.R., 1987. Geometric analysis of fold development in 
overthrust terranes. Journal of Structural Geology, 9)2(: 207219-.

[5] Mitra, S, 2002. Structural  models of faulted detachment folds. 
AAPG bulletin, 86)9(:16731694-

[6] McClay, 2003. Structural geology for petroleum exploration. 
lecture notes: 503.


