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   Forced fold ،Lift - off ،ايران مركزى، سطح جدايش، الگوى چين خوردگى، نمك

مائده مكاريان1  دانشگاه شهيد بهشتى 

محسن پوركرمانى  دانشگاه آزاد اسالمى، واحد شمال تهران

دكترشهرام شركتى2  مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران

در اين مقاله چين خوردگي هاى بخشى از حوضه ايران مركزي، بر اساس نمونه هاي صحرايي و سطحي و داده هاي لرزه اي (در برخي قسمت ها) مطالعه شده اند و جنبه هاي 
نمايان تفاوت چين خوردگي در اين محدوده مورد بررسى قرار گرفته است. در اين مطالعه تمركز ويژه  بر وجود و عدم وجود نمك به عنوان يك افق جدايشي و وجود گسل هاي 
ــازند قرمز تحتاني نقش مؤثرى در شكل گيرى تاقديس كمركوه داشته است. درحالى كه مقاطع ترسيمى تاقديس نواب در  ــت. نمك موجود در س عمقي و نقش آن ها بوده اس
بخشى از همين حوضه به روشني نشان مي دهد كه چين خوردگي اين قسمت از حوضه با مدل چين هاى جدايشي مطابقت ندارد. هر چند الگوي چين ها با تظاهر آن ها تفاوت 
بسياري ندارد، اما وجود افق هاي جدايشي، پيچيدگي هايي را در سبك چين خوردگى ها به وجود آورده است. با وجود آن كه هر دو چين مورد مطالعه، در يك زون ساختاري 
 Forced fold قرار گرفته اند و چينه هاي سازنده هر دو چين تقريباً يكسان هستند، ولي مكانيسم شكل گيري اين چين ها با هم متفاوت است؛ به گونه اي كه تاقديس نواب يك

مي باشد و اين در حالي است كه تاقديس كمركوه، سبك يك چين Lift - off را نشان مى دهد.

چكيده

واژه هاي كليدي

1 m.mokarian@mail.sbu.ac.ir
2 Ssherkati@niocexp.ir
3 h.motamedi@niocexp.ir
4 Blind
5 Curre 1962, Devis 1985
6 Ameen (1991) and Strrzade et al(2000) 

 مقدمه 
ــه ويژگى هاى  ــوبى قم، از جمل ــى در حوضه رس ــوع الگوى چين خوردگ تن
ــى  ــناخت تكامل هندس ــت؛ بنابراين ش ــاختارى قابل توجه در اين منطقه اس س
چين خوردگى و ارتباط آن با چينه شناسى مكانيكى داراى اهميت به سزايى است. 
ــان دادن تفاوت در سبك چين خوردگى ها و شناخت  ــته نش از اين رو براى برجس
عوامل به وجود آورنده اين تفاوت ها، دو چين كمركوه در زير حوضه قم و نواب در 

زير حوضه كاشان مورد مطالعه قرار گرفته ا ند.
 بر پايه تغييرات زيرساختى و به منظور بررسى نقش فرآيندهاى زمين ساختى 
ــى تاقديس نواب و تاقديس كمركوه، چند مسير  ــى و ريخت شناس بر رفتارشناس
ــت. در اين پژوهش تالش بر  ــن تاقديس ها مورد مطالعه قرارگرف ــى در اي پيمايش
آن است كه بر اساس مقاطع ساختارى ترسيم شده از اين تاقديس ها، مشاهدات 
ــه و عامل يا عوامل مؤثر در تفاوت  ــى و...، هندس صحرايى، مطالعات چينه شناس

هندسى اين دو چين تحليل گردد. 
ــان4، انتظار مى رود كه با  ــل هاى پنه در چين هاى قرار گرفته در باالى گس
رشد صفحه گسل، چين نيز به طور جانبى و عرضى (در درازا و دامنه) رشد كند؛ 
همان طور كه يال هاى آن نسبت به تراز پايه محلى باال مى آيند. تكامل و هندسه 
ــى مكانيكى كه شامل ضخامت، شكل پذيرى  چين ارتباط محكمى با چينه شناس
ــه ساختارى نيز با  ــود، دارد5. تنوع و هندس ــى واحدها مى ش و توالى چينه شناس
ــى مكانيكى و ميزان واتنش ميكروسكوپى در ارتباط است. هدف مهم  چينه شناس
اين پژوهش، بررسى وجود يا عدم وجود نمك و نقش آن در چگونگى شكل گيرى 

چين هاست.
ــكيل يك Forced fold و مفهوم  ــى موجود براى تش اين مقاله داليل هندس
ــوژى نمك در  ــته رئول ــن به نقش برجس ــد. هم چني ــان مى كن ــى آن را بي تكامل

بررسى ساختارى چين خوردگى ها در بخشى از حوضه ايران مركزى

حسين معتمدى3  مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران

ــكل گيرى چين مى پردازد و پارامترهاى الزم براى شكل گيرى و تشخيص يك  ش
Forced fold را بر اساس مطالعاتى كه پيش از اين بر چين هاى Forced تاقديس 
ــانى و عدم هم نواختى اين  ــى قرار مى دهد و همس نواب انجام گرفته6، مورد بررس
ــكل گيرى  ــد. هم چنين چگونگى ش پارامترها را با كارهاى قبلى به چالش مى كش

يك چين Lift - off نيز بررسى مى كند.

1. موقعيت زمين شناسي و تكامل تكتونيكي ايران مركزي
1-1. موقعيت جغرافيايي

ــيم بندي زون هاي ساختاري ايران، جزء گستره  مناطق مورد مطالعه در تقس
ــاختي، نواب بين عرض هاي ´45 °33 و  ــت. از ديدگـاه زمين س ايران مركزي اس
´54 °33 شمالي و طول هاي جغرافيايي ´33 °51 و ´50 °51 خاوري و كمركوه 
ــمالى و طول هاى جغرافيايى ´39 °50 و  بين عرض هاى´37 °34 و ´39 °34 ش
´46 °50 خاورى قرار گرفته است. از نظر جغرافيايي نيز تاقديس نواب در استان 
ــان و تاقديس كمركوه در  ــهر كاش اصفهان و در 24 كيلومتري جنوب خاوري ش

حدود 10 كيلومترى باختر شهرستان قم واقع شده است (شكل3).
2-1. زمين شناسي ساختماني زون ايران مركزي

خرده قاره ايران مركزي بخش مثلثي شكلى است كه در مركز ايران قرار 
ــات البرز، حد جنوبي را زون مكران، حد  ــمالي اين زون را ارتفاع دارد. حد ش
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ــط يك منطقه فرورفته به زون دگرگوني سنندج- سيرجان كه  غربي آن توس
ــده و حد شرقي آن چندان  ــت، محدود ش در واقع جزيي از ايران مركزي اس
ــان بلوك لوت را جزء ايران مركزي  ــخص نيست، زيرا برخي زمين شناس مش
ــته،  ــوب مي كنند و برخي ديگر آن را قطعه اي مجزا مي دانند. در گذش محس
ــي از توده مياني ايران مركزي مي دانستند،  خرده قاره ايران مركزي را بخش
ــدن پي سنگ پركامبرين،  ــتوكلين (1968) پس از سخت ش ولي به باور اش
بخش ياد شده در زمان پالئوزوييك ويژگي هاي سكويي داشته و در زمان هاي 
ــده است. با  ــنوزوييك به منطقه اي پر تحرك و پويا تبديل ش مزوزوييك و س
ــن خرده قاره، از نوع  ــاختاري حاكم بر اي ــود اين، بايد گفت كه الگوي س وج
بلوك هاي جداشده با گسل هاي عمده است كه هر يك، ويژگي جداگانه دارند 

و پويايي خرده قاره در همه جا يكسان نيست [1].
در اثر فرورانش صفحه عربي در زير لبه جنوبي ايران مركزي، زون ولكانيكي 
ــرد و حوضه ايران مركزي با  ــكل مى گي اروميه دختر به عنوان كمان ماگمايي7 ش
گسترش وسيع سنگ هاي ولكانيكي رسوبي ائوسن، به عنوان حوضه پشت كماني8 

تشكيل مي شود [5].

3-1. چينه شناسي و واحدهاي ليتولوژيكي اصلي
ــوبي قم  ــواب و كمركوه در حوضه رس ــس ن ــي، تاقدي ــر چينه شناس از منظ
ــمتي از ايران مركزي  ــكيل حوضه رسوبي قم در قس ــتند[5]. علت تش واقع هس
ــته اقيانوسي به زير پوسته قاره اي جنوب باختر ايران مركزي در  را فرورانش پوس

زمان اليگو – ميوسن مى دانند.
ــازند قم، نشان  ــه هاي جغرافيايي ديرينه بخش هاي مختلف س ــي نقش بررس
ــت  ــمال باختر – جنوب خاور بوده اس مي دهد كه حوضه قم داراي روند كلي ش
ــل هاي مختلف كنترل شده است.  ــتي و بلندي كف اين حوضه توسط گس و پس
ــدن  ــان مي دهد كه جدا ش ــير تكاملي ايران نش ــازي جغرافياي ديرينه و س بازس
ــمال، با  ــمت ش ــكي ايران مركزي از صفحه عربي و حركت آن به س قطعات خش
ــدن اقيانوس آلپي زاگرس مرتفع در  ــي نين و باز ش ــدن اقيانوس هرس ــته ش بس
ــه روند تكوين حوضه، بايد تمام  ــت9. براي پي بردن ب جنوب ايران همراه بوده اس
فازهاي اصلي تكاملي حوضه شناسايي شوند. هر يك از فازهاي اصلي شكل گيري 
حوضه با واحد تكتنو استراتيگرافي مجزايي ثبت مي گردند و به صورت نهشته هاي 

بزرگ رسوبي شناخته مي شوند.
بر اساس مطالعات چينه شناسي سنوزوييك حوضه قم تاكنون، سه مجموعه 
رسوبي شاخص در اين حوضه قابل تشخيص هستند كه اين سه مجموعه توسط 

(Hadi Emami,2008 ) 1  موقعيت ورقه ايران مركزي

2  برش شــماتيك كــه نشــان دهنده تكوين ســاختاري زاگرس و 
نواحي اطراف آن مي باشد [5]

3  موقعيت جغرافيايى مناطق مورد مطالعه

7 Magmatic arc 
8 Back arc basin
9 King 1981
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4  ستون چينه شناسى سازند قرمز پايينى، سازند قم و سازند قرمز فوقانى

كنگلومراي پليوسن و رسوبات عهد حاضر پوشيده مي شوند. در ادامه به شرح اين 
مجموعه ها پرداخته شده است:

ــتين بار توسط گانسر (1955)   سـازند قرمز تحتاني: اين سازند كه نخس
ــرخ رنگ است كه جايگاه روشني بين  ــنهاد شد، رديفي از رسوبات قاره اي س پيش
سنگ هاي آتشفشاني – رسوبي ائوسن و اليه هاي دريايي اليگوسن – ميوسن (سازند 
قم) دارند. كنگلومرا، ماسه سنگ، ژيپس، سنگ نمك و گاهي گدازه، سيلت و رس 
از سازنده هاي اصلي قرمز تحتانى هستند و ژيپس از همراهان تبخيري اصلي است 
ــكل4). پس از فعاليت هاى ائوسن، عملكرد تكتونيك كششى در محدوده ايران  (ش
ــود. هم زمان با شكل گيرى حوضه، ته نشست هاى  مركزى سبب حوضه زايى مى ش
ــازند قرمز تحتانى، نشان از هم زمانى  ــوبى به وقوع مى پيوندد كه ويژگى هاى س رس
رسوب گذارى اين سازند با فعاليت هاى تكتونيك كششى در منطقه است. از جمله 
ويژگى هايى كه بر اساس آن مى توان اين سازند را جزء رسوبات هم زمان با ريفت به 
حساب آورد، تغيير ضخامت اين نهشته ها در قسمت هاى مختلف حوضه مى باشد. 
ــمت گسل هاي فعال رشد مي كند و ضخامت در مجاورت  ضخامت اين توالي به س
ــت. به عبارت ديگر، در ريفت هاي  ــمت هاي توالي اس ــل ها بيش تر از ديگر قس گس
ــل هاى عمقى موجود در  ــمت هاى نزديك به گس مرتبط با نيمه گرابن ها كه در قس

منطقه واقع شده اند، افزايش ضخامت قرمز تحتانى محسوس است.
ــر هيدروكربني در رديف هاي  ــتردگي زياد و وجود ذخاي  سـازند قم: گس
ــاخته است. در سال  ــن ناحيه قم، اين سازند را قابل توجه س ــن – ميوس اليگوس
ــازند را به شش عضو تقسيم  ــودر، در ناحيه قم اين س ــر، فورر و س 1955، گانس
ــازند به  ــيم بندي عضو C اين س ــال1964، آبه و همكارانش با تقس كردند و در س
ــازند قم را به 9 عضو تقسيم  نمودند [1]. اين سازند تركيبي از  چهار زير عضو، س

مارن، ماسه سنگ، آهك، ژيپس، آهك رسي،... مى  باشد(شكل5).
گروهى از محققان چيني، با توجه به بررسى گروه هاي ميكروفسيلي در دو مقطع 
ــن در نظر مي گيرند و سن  ــن سازند قم را ائوس ــان، س ــازند قم و در بلوك كاش در س
اليگوسن مياني – پاياني تا اوايل ميوسن را كه قبًال عنوان شده بود، رد مى كنند [18].

5  ســتون چينه شناســى ســازندهاى موجــود در منطقــه و ســبك 
ساختارى چين خوردگى ها با توجه به نوع ليتولوژى
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ــازند بيش تر از نوع ماسه سنگ، مارن، كنگلومرا   سـازند قرمز بااليي: اين س
ــده و فرونشيني تدريجي بستر،  ــت كه در شرايط موالسي تشكيل ش و تبخيري  هاس
ضخامت آن را به شدت افزايش داده است. زمين شناسان شركت نفت ملى ايران، اين 
سازند را به دو زير واحد پاييني (M1) و بااليي (M2) تقسيم كرده اند. مستوفي (1959)، 
آبه و ديگران (1964)، زير واحد پاييني را جزء سازند قم مي دانند؛ به همين دليل در 
 .(M1, M2 ,M3) تاقديس سراجه و البرز فقط واحد بااليي را به سه عضو تقسيم كرده اند
ــازند قرمز بااليى (M1) ،پس از ته نشست سازند قرمز  ــازند قم و قسمت تحتانى س س

تحتانى و با برقرار شدن آرامش تكتونيكى در حوضه، رسوب مى كنند.
در حالت سكون تكتونيكى، فرونشست تكتونيكى به شدت كاهش مى يابد. در 
ــوبات پس از ريفت، فرونشست ترميك  ــت رس اين زمان تنها عامل مؤثر در ته نشس
ــت. در هنگام شكل گيري اين توالي، حوضه داراي فرونشست حرارتي  در حوضه اس
ــيني حرارتي را در پايان كشش ليتوسفريك  ــد؛ به عبارت ديگر، فاز فرونش مي باش
ــط  ــط با ريفت باقي مانده، به طور غير فعالي توس ــان مي دهد. توپوگرافي مرتب نش
قسمت بااليى رسوبات (M2) به تدريج پوشيده  شده و حوضه پر مي گردد. در زمان 
ــيمى و ضخامت اين قسمت از  ــوبات، با توجه به مقاطع ترس ــدن اين رس نهشته ش
سكانس رسوبى ميدان تنشي، اين منطقه به واسطه تنش هايي كه از اطراف به آن 

وارد مي شود متحمل وارونگي مي گردد. 

2- مكانيسم چين خوردگي ها 
1-2. الگوهاي چين خوردگي

ــان انواع الگوهاي چين خوردگي فقط تعداد اندكي به چين هاي مرتبط  از مي
ــند. انواع واكنش چين – راندگي مربوط به زمان رمپ  ــلش مربوط مي باش با گس
چين خوردگي است. در چين خم گسلي، رمپ شدگي مقدم بر چين خوردگي است 
ــدگي است. در چين انتشار  ــي، چين خوردگي مقدم بر رمپ ش و در چين جدايش

گسلي، رمپ شدگي و چين خوردگي، حوادث هم زمان هستند10. 
ــرس ايران،  ــان (كوه هاى زاگ ــاط مختلف جه ــى كه در نق ــاى مطالعات كاره
ــر چين خوردگى ها صورت گرفته،  ــپانيا، كمربند چين تايوان و آپاالش) ب پيرنه اس
ــدگى، بر اليه هايى از  ــى در پاسخ به كوتاه ش ــان مى دهند كه چين هاى جدايش نش
تبخيرى هاى خيلى ضعيف، نمك يا شيل تحت فشار به وجود مى آيند. براي تعيين 
ــاختارها از جمله  ــي چين با ديگر س ــي و جنبش ــه چين بايد ارتباط هندس هندس
 Suppe (1985)،گسل هاي راندگي مشخص گـردد. بسـياري از زمين شناسان نظير
ــاي تحقيقاتي خود، ارتباط ژنتيكي  Jaminson(1987) و Mitra(1990) در كاره

اين دو فرايند را در نوارهاي چين خورده – رانده مورد مطالعه قرار داده اند. 
ــاط بين چين خوردگي ها و  ــال Morely ،1994 مدل هايي را كه ارتب  در س

راندگي ها را پيش بيني مي كنند، به دو دسته كلي تقسيم  كرد: 
1. چين خوردگي مرتبط با راندگي

2. چين خوردگي قبل از گسترش گسل
ــن در ارتباط با  ــلش چي ــل نامتقارني چين، گس ــي از قبي ــات هندس تنوع
ــي  ــي با تنوع در چينه شناس ــه چين جدايش ــه و هندس ــدگي هاى چندگان جداش

مكانيكي اوليه و ساختارهاي قبلي موجود در ارتباط است.

 3- شرح
1-3. شواهد صحرايي

در محدوده دشت كاشان واقع در جنوب كاشان و در مسير كاشان– نطنز 
ــجاع آباد، مجموعه اى از چين خوردگى سازندهاى قرمزتحتانى،  از نواب تا ش

ــواب از جمله اين  ــود. تاقديس ن ــازند قرمز بااليى ديده مى ش ــازندقم و س س
ــت. در هسته تاقديس، ايگنيمبريت ريوليتى با سن ائوسن  چين خوردگى هاس
بااليى قرار دارد (شكل6). در مقابل، تاقديس كمركوه در زير حوضه قم و در 
باختر اين شهرستان، مجموعه اى از همين رسوبات به اضافه نمك موجود در 
سازند قرمز تحتانى مى باشد كه هسته اين چين را تشكيل مى دهد (شكل 7). 
با توجه به شواهد صحرايى، در اين منطقه نمك فراوان است، به گونه اى كه در 

نزديكى اين تاقديس، حوضه گنبدهاى نمكى رخنمون دارند.
ــى و اندازه ساختارهايى كه از دگرشكلى چينه ها حاصل  بين چينه شناس
ــوند، ارتباط نزديكى وجود دارد11. طول موج چين ها با ضخامت ممبر ها  مى ش
ــود. در واحدهاى سنگى متأثر از كوتاه شدگى،  ــنگ كنترل مى ش و مقامت س
حضور يك اليه كم مقاوم، حّتى به نازكى 10 درصد از كل ستون چينه نگارى، 
ــاختارى را به طور عمده در واحدهاى زير و روى آن اليه  ــبك س مي تواند س
ــزى نيز نيم رخ  ــاالً در حوضه ايران مرك ــد12. احتم ــك نماي ــر تفكي از يكديگ
ــى و پراكندگى دگرريختى را  ــبك چين خوردگ ــوبى، س رئولوژيكى توالى رس
ــه سطحى چين ها هميشه شرايط ساختارى  كنترل مي كند. در نتيجه هندس

زير سطح را منعكس نمي كند13.

6  تاقديس نواب (هســته از ولكانيك هاى ائوســن تشــكيل شده 
است.)

7  تاقديس كمركوه و سازندهاى تشكيل دهنده آن

10 Jaminson, 1987
11 Desitter(1956)
12 Spratt et al, 2004
13 Sherkati & Letouzey, 2004
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ــكل گيري چين هاى مورد  ــم ش ــت آوردن اطالعاتي از مكانيس ــراي به دس ب
ــد. هم چنين به منظور  ــن چين ها تهيه ش ــن حوضه، مقاطعي از اي ــه در اي مطالع
ــي رئولوژي رسوبات منطقه ضروري  ــناخت كامل تر استيل اين چين ها، بررس ش
ــان مي دهد كه عمده سازندهاي  ــيد. بررسي هاي چينه شناسي نش به نظر مي رس
شكل دهنده اين دو تاقديس، سازندهاي دوران سوم مي باشند كه در حوضه ايران 
ــازند قرمز تحتاني، سازند قم و  ــته شده اند. از جمله اين سازندها، س مركزي نهش
ــت. به رغم انتظار، جزء نمكي كه در تاقديس كمركوه در  ــازند قرمز فوقاني اس س
سازند قرمز تحتاني وجود دارد، در تاقديس نواب مشاهده نشد و در اين تاقديس 

به جاى جزء نمكى، ولكانيك هاي ائوسن در هسته تاقديس رخنمون دارند. 
عمده واحدهاي دو يال تاقديس نواب را سازند قم تشكيل داده است، اما يال 
ــايش يافته  ــمالي بيش تر فرس جنوبي با ضخامت 430 متر، كامل تر بوده و يال ش
ــت. مرز بين اليگوسن و ميوسن در اين تاقديس ناشناخته است. نهشته شدن  اس
ــرد و با توالي نامتقارن  ــكل مي گي ــازند قم در اين منطقه به گونه اي متقارن ش س

سازند قرمز تحتاني كه هم زمان با ريفت بوده، همپوشاني دارد. 
ــي هاي انجام شده، مؤلفه امتداد لغز گسل ها به همراه مؤلفه  با توجه به بررس
ــان شكل  ــتيل چين خوردگى را در زير حوضه كاش ــيب لغز معكوس آن ها، اس ش
ــر محققان، مؤثر بودن  ــورد تاقديس نواب، اعتقاد بيش ت ــد. بنابراين در م مي دهن
ــت كه از قبل موجود بوده و تحت تنش وارده،  ــل هايي اس حركت امتداد لغز گس
ــيب لغز معكوس را نشان داده اند؛ مجموعه اين مؤلفه ها چين را تشكيل  مؤلفه ش
ــته تاقديس نواب و عدم  ــن در هس مي دهند. با توجه به وجود ولكانيك هاي ائوس
ــي تا  ــود نمك در اين منطقه، قرارگيري اين چين در گروه چين هاي جدايش وج

حدودي مورد ترديد است.
 Forced fold: چيني است كه شكل كلي آن با مؤلفه هاي نيروزايي مانند 
باتوليت، سيل نفوذي يا بلوك گسلي كه در زير قرار گرفته اند، كنترل شده است.

در اين چين ها نيرو ممكن است از طرف يك بلوك گسلي كه حركت شيب 
ــت، باشد. هم چنين اين چين ها مي توانند به طور مستقيم  لغزى در آن ها غالب اس
ــل هاي نرمال قديمي باشند كه در اثر  ــتقيم ناشي از فعاليت مجدد گس يا غيرمس
ــن، به صورت گسل هاي شيب لغز معكوس فعال شده اند.  برخورد قاره اي در ميوس

چين هاي خم گسلي و انتشارگسلي در اين گروه قرار دارند14.
ــر از فرايند  ــت آن ها مؤثرت ــل ها و حرك ــكل گيري نواب، گس ــد ش در فرآين
كوتاه شدگي رسوبات به واسطه نيروهاي تراكمي در نظر گرفته شد. منظور از بيان 
ــمردن كوتاه شدگي رسوبات با تنش تراكمي و هم چنين  اين نكته، رد و ناديده ش
ــكل گيري چين به واسطه خمش نيست. تنها از اين ديدگاه، فرآيندهاي حاصله  ش
در رسوبات در نتيجه حركت گسل هاي عمقي نقش روشن تري دارند و اين فرآيند 

نسبت به فرايند كوتاه شدگي به شكل برجسته تري قرار مي گيرد. 
ــلش معكوس در قاعده شكل مي گيرند،  چين هاي Forced كه در نتيجه گس
ــي، الگوي واتنشي پيچيده تري دارند و به شكل، زاويه  نسبت به چين هاي خمش
ــل تحتاني و ضخامت و ويژگي هاي پوشش رسوبي  ــيب و مقدار جابه جايي گس ش

وابسته اند.
ــنجش از دور مي تواند براي تعيين  ــي و س ــواهد ژئوفيزيكي، چينه شناس ش
ــل خوردگي بلوكي عمقى استفاده شود. گسل هايي كه از قبل وجود  ماهيت گس
دارند، به طور ويژه اي با شكل گيري Forced fold ها متناسب اند، به طوري كه چين 

مي تواند توسط مؤلفه هاى شيب لغزي در اين گسل ها شكل گرفته باشد.
در تحليل ساختارى تاقديس نواب بر پايه مقاطع ترسيمي (شكل9)، تاقديس 
ــمالي آن پرشيب تر از يال جنوبي است  ــت كه يال ش نواب يك چين نامتقارن اس

ــم و قرمز فوقاني  ــازند ق ــز تحتاني يك توالي هم زمان با ريفت و س ــازند قرم و س
توالي هاي پس از ريفت مي باشند. ناوديس هاي حاشيه اي اين تاقديس (در ترسيم 

ناوديس شمالي از خطوط لرزه اي استفاده شده است) مؤيد اين مطلب است. 
ــيمى، يال شمالي تاقديس توسط گسل هايي شكسته شده و  در مقاطع ترس
ــمت در پي حركت گسل ها، تا حدود 4000 متر  عمق ناوديس حاصله در اين س
ــد. تنها توجيه براي اين مقدار افتادگي، حركت گسل هاي  ــطح مبنا مي رس زيرس
ــت. اختالف ضخامت سازند قرمز تحتاني در قسمت هاي مختلف نشان  عمقي اس
ــت. ضخامت اين  ــل هاى عمقى اس از وجود گرابن و نيمه گرابن هاى حاصل از گس
سازند به سمت ناوديس جنوبي كم تر و باريك تر مى شود و در بعضي مقاطع، اين 

8  موقعيت گسل هاى عمقى شناخته شده از نقشه مغناطيس هوايى

9  نقشه زمين شناسي تهيه شده از تاقديس نواب

14 Satarzadeh et.al 2000
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ــازند در نقطه اي پايان مى يابد (كه نشان از وجود اين منطقه به صورت حاشيه  س
حوضه است). در عوض، توالي قرمز تحتاني در ناوديس شمالي ضخامت بيش تري 

دارد، اين امر فرضيات ذيل را تاييد مي كند:
ــش رسوبي در محدوده نواب سبب قرارگيرى اين چين  1. ضخامت كم پوش
در گروه چين هاى Forced مى شود. چين هاي Forced در جايي شكل مي گيرند 

كه پوشش رسوبي نسبتاً نازك (10km>) باشد. 

ــوبات Post rift، حرارت پايين است  ــيني رس 2. در اين حوضه، پس از ته نش
و تحت فشارهاي حاصله از پليت عربي و وارونگي حاصله در گسل هاي عمقي به 
همراه حركت امتداد لغز آن ها، فشار در منطقه باال بوده در نتيجه در اين منطقه، 

نسبت حرارت به فشار محيطي پايين است15.

ــان مى دهد كه در اين منطقه، بين سنگ هاي آذرين ائوسن و  3. شواهد نش
ــوبات قرمز تحتاني، نمك وجود ندارد؛ بنابراين يك تماس نسبتاً پيوسته بين  رس
ــوبي ( نبود دكولمان نفوذي منطقه اي يا افق واجفت شده ) ــش رس قاعده و پوش

وجود دارد15.

ــى را از  ــارن چين خوردگ ــدم تق ــش، ع Satarzade (2000) .4 و همكاران
ــمرده است. اختالف در شيب يال ها و نامتقارن  ويژگى هاى اين گونه چين ها بر ش

بودن تاقديس نواب به روشنى قابل درك است.

هم چنين در منطقه نواب براي دگرشكلي شكننده، شرايطى از جمله گسلش 
شيب لغزي در قاعده و محيطي مناسب وجود دارد15.

 Buckle و Forced ــي بين هندسه چين هاي يكي از تفاوت هاي اساس
ــبت طول محور چين به نصف طول موج آن)  مربوط به Aspect Ratio (نس
آن ها مي باشد. اين نسبت در چين هاي Forced بيش تر از 10 است. در سال 
ــش، اين ميزان را براى تاقديس نواب حدود  Satarzadeh ،2000 و همكاران
ــبه نمودند. بر اساس اين شاخصه، نواب در محدوده چين هاي  2/35 محاس
ــاس تمام شواهد ياد شده، تاقديس نواب يك  Forced قرار نمي گيرد. بر اس
چين Forced است و تنها با حاصل نشدن پارامتر Aspect Ratio، نمي توان 
آن را در گروه چين هاى Forced به شمار نياورد. شايد بتوان عنوان كرد كه 
در نظر گرفتن اين نسبت براي تمام Forced ها به صورت يك پارامتر ثابت، 
ــت؛ از اين رو Aspect Ratio را مي توان به عنوان يك پارامتر  ــت نيس درس

نسبي در نظر گرفت كه وجود آن در تمام Forced ها قطعيت ندارد.
ــه و الگوي واتنشي چين ها به دست  ــواهد Forced fold ها از هندس عمدتاً ش
ــي اختالف مهمي  ــي Forced fold و چين هاى خمش ــد. در الگوي واتنش مي آي
ــتگي هاي ريز در برخي تاقديس ها ممكن است بيان گر  ــتيل شكس وجود دارد. اس
ــد. يكي ديگر  ــازگار با آن و در ارتباط با Forced fold ها باش ــي س الگوي واتنش
ــي، داشتن  ــي و جدايش ــبت به چين هاى خمش از ويژگي هاي Forced fold نس

چين هاي فرعي است.
ــاي Forced، اغلب باعث  ــه نيروهاي به وجود آورنده چين ه ــا ك از آن ج
ــنگ مي شوند، بنابراين چين هاي  ــكيل يك حالت پلكاني طويل در پي س تش
ــوارد داراي Aspect Ratio بزرگ بوده و اغلب نامتقارن  حاصله در بيش تر م
هستند. طول اين چين ها بستگي به گسلش راندگي موجود در زير آن ها دارد 
ــت. در چين هاي Forced موجود در باالي  ــور معمول خيلي طويل اس و به ط

ــل هاي مايل لغز، گاهي ممكن است گسل اصلي و مادر، يك گسل مايل  گس
ــد كه هم مؤلفه امتداد لغزى و هم مؤلفه شيب لغزى دارد. چين هاي  لغز باش

حاصل از اين گسل ها دو خاصيت ويژه دارند16:
1- جابه جايي منظم نسبت به چين هاي هم جوار (حالت ان اشالن)

Aspect Ratio -2 باال 
ــكال ساختماني با ابعاد دگرشكلي رابطه مستقيم دارد. در  اصوالً ابعاد اش
ــي بزرگ به ابعاد چين هاي موجود در  ــه مورد مطالعه نبايد انتظار چين منطق
زاگرس داشت، زيرا ضخامت پوشش رسوبي موجود در اين منطقه بسيار كم 
ــكل دهنده اين چين بيش تر برشي بوده  ــت. هم چنين گسل هاي عمقي ش اس
ــل هاي موجود در عمق اين حوضه، خيلي پيوسته نيستند؛ پس با اين  و گس

گسل هاي كوچك، ساختارهاي كوچكي نيز انتظار مى رود.
ــواهد سنجش از دور، ژئوفيزيكي، چينه شناسي و ساختاري بيان مي كنند  ش
كه Forced foldها در نتيجه گسل خوردگي در عمق اند. در بررسي مقاطع ترسيم 
ــاً موج ها عدم تقارن را با اختالف  ــده از مناطق با اين نوع چين خوردگي، اساس ش
ــان مي دهند كه در بعضي مواقع  ــيب دو يال از يك چين مجزا نش در ماكزيمم ش
ــد. با در نظر گرفتن تمام اين موارد، تاقديس نواب  تا چندين ده درجه هم مي رس

يك Forced fold مى باشد.

2-3. تاقديس كمركوه
چين هاي جدايشي متنوعي از كمربندهاي چين خورده گزارش شده اند؛ اين 

ساختارهاي متنوع در دو گروه تقسيم بندي مى شوند:
1. چين هاي جدايشي ناهماهنگ17 

18 Lift-off 2. چين هاي

1-2-3. چين هاي جدايشي ناهماهنگ
ــه موازي در اليه هاي بيروني و هندسه هاي ناهماهنگ   اين چين ها با هندس

و غيرموازي در واحدهاي پاييني مشخص شده اند [7]. 

 Lift off 2-2-3. چين
ــه در آن، اليه  ــت ك ــيبي اس ــن Lift off ايده آل، چين خوردگي هم ش چي
ــه اي موازي با  ــته تاقديس قرار مي گيرد و داراي هندس دكولمان تحتاني در هس

اليه هاي بيروني تر است.
ــيمى چين كمركوه (شكل11) در زيرحوضه قم، وجود نمك  در مقطعي ترس
ــت.  ــته اين تاقديس محرز اس ــكل پذير در هس ــه عنوان يك اليه دكولمان و ش ب
بنابراين با داشتن اطالعات قبلي نسبت به رئولوژي اليه هاي شكل پذير، اين نكته 
آشكار مي شود كه اليه نمكي نقش به سزايي در الگوى شكل گيري كمركوه داشته 
ــكل گيري اين چين سبب شده است كه شيب اليه ها  ــت. رئولوژي نمك در ش اس

در اين چين بسيار افزايش يابد.
ــاً داراي خواص  ــگ و Lift off عموم ــي ناهماهن ــه چين هاي جدايش اگرچ
ــي مجزايي هستند، اما به طور كلي مراحل مختلفي از تكامل  كينماتيكي و هندس

چين خوردگي پيش رونده را نشان مي دهند.

15 Ameen (1991)
16 Satarzadeh et.al 2000
17 Desitter 1964
18 Namson, 1981
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ــطه حضور نمك، تاقديس باريك شده و تراست شدگي قابل  در اين جا به واس
ــم مي خورد. شيب بسيار زياد يال ها نشان از شكل گيري اين  مالحظه اي به چش

چين به صورت يك چين Lift off دارد.
گسل خوردگي يال هاي چين و توسعه چين هاي جدايشي گسل خورده (ميترا 
ــاال بر يال هاي چين در طول چرخش يال  ــبب واتنش هاي ب 2002)، عموماً به س
اتفاق مي افتد. گسل ها ممكن است در يال جلويي چين هاي نامتقارن يا در هر دو 

يال چين هاي متقارن توسعه يابند.

Lift off 1-2-2-3. ساختارهاي
ــرده اي از واحدهاي بااليي و  ــاختارهاى Lift-off با هندسه هم شيب فش س

ــيب چين خورده  ــته تاقديس به طور هم ش ــك واحد ضعيف پاييني كه در هس ي
است، مشخص شده اند.

ــان مي دهند.  ــيار تند را نش ــيبي بس ــه چين ها، يال هاي چين ش در اين گون
مدل هاي جنبشي از چين هاي Lift off بيانگر آن هستند كه اين چين ها همانند 
ــابه را  ــي ناهماهنگ، مراحل مختلفي از فرايندهاي تكاملي مش چين هاي جدايش

نشان مي دهند. 
ــي ناهماهنگ به يك  ــايد بتوان عنوان كرد كه چين از يك چين جدايش ش
ــي به  ــطح ناوديس ــا چرخش قطعات يالي و مهاجرت مواد از س ــن Lift off ب چي
ــد مي كند. براي چين هاي جداشدگي بالغ و چين هاي Lift-off، سطح  چين رش

ناوديسي يا وجود ندارد يا كوچك است.

 نتيجه گيري
ــبك هندسى تاقديس نواب بر مبناي داليلي هم چون عدم وجود نمك  1. س
ــل عمقي  ــي در منطقه، وجود گس ــازند قرمز تحتاني به عنوان اليه جدايش در س
ــي محاسبه شده از  ــاختاري و هم چنين تطابق پارامترهاي هندس در برش هاي س
ــي يك چين مرتبط با گسل (چين  ــاختاري آن با نمودارهاي هندس برش هاي س

خم گسلى) تشخيص داده شد. 

ــل هاي زير سطحي( نقشه  ــاختاري تاقديس با گس ــي ارتباط س 2. در بررس
ــطحي و جابه جايي هاي دنباله  ــه بريدگي هاي س ــس هوايى) و با توجه ب مغناطي
ــكل گيري اين چين (تاقديس نواب) در اثر  ــخص شد كه ش خاوري تاقديس، مش
عبور يك پهنه عرضي - برشي زير سطحي راست بر با روند شمال باختر - جنوب 

خاور در منطقه است.

11  نقشه زمين شناسي تاقديس كمركوه به همراه مقطع ترسيمي آن

10  گنبد نمكى موجود در زير حوضه قم
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ــاس تعبير و تفسير مقاطع ترسيمي تاقديس نواب و ساير مطالعات  3. بر اس
ــن تاقديس بعد از  ــه چين خوردگي اي ــه گرفت ك ــوان نتيج ــاختي، مي ت زمين س
ــازند قرمز بااليي (M1) و با ته نشيني  ــمت پاييني س ــازند قم و قس ــت س ته نشس
قسمت بااليي سازند قرمز بااليي (M2) رخ داده است. نازك شدگي قسمت بااليي 
ــدگي آن در يال هاي تاقديس مؤيد  ــازند قرمز فوقاني در خط الراس و ضخيم ش س
اين مطلب است. نتيجه نهايى كه براى ساز و كار اين چين مى توان بيان كرد اين 

است كه تاقديس نواب يك چين Forced مى باشد.

ــه چين هاي جدايشي است،  ــبيه هندس ــه تاقديس كمركوه كه ش 4. هندس
ــاس ميزان كوتاه شدگي، تحليل گرديده است؛ بر  ــط آزمون هندسي و بر اس توس
همين مبنا قسمتي از سازند قرمز تحتاني به عنوان سطح جدايش، عامل هندسه 

جدايشي چين معرفي مي گردد. 

ــتيل چين خوردگي در حوضه ايران  ــت كه اس ــن اس با اين توضيحات، روش
ــمت زير حوضه قم داراي تفاوت هاي آشكاري  ــان به س مركزي از زيرحوضه كاش
ــوبي مي باشد. عدم  ــاره رس ــت. يكى از عوامل اصلى اين تفاوت ها، تغيير رخس اس
ــازند  ــازند قرمز پاييني در منطقه نواب و حضور نمك در اين س وجود نمك در س
ــبك متفاوت را سبب شده است. به  در تاقديس كمركوه، چين خوردگى هاى با س
ــل تغيير الگوي چين خوردگي از زير  ــارت ديگر مى توان گفت كه يكي از عوام عب
ــان  ــمت زير حوضه قم، عدم وجود نمك در زير حوضه كاش ــان به س حوضه كاش
(مشاهدات صحرايي) و وجود نمك در هسته چين كمركوه در زيرحوضه قم است. 
ــاختاري حوضه نيز مي باشد كه يكي  ــي از تفاوت هاي س مطمئنأ اين تفاوت ناش
ــت. احتماالً نمك موجود در  ــل هاي عمقي اس از اين عوامل، نقش و عملكرد گس
ــازند قرمز تحتاني يكي از شاخص هاي مهم است كه سبك چين خوردگي ها را  س
در اين منطقه كنترل كرده است؛ زيرا تغيير سبك چين خوردگي ها، شاخصه هاي 
ديگري را نيز در بر مي گيرد كه ممكن است در منطقه وجود داشته باشد، اما هنوز 
ــت. بنابراين تكامل و هندسه چين ارتباط بسيار نزديكي با  ــناخته اس براي ما ناش

چينه شناسي مكانيكي دارد.
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