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 چکیده 
رانده زاگرس واقع شده است. در این مطالعه جهت تحلیل هندسی -خوردهنباختر پهنه لرستان و باختر کمربند چیتاقدیس سرگالن با پتانسیل هیدروکربنی در جنوب

دو  های ساختاری نشان های لرزه نگاری دوبعدی و ترسیم چهار نیمرخ ساختاری عمود بر محور تاقدیس استفاده شده است. تفسیر نیمرختاقدیس سرگالن از تفسیر نیمرخ

تاثیر زیادی بر هندسه و کینماتیک ساختارها داشته است، به طوریکه راندگی یال  هاو راندگی است. سطوح جدایشی( ند گروساز)و میانی  (سازند امیران)سطح جدایش باالیی 

های از نوع چین پس تاقدیس سرگالن ،کندرا به سمت باال حمل می تاقدیسکند. جابجایی این راندگی، باختری تاقدیس شکل گرفته و شروع به پلکانی شدن میجنوب

خوردگی ناهماهنگ گردیده به طوریکه تاقدیس عمقی سرگالن نسبت به تاقدیس سطحی بیشتر از زیاد سطح جدایش باالیی باعث تشکیل چین ایشی انتقالی است. ضخامتجد

هد که تاقدیس سرگالن یک چین نامتقارن، دگیری پارامترهای هندسی نشان میباختر ادامه پیدا کرده است. اندازهکیلومتر و در زیر ناودیس سطحی به سمت شمال 01حدود 

دهد که یک تاقدیس عمقی به موازات تاقدیس های لرزه نگاری نشان میگرد شده است. تفسیر نیمرخای است و از نظر نسبت ابعادی پهناور و از نظر کندی چین نیمهاستوانه

 گردد. تاقدیس سرگالن جنوبی معرفی میسرگالن در زیر سطح جدایش باالیی تشکیل شده و در این مطالعه به عنوان 

 تاقدیس، سرگالن، جدایش، لرستان، زاگرس کلمات کلیدی:
 

 مقدمه
-کیلومتر با روند شمال 2111کمربند کوهزایی زاگرس با طولی حدود 

خاور از ترکیه در شمال باختر تا تنگه هرمز در جنوب خاوری ایران جنوب-باختر

 ;Alavi, 2004, 2007; Berberian and king, 1981گسترش دارد. )

Golonka, 2004.) های عربی و اوراسیا باعث ایجاد برخورد بین ورقه

در کیلومتری  02تا  01با ضخامت حدود  در پوشش رسوبیدگرشکلی شدید 

 Allen et al., 2004; Vernant et) طی زمان کرتاسه پسین شده است

al., 2004; Agard et al., 2011; Mouthereau, 2011; Verges et 

al., 2011; Mouthereau et al., 2012 جبهه تغییرشکل در حال حاضر .)

های جنوبی کمربند  تقریبا موازی با خط ساحلی خلیج فارس است که از بخش

بوم انتشار یافته است. این  سیرجان آغاز شده و به سمت پیش - سنندج

میلیمتر  21زاگرس حدود تغییرشکل هم اکنون نیز ادامه دارد، به طوریکه در 

گردد و به باز شدن دریای سرخ نسبت داده  شدگی برآورد می در سال کوتاه

نگاری زیرسطحی نشان های لرزهتفسیر داده (.Vita-Finzi, 2001)شود  می

خوردگی در پوشش رسوبی کمربند زاگرس در زمان سنوزوییک دهد که چینمی

 Soleimany and) شودخاوری خلیج فارس تشکیل میدر بخش شمال

Sabat, 2010) گسل معکوس اصلی زاگرس، گسل جوان اصلی زاگرس که در.

خورده رانده زاگرس قرار دارد و دیگر گسل های موجود خاور کمربند چینشمال

های مختلفی تقسیم کرده است در کمربند زاگرس، این کمربند را به پهنه

(Stocklin, 1968; Falcon, 1974; Berberian and King, 1981; 

Motiei, 1994در بخش شمالی کمربند چینکه  (. کمربند زاگرس مرتفع-

 خاور به وسیله گسل معکوس اصلی زاگرس، از شمالاست زاگرسرانده -خورده
 (. Alavi, 1994; Berberian, 1995) محدود شده است

-خوردهدر جنوب کمربند زاگرس مرتفع دومین پهنه اصلی کمربند چین

 پهنه لرستان و همچنین شامل کهخورده ساده است چینزاگرس کمربند رانده 
 ;McQuillan, 1991) باشدبخشی از حوضه فورلند بین النهرین می

Berberian, 1995) . درصد از ذخایر هیدروکربونی جهان در  01تقریبا

رانده زاگرس در امتداد ایران و کردستان عراق متمرکز شده -خوردهکمربند چین

ترین ذخایر نفتی در میان دیگر توان این منطقه را یکی از بزرگو میاست 

 ,Bordenave and Hegre) رانده در جهان دانست-خوردهکمربندهای چین

درصد از ذخایرهیدروکربونی جهان در دو مخزن  8. همچنین حدود (2005

 کربناته )سازند آسماری الیگوسن میوسن و گروه بنگستان کرتاسه باالیی( در

های با منشا آلی مثل خورده رانده ذخیره شده است که از سنگزاگرس چین

 Bordenave and) اندسازند کژدمی و بخش باالیی سازند پابده منشا گرفته

Hegre, 2005) . با توجه به اینکه غالب مخازن هیدروکربوری کمربند زاگرس
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یل هندسی و در نفتگیرهای تاقدیسی متمرکز هستند، شناخت ساختارها و تحل

باشد. در شناسی زاگرس میترین موضوعات زمینها از مهمجنبشی این تاقدیس

های نفتی و همچنین تفسیر های اکتشافی در تاقدیسپهنه لرستان حفاری

-های ساختاری و تفاوتنگاری دوبعدی نشان دهنده پیچیدگیهای لرزهنیمرخ

ی است، به طوریکه های هندسی و کینماتیکی در ساختارهای سطحی و عمق

های باال و پایین خوردگی ناهماهنگ و عدم انطباق بین تاقدیستشکیل چین

سطوح جدایشی اصلی به وضوح قابل مشاهده است. در این پژوهش با مطالعه 

های ساختاری، هندسه و های لرزه نگاری دوبعدی و ترسیم نیمرخنیمرخ

قی در زیر ناودیس سطحی کینماتیک تاقدیس سرگالن و ادامه این تاقدیس عم

جنوبی که به الر مورد بررسی قرار گرفته و همچنین تاقدیس سرگالنبنیه

 (.0گردد )شکلموازات تاقدیس سرگالن تشکیل شده معرفی می

 
( bدهد. را نشان می bقه مورد مطالعه و شکل (. چهارگوش قرمز رنگ موقعیت منطCasciello et al, 2009رانده زاگرس )-خوردههای ساختاری کمربند چین( نقشه پهنهa. 0شکل

های ساختاری ترسیم شده با خطوط سیاه رنگ مشخص شده که موقعیت نیمرخ در پهنه لرستان (Takin et al., 1970; Macleod, 1970منطقه مورد مطالعه ) شناسییننقشه زم

 دهند.می های سطحی و عمقی را نشاناست. خطوط قرمز و زرد به ترتیب محور تاقدیس

 

 شناسیشناسی و توالی چینهچارچوب زمین
-01خورده ساده زاگرس ضخامت پوشش رسوبی حدود در کمربند چین

( و معموال Falcon, 1974; Colman-Sadd, 1978کیلومتر است ) 02

 Blanceاند )تغییر شکل پیدا کرده های راندگیتحت تاثیر فشردگی و گسل

et al., 2003; Sepehr and Cosgrove, 2005; Sherkati et al, 

2005; Casciello et al, 2009خاور به وسیله (. این کمربند در شمال

باختر به وسیله گسل و در جنوب (Berberian, 1995) گسل زاگرس مرتفع

محدود شده  (Falcon, 1961; Berberian, 1995)جبهه کوهستان 

را به سه بخش کمان خورده ساده است. گسل جبهه کوهستان کمربند چین

خاور، فروافتادگی دزفول در بخش میانی، کمان لرستان در فارس در جنوب

باختر و همچنین فروافتادگی کرکوک که بیشتر در عراق قرار دارد شمال

 (.Hessami et al., 200; Blance et al., 2003کند )تقسیم می

سوبی دو شناسی و حوضه رکمان فارس و لرستان از لحاظ تکامل چینه

منطقه کامال مجزا و متمایز از لحاظ رسوبگذاری هستند. در زمان ژوراسیک و 

کرتاسه پیشین در منطقه فارس و در شرایط نریتیک رسوبگذاری سازندهای 

-شود درحالیکه لرستان محصور در شیل و ماسهفهلیان و سورمه دیده می

ها به طور آنها و دیگر رسوبات بر روی های پالژیک است و تبخیریسنگ

 ,James and Wynd, 1965; Setudehniaشوند )نشین میمتناوب ته

1978; Szabo and Kheradpir, 1978; Koop and Stoneley, 

(. در کمان لرستان و درمنطقه بین تاقدیس خرم آباد و چناره مکان 1982

مناسبی برای مطالعه حوضه فورلند زاگرس است که در این منطقه تاقدیس و 

زنگ، ها توالی مداوم و بسیار خوب سازندهای گورپی، امیران، تلهودیسنا

 ,James and Wyndدهند )کشکان، آسماری و شهبازان را نشان می

1965; Homke et al., 2009 .) 

متر به وسیله  811های گچساران با ضخامت حدود در لرستان تبخیری

از آن سازند آهکی  سازندهای بختیاری و آغاجاری پوشیده شده است و پس

آسماری به طور ناپیوسته بر روی سازند شهبازان قرار گرفته است که 

تشخیص این ناپیوستگی در صحرا بسیار دشوار است بنابراین این دو واحد را 

گیرند. این شهبازان در نظر می-به صورت یک واحد منفرد با نام آسماری

شوند که به وسیله خته میرسوبات کربناته به عنوان سنگ مخزن باالیی شنا

 ,.Homke et alاند )های گچساران و سازند آغاجاری پوشیده شدهتبخیری

2004; Carruba et al., 2006.) های رخنمون سطحی اکثر تاقدیس

شهبازان -لرستان )مانند ماله کوه، چناره،سرگالن( را سازند آهکی آسماری

ای و قرمز رنگ همراه با رهدهد. سازند کشکان یک واحد برجسته قاتشکیل می

افیولیت از زون -شیل، ماسه و کنگلومرا است که عمدتا از مجموعه رادیوالریت

زنگ به سن سازند تله (.James and Wynd, 1965)گیرد فلسی منشا می
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-شود شامل سنگکه فقط در منطقه لرستان دیده میمیانی ائوسن-پالئوسن

را سازند امیران که در منطقه لرستان های آهکی است. مرز زیرین این سازند 

دهد که در منطقه لرستان باشد تشکیل میسن این سازند پالئوسن می

 (. 0381تغییرات ضخامت قابل توجهی دارد )آقانباتی، 

های رسی و بخش زیرین سازند امیران را سازند گورپی که شامل آهک

در منطقه  دهد که رخنمون کمیحسن است تشکیل می های بخش امامشیل

های کربناته نریتیک در حوضه لرستان از مورد مطالعه دارد. گسترش رخساره

جنوب آغاز شده است و باعث رسوبگذاری سازند سروک با ضخامت میانگین 

ترین شود که این سازند به عنوان پایینمتر در منطقه لرستان می 811تا 011

 ;James and Wynd, 1965) (2مخزن نفتی شناخته شده است )شکل

Setudehnia, 1978). 

در زیر گروه بنگستان )سازند آهکی و شیلی ایالم، سازند شیلی پیریتی 

سورگاه و همچنین سازند آهکی سروک( گروه خامی که شامل سازندهای 

های داریان است وجود دارد که در لرستان به آهکفهلیان، گدون و سنگ

تر گروه کازرون )سازند ی عمیقهاشوند؛ در بخشسازند شیلی گرو تبدیل می

باالیی و سازند نیریز( و گروه دهرم )سازندهای شیلی دشتک به سن تریاس

زیرین و فراقان به پرمین-میانی و کنگان به سن دونینداالن به سن پرمین

زیرین )کربنات و سری  زیرین( و واحدهای پالئوزوییکپرمین-سن دونین

 دارد. هرمز به سن پروتروزوئیک( قرار 

ارتباط بین سبک دگرشکلی و  ( با برقراری0911، 0917اوبراین ) 

سنگی، های رسوبی، زاگرس را به پنج بخش تقسیم کرد گروه پیپروفیل توالی

های گروه متحرک پایینی )تبخیری هرمز( که در منطقه لرستان شیل

ی هاشود، گروه مقاوم )سنگکامبرین به عنوان سطح جدایش پایه معرفی می

کامبرین تا الیگوسن(، گروه متحرک باالیی )سازند گچساران( و گروه غیرفعال 

رانده زاگرس -خورده)سازندهای آغاجاری و بختیاری(. در کمربند چین

های پالئوزوییک زیرین )سازند هرمز( واقع جدایش پایه احتماال درون الیه

شتک به های تریاس سازند دشده است همچنین در مناطق ساحلی تبخیری

 ;Sherkati et al., 2006کند )عنوان سطوح جدایش عمیق عمل می

2005; Carruba et al., 2006; Sepehr et al., 2006 با توجه به .)

های مختلف، منطقه مورد مطالعه که بندی کمربند زاگرس به بخشتقسیم

جنوبی است، در کمان لرستان قرار های سرگالن و سرگالنشامل تاقدیس

خاوری جنوب-باختری. تاقدیس سطحی سرگالن با راستای شمالاست گرفته

کیلومتر است که بین دو تاقدیس  1/0کیلومتر و عرض  8دارای طولی حدود 

(. 0)شکل خاور و تاقدیس سرکان در جنوب واقع شده استچهارقلعه در شمال

های این شناسی نیز سازندهای رخنمون یافته در هسته و یالاز نظر چینه

های عهدحاضر است و زنگ و نهشتهاقدیس شامل آسماری، کشکان، تلهت

 های مجاور رخنمون دارد.سازند گچساران نیز در هسته ناودیس

 
 دهد. های رسوبی و همچنین سطوح جدایشی اصلی را نشان میشناسی پهنه لرستان که ضخامت و میزان مقاومت رخسارهستون چینه .2شکل

 روش مطالعه
شناسی با های زمینهای سطحی )نقشهپژوهش با استفاده از دادهدر این 

های مدل ارتفاع رقومی ای، نقشهصد هزار، تصاویر ماهوارهمقیاس یک

(DEMنگاری دوبعدی و اطالعات چاههای لرزه( و زیر سطحی)تفسیر نیمرخ-

های نفتی مجاور( به مطالعه و بررسی جنبشی و شده در تاقدیسهای حفاری

-چینی ساختارهای تاقدیسی و معرفی سطوح جدایش و ارتباط آن با هندس

ساختاری  ها چهار نیمرخخوردگی پرداخته شده است. با استفاده از این داده

های منطقه مورد مطالعه با روش کینک ترسیم عرضی عمود بر روند تاقدیس

 خوردگی مورد بررسی قرار گرفته است.شده و سبک ساختاری و هندسه چین

شناسی است که برای های زمینروش کینک یک روش رایج در ترسیم نیمرخ

اصول شود. های موازی استفاده میها مخصوصا چینبازسازی برخی چین

گیری شده را مرز یک پهنه  دهد که هرشیب اندازه روش کینک به ما اجازه می

دو شیب  ها و لوالی چین براساس نیمساز زاویه بین در نظر بگیریم. مرز پهنه

همچنین پارامترهای هندسی و درصد کوتاه شدگی در  .گردد مجاور تعیین می

تاقدیس سرگالن محاسبه گردیده و در پایان چهار نیمرخ ساختاری عمود بر 

 داده شده تا تغییرات رگالن به صورت بلوک دیاگرام نشانتاقدیس س

مشاهده بهتر قابل  ساختارهای منطقه به صورت جانبی و از سطح به عمق

باشد.
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 هندسه ساختاری تاقدیس سرگالن 

در این مطالعه به منظور بررسی جنبشی و هندسی تاقدیس سرگالن و با 

-های صحرایی و تفسیر نیمرخهای حفاری شده، برداشتکمک اطالعات چاه

های لرزه نگاری دوبعدی، چهار نیمرخ عرضی ساختاری عمود بر محور این 

های عرضی از روش کینک ی ترسیم این نیمرختاقدیس ترسیم شده است. برا

-توان هندسه ساختاری چینها میاستفاده شده است که با بررسی این نیمرخ

خورده سطحی و عمقی را پیش بینی نمود. همچنین با استفاده از مطالعه این 

خوردگی و توان تاثیر سطوح جدایشی بر هندسه و سبک چینها مینیمرخ

گی را مورد بررسی قرار داد. به طور کلی چهار نیمرخ های راندعملکرد گسل

AA´  تاDD´ ها ترسیم در منطقه مورد مطالعه عمود بر امتداد تاقدیس

  .(3)شکل گردیده که در بلوک دیاگرام  نشان داده شده است

 
( مشخص شده است. شکل نحوه محاسبه پارامترهای هندسی و محل تصاویر 0شکل)بلوک دیاگرام نیمرخ های عرضی ساختاری در منطقه مورد مطالعه که محل این نیمرخ ها در  .3شکل

 .صحرایی در هر نیمرخ نشان داده شده است

 

 03با درازای حدودا  ´AA( نیمرخ 3شکل)با توجه به بلوک دیاگرام 

های بنیه الر و ریکا کیلومتری عمود بر راستای تاقدیس سرگالن و ناودیس

د این نیمرخ رخنمون سطحی تاقدیس سرگالن را ترسیم شده است. در امتدا

اند سنگی کشکان و سازند آهکی آسماری تشکیل دادهبیشتر سازند ماسه

های سطحی مربوط به سازندگچساران و ترین رخنمون( و جوان0)شکل

باختری تاقدیس سرگالن( و ناودیس الر )یال جنوبآسماری در ناودیس بنیه

نگاری های لرزهس سرگالن( است. تفسیر نیمرخخاوری تاقدیریکا )یال شمال

دهد که در این بخش از منطقه مورد مطالعه گسلش راندگی دوبعدی نشان می

در یال جنوبی تاقدیس سرگالن وجود ندارد. همچنین با توجه به پارامترهای 

هندسی و ترسیم استریوگراف چین، در امتداد این نیمرخ موقعیت محوری 

درجه است  80/131و شیب سطح محوری آن  1/001تاقدیس سرگالن 

(. نیمرخ ساختاری بعدی که در منطقه مورد مطالعه ترسیم شده 0)جدول

کیلومتری است. بررسی این نیمرخ  03با درازای حدودا  ´BBاست نیمرخ 

باختری تاقدیس عمقی سرگالن یک دهد که در جنوبساختاری نشان می

ک گسل راندگی با ریشه در ساند گرو شود که یتاقدیس عمقی دیگر دیده می

باختری آن را بریده و در سازند امیران )سطح جدایش میانی( یال جنوب

)سطح جدایش باالیی( افقی شده است. این تاقدیس در این مطالعه به عنوان 

گردد که عالوه بر راندگی عمقی، راندگی تاقدیس سرگالن جنوبی معرفی می

ند امیران نیز به سمت باال منتشر شده و باعث عمق سطحی با ریشه در سازکم

دگر شکلی تاقدیس سطحی گردیده است. در واقع این نیمرخ ساختاری عمود 

های بنیه الر در جنوبی، و ناودیسهای سرگالن، سرگالنبر راستای تاقدیس

خاوری سرگالن و در باختری سرگالن جنوبی و ریکا در یال شمالیال جنوب

ترسیم شده است.  ´AAباختر نیمرخ  یلومتری شمالک 0فاصله حدودا 

رخنمون سطحی تاقدیس سرگالن در این نیمرخ را سازند آهکی آسماری و 

سنگی کشکان جنوبی را سازند ماسهرخنمون سطحی تاقدیس سرگالن

ترین سازند رخنمون یافته در هر دو ناودیس ریکا و بنیه الر همچنین جوان

(. یال جنوبی تاقدیس 0دهند )شکلمیهای گچساران تشکیل تبخیری

های عمقی برگشته ها و تاثیر راندگیجنوبی به دلیل شیب زیاد الیهسرگالن

و  1/003( در این نیمرخ تاقدیس سرگالن با موقعیت محوری 0است )شکل

 شود.مشخص می 82/131سطح محوری 
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به  ΄AAشده در سازند گچساران در امتداد نیمرخ ساختاری ( تاقدیس سطحی تشکیلbی. آسمار رخنمون سازند با ΄AAدر امتداد نیمرخ ساختاری  سرگالن یسپالنژ تاقد( a. 0شکل

. ΄BBجنوبی با رخنمون سازند آسماری و گچساران در امتداد نیمرخ  سرکان و سرگالن یسدو تاقد یس بینمحور ناود( cیوگرام. استر علت عملکرد سطح جدایش باالیی به همراه تصویر

d) جنوبی با رخنمون سازند آسماری در امتداد نیمرخ  سرگالنسطحی  یسو برگشته تاقد یجنوب یالBB΄ .eو  یآسمار یبا رخنمون سازند آهک جنوبینسرگال یستاقد یشمال ( یال

 .΄BBدر امتداد نیمرخ  زنگتله
 

نیمرخ عرضی ساختاری سه بعدی که در منطقه مورد مطالعه ترسیم و 

کیلومتر است. این  7/03با طولی حدود  ´CCر گرفته نیمرخ مورد بررسی قرا

قرار گرفته است و عمود بر  ´BBباختری نیمرخ کیلومتری شمال 0نیمرخ در 

بانه و همچنین ناودیس جنوبی و درههای سرگالن وسرگالنراستای تاقدیس

جنوبی ترسیم شده است باختری تاقدیس سرگالنبنیه الر در یال جنوب

جنوبی در این نیمرخ رخنمون سطحی تاقدیس سرگالن و سرگالن(. 3)شکل

باشد همچنین زنگ میساختاری به ترتیب سازند آهکی آسماری و سازند تله

-های گچساران تشکیل میرخنمون سطحی ناودیس تشکیل شده را تبخیری

جنوبی با باختری تاقدیس سرگالن(. راندگی عمقی در یال جنوب1دهد )شکل

های موجود به ح جدایش میانی )سازند گرو( با قطع کردن توالیریشه در سط

سمت باال انتشار یافته و در سطح جدایش باالیی حالت هموار پیدا کرده است. 

خوردگی ناهماهنگ و تشکیل تاقدیس نکته مهم در این نیمرخ تشکیل چین

عمقی سرگالن در زیر ناودیس سطحی است. این موضوع بیانگر این است که 

باختر ادامه دارد. قدیس عمقی سرگالن تا این نیمرخ و به سمت شمالتا

موقعیت محور و سطح محوری تاقدیس سرگالن در امتداد این نیمرخ به 

آخرین نیمرخ ساختاری که در این پژوهش  باشد.می 73/131؛ 1/003ترتیب 

و در انتهای شمال باختری منطقه مورد مطالعه ترسیم شده است، نیمرخ 

DD´ های کیلومتر است. این نیمرخ در راستای تاقدیس 00ا طول حدود ب

-کیلومتری شمال 0بانه وچهارقلعه و در حدود جنوبی، درهسرگالن، سرگالن

(. رخنمون سطحی 3ترسیم شده است )شکل ´CCباختر نیمرخ ساختاری 

های عهد حاضر تشکیل زنگ و نهشتهجنوبی را سازند تلهتاقدیس سرگالن

ر این نیمرخ ساختاری نیز تاقدیس عمقی سرگالن بین سطح دهد. دمی

جدایش باالیی )سازند فلیشی امیران( و سطح جدایش میانی )سازند گرو( 

تشکیل شده، که در سطح و باالی آن یک ساختار ناودیسی با رخنمون سازند 

های کواترنری تشکیل شده است. بنابراین با بررسی آهکی آسماری و نهشته

شود که تاقدیس عمقی سرگالن نیمرخ عرضی ساختاری مشاهده میاین چهار 

باختر کیلومتر بیشتر به سمت شمال 01نسبت به تاقدیس سطحی حدود 

کند. در واقع از نیمرخ ساختاری دوم به سمت شمال باختر ادامه پیدا می

خوردگی ناهماهنگ و قرار گرفتن ساختار تاقدیسی و عمقی تشکیل چین

شود. دلیل این تغییر در هندسه ساختار ناودیسی دیده میسرگالن در زیر 

خوردگی به ضخامت بسیار زیاد سطح جدایش باالیی در منطقه مورد چین

متر ضخامت دارد. در امتداد این  0111مطالعه است که سازند امیران بیش از 

ها جنوبی به دلیل شیب زیاد الیهنیمرخ همچنین یال جنوبی تاقدیس سرگالن

های سطحی برگشته است و رخنمون سطحی در ناودیس شکل یر راندگیو تاث

 جنوبی سازند آغاجاری و تبخیریباختری تاقدیس سرگالنیافته در یال جنوب

(. موقعیت محور و سطح محوری تاقدیس سرگالن به 1گچساران است )شکل

های ترسیم باشد. به طور کلی در تمامی نیمرخمی 08/131،  1/021ترتیب 

ه به دلیل اینکه سازند امیران از واحدهای نامقاوم و ضخامت زیاد تشکیل شد

شود. سطح شده است به عنوان سطح جدایش باالیی در نظر گرفته می

جدایش میانی در این بخش از منطقه مورد مطالعه سازند گرو است که 

.اندهای عمقی با ریشه در این سازند به سمت باال منتشر شدهراندگی
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 یریو تبخ یآسمار یبا رخنمون سازند آهک باخترجنوبی با شیب به سمت شمالسرگالن یستاقد یجنوب یال ΄CC( سازندهای رخنمون یافته در امتداد نیمرخ ساختاری a .1شکل

با  گزنو تله یآسمار یبا رخنمون سازندهاجنوبی رگالنس یستاقد یجنوب ( یالCC΄ .cی در امتداد نیمرخ با رخنمون سازند آسمار یجنوبسرگالنیس برگشته تاقد ( یالb. گچساران

( DD΄ .eدر امتداد نیمرخ  خاورجنوبی با شیب به سمت شمالسرگالن یستاقد باختریجنوب یالسازند گچساران در ( رخنمون CC΄ .dخاور در امتداد نیمرخ شیب به سمت شمال

در امتداد نیمرخ  جنوبیسرگالن و بانهدره هاییستاقد ینگرفته ب کلتنگ ش یسناود( DD΄ .fها در امتداد نیمرخ مختلف در یال از سازندها یبا رخنمون جنوبیسرگالن یسهسته تاقد

DD΄. 

های ( و نیمرخ0نگاری دوبعدی )شکلهای لرزهبا توجه به تفسیر نیمرخ

ساختاری تفسیرشده، سازندهای امیران و گرو به ترتیب از سطوح جدایشی 

خوردگی را یی و میانی در منطقه مورد مطالعه هستند که هندسه چینباال

کنند. بنابراین در این مطالعه برای بررسی هندسه تاقدیس عمقی کنترل می

خورده و ترسیم گیری پارامترهای هندسی یک سطح چینسرگالن از اندازه

در های مربوطه استفاده شده است که مقادیر آن نمودار استریوگرافیک چین

های بدست آمده تاقدیس باتوجه به داده ( نشان داده شده است.0جدول)

ای و نامتقارن است و عدم تقارن آن به های غیراستوانهسرگالن از نوع چین

-هاست. مقادیر بدست آمده برای زاویه بیندلیل تفاوت در شیب و طول یال

ظر فشردگی از دهد که این تاقدیس از نمی خوردگی نشانیالی و زاویه چین

چین محاسبات الزم برای بدست آوردن کندی های باز و مالیم است.نوع چین

است و اصطالح  b  >0/1<8/1 که دهددر چهار برش ساختاری نشان می

و همچنین مقادیری که از نسبت ابعادی  باشدگرد شده میتوصیفی آن نیمه

-2/1و p  ≥21/1<03/1ها در محدوده بدست آمد و لگاریتم آن در تمام برش

>p   log≥0/1- باشد که اصطالح توصیفی آن پهناور استمی.

 
دهد. راندگی سطحی نیز با ریشه میتفسیر نیمرخ لرزه نگاری دوبعدی از بخش جنوبی منطقه مورد مطالعه که سطوح جدایش باالیی )سازند امیران( و میانی )سازند گرو( را نشان  .0شکل

 .(0391زاده و همکاران ت سطح منتشر شده و باعث دگرریختی شده است )شمسدر سازند امیران به سم
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 بحث 

رانده -خوردههای تشکیل شده در کمربندهای چینهای چینبررسی

ها در عمق های تشکیل شده در اثر حرکت گسلدهد که بیشتر چیننشان می

حرکت و رانده بسته به شرایط -خوردهاند. در کمربندهای چینبه وجود آمده

های مرتبط با گسل  شود. چینهندسه  رمپ و فلت سه نوع چین تشکیل می

-های جدایشی چینچینشوند. ای در سطح گسل تشکیل میبا تغییرات زاویه

هایی هستند که در باالی یک سطح جدایش یا نوک یک راندگی که به 

 ,Poblet et al., 1997; Jamison) یابندبندی است توسعه میموازات الیه

چین جدایشی معموالً نیازمند اختالف مقاومت بین  تشکیل یک(. 1987

زمانیکه جابجایی در طول  .واحد مقاوم باالیی و واحد نامقاوم پائینی است

خوردگی در واحد مقاوم یابد، استرین بصورت چینسطح جدایش کاهش می

 ,Bulnes and Poblet, 1999; Rowan)کند باالیی تظاهر پیدا می

1997; Dahlstrom, 1970.) خالصه ای از سه مدل چین  7شکل

( ارائه شده Poblet and McClay, 1996جدایشی اصلی که به وسیله )

های جدایشی دهد: براساس تغییرات شیب و طول یال چیناست را نشان می

(. Poblet and McClay, 1996) شوندبندی میبه سه مدل اصلی تقسیم

 یال ثابت است و چین به وسیله مهاجرت کینک ( شیب7در مدل یک )شکل

در مدل دو طول یال ثابت است و . کندشدگی رشد میباند و با پیشرفت کوتاه

کند و در مدل سه هر دو طول یال و چین به وسیله چرخش یال رشد می

ای را با شود. مدل دو و سه الگوی رشد الیهچرخش یال باعث تقویت چین می

ها ممکن است دهند و به طور کلی این مدلنشان می چرخش یال پیشرونده

ها های رشدی و در باالی تاقدیسهای کوچک در توالیباعث تشکیل ناودیس

های عرضی ساختاری یکی از مطالعه نیمرخ (.McClay, 2011) شوند

های جدایشی در عمق های مهم برای بررسی هندسه ساختاری چینروش

ها مورد استفاده قرار گرفته بررسی هندسه چینهای متفاوتی برای است. روش

( Jamison, 1987) های مرتبط با گسلاست که استفاده از نمودارهای چین

های ( از روشMouthereau et al., 2012و نمودارهای تحلیل هندسی )

معمول است. در این مطالعه برای استفاده از نمودارهای تحلیل هندسی 

(Mouthereau et al., 2012از نیمرخ ) های ساختاری ترسیم شده

-پارامترهای هندسی الزم محاسبه شده است. این پارامترها شامل طول پیش

برای محاسبه   RLیال و نسبت یال، شیب پسیال، شیب پیشیال، طول پس

شدگی واقعی ارائه شده است. مقدار کوتاه 0باشد که در جدولشدگی میکوتاه

 دالت زیر محاسبه شده است.نیز از طریق معا RLو نسبت 

 S= (Calculated Shortening * Lb) / 10     Rl=sin (vf / vb) 

بایست در معادله جایگزین شدگی بدست آمده از روی نمودار میمقادیر کوتاه

همچنین این مقدار باید با مقادیر  شدگی واقعی بدست آید.شود تا مقدار کوتاه

های ساختاری مطابقت داشته باشد و نیمرخشدگی بدست آمده از موازنه کوتاه

توان بیان نمود که هندسه چین مورد نظر منطبق بر مدل در این صورت می

 یستاقد یتموقعبا توجه به پارامترهای هندسی محاسبه شده  باشد.می

 ( مشخص8)شکل هاینمودار یبر رو شدگیکوتاه یزانورد مآسرگالن جهت بر

ه تقریبا در هر دو نمودار یکسان است باید بر شدگی ک. مقدار کوتاهشده است

مبنای طول پهلوی پیشانی تاقدیس نرمالیزه گردد تا میزان کوتاه شدگی 

سرگالن  یستاقد یبرابدست آمده  Rlبا توجه به مقدار واقعی بدست آید. 

 1/8حدود  ییجلو یال درصد و 3/8حدود  یپشت یال یبرا شدگیمقدار کوتاه

مقدار  (8شکل) یدر نمودارها یشدگمقدار کوتاه یناینی با جایگزاست. درصد 

 یسه. با مقاآیدبدست می یسطح محور یبو ش یالی ینب یهزاو ی،برخاستگ

ینسرگالن مشابه چ یستاقد ی،هندس وابطبدست آمده از نمودار و ر یجنتا

و مدل ( Dahlstrom, 1970)دالستروم  بوسیلهشده  مطرح یشیجدا های

 .باشدیم (Poblet and McClay, 1996) کلیپابلت و مک

 
شدگی و نرخ باالی های جدایشی با افزایش کوتاهچین  (که تکامل پیشروندهPoblet et al, 1997; Poblet and McClay, 1996های جدایشی)سه مدل توصیفی رشد چین .7شکل

( c) ،دگرشکلی با چرخش یال پیشرونده و طول یال ثابت2( مدلb) ،ت کینک باند و تغییر در طول یالدگرشکلی با مهاجر0( مدلa) ،رسوبگذاری همزمان با تکتونیک را نشان می دهد

 .(McClay, 2011ترکیب چرخش یال و تغییر طول یال ) 3مدل
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، 2111، 2، 0107، 0103، 0121، 0100، 0به ترتیب Rlقادیر های نمودارها، منطبق بر م( منحنیPoblet and McClay, 1996های جدایشی )نمودارهای تعیین پارامترهای هندسی چین .8شکل

 )موقعیت تاقدیس سرگالن براساس پارامترهای هندسی آن بر روی نمودار نشان داده شده است(. هستند 01و 3133

 

 

 
 ;Jamison, 1987)جمیسون و پابلت و مک کلی  نمودار هایپارامتر های هندسی الزم جهت استفاده از و  سرگالن یستاقد یمنطقه مطالعات یسطح هایینچ یمشخصات هندس .0جدول

Poblet and McClay, 1996). 

DD´ CC´ BB´ AA´ نام مقطع 

 (iیالی)زاویه میان 001 009 021 001

 (Φخوردگی)زاویه چین 00 01 01 03

 (Τفشردگی) باز باز باز باز

 (ηزاویه تمایل) 91 80 83 82

 تقارن متقارننا نامتقارن نامتقارن نامتقارن

 Cylindricty ایاستوانه ایاستوانه ایاستوانه ایاستوانه

 محور فضایی موقعیت 1/001 1/003 1/020 1/021
 محوری سطح 80/131 82/131 73/131 08/131

21 27 23 21 A 
 1/2λ 72 88 017 81 نسبت ابعادی

21/1 21/1 20/1 27/1 P 
00 39 31 23 Rc 

 کندی چین
81 90 71 10 Ro 
10/1 02/1 0/1 02/1 B 

  گرد شدهنیمه گرد شدهنیمه گرد شدهنیمه شده گردنیمه
 یال پس طول 02 13 07 11
 یال پیش طول 01 07 07 00
 یال پس شیب 11 07 02 30
 یال پیش شیب 18 00 77 81
07/0 03/0 21/0 0/0 Rl=sin (vf / vb) 

9 8/7 1/8 8 
 نمودار از روی شده محاسبه شدگیکوتاه

 (یالپیش برپایه شده نرمالیزه)

 برش روی از شده محاسبه شدگیکوتاه 8 8 13/8 1/01
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 نتیجه گیری 

مهم در پهنه لرستان  هاییساز تاقد یکی نفتی یلسرگالن با پتانس اقدیست

سرکان قرار گرفته  ینفت یدانمثل م یمهم ینفت یادیندر مجاورت م کهاست 

-های لرزه، تفسیر نیمرخهای عرضی ساختاری ترسیم شدهنیمرخ. با توجه به است

های هندسی انجام شده و همچنین وجود اختالف مقاومت بین ای و تحلیل

ها، تاقدیس سرگالن واحدهای مقاوم و نامقاوم و توسعه راندگی در پهلوی تاقدیس

های جدایشی انتقالی است. دو سطح جدایش اصلی که باعث نوع چیناز 

اند شامل سازند منطقه گردیده خوردگی ناهماهنگ دریختی و تشکیل چیندگرر

فلیشی امیران به عنوان سطح جدایش باالیی وسازند شیلی گرو به عنوان سطح 

جدایش میانی است. پارامترهای هندسی انجام گرفته برروی سازند مقاوم سروک 

ی باز و از نظر دهد که این تاقدیس از نظر فشردگدر تاقدیس سرگالن نشان می

گرد های پهن و همچنین از نظرکندی چین در رده نیمهنسبت ابعادی از نوع چین

 یمو ترس دوبعدی نگاریلرزه هاینیمرخ تفسیر و مطالعه به توجه شده قرار دارد. با

 حدود سرگالن عمقی تاقدیس که شودمی مشخص یساختار یعرض یهایرخنم

-می پیدا ادامه باخترشمال سمت به سطحی ستاقدی محور انتهای از کیلومتر 01

 باخترشمال سمت به دوم ساختاری نیمرخ از مطالعه مورد منطقه در واقع در. کند

 تشکیل و ناودیسی ساختار زیر در سرگالن عمقی و تاقدیسی ساختار گرفتن قرار و

 سطح زیاد بسیار ضخامت علت به که شودمی دیده ناهماهنگ خوردگیچین

 عمقی تاقدیس باختریجنوب در .است مطالعه مورد منطقه در ییباال جدایش

 آن باختریجنوب یال در راندگی گسل یک با دیگر عمقی تاقدیس یک سرگالن

 جنوبی سرگالن تاقدیس عنوان به تاقدیس این مطالعه این در که شودمی دیده

-نسرگال یسسرگالن و تاقد یس. با توجه به قرار گرفتن تاقدگرددمی معرفی

و همچنین تحوالت  بزرگ پهنه لرستان ینفت یادیندر مجاورت م یجنوب

-خوردگی و گسلها صورت گرفته و باعث ایجاد چینساختمانی که بر روی الیه

مستعد مورد  ینفت یادینتوانند به عنوان میها میستاقد یناخوردگی شده است، 

 .یرندقرار گ یقمطالعه دق
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