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 چکیده

 در رسوبی پوشش ژرفای تا سطح از ساختارها هندسه تغییرات بررسی به صحرایی های داده و چاه اطالعات بعدی، دو ای لرزه خطوط همزمان تفسیر با حاضر مقاله

 تجمعی طول به و کیلومتری 50 عمق تا ترازمند ساختاری  برش سه ترسیم. است تهپرداخ زاگرس رانده و خورده چین کمربند خاوری جنوب در ساحلی فارس پهنه پیشانی

 های تاقدیس در گسلیده جدایشی خوردگی چین با پوسته نازک دگرریختی از تلفیقی درصد، 55-1/9 شدگی کوتاه با فارس پیشانی که داد نشان منطقه این کیلومتر542

 که خیام، و مدار گاوبندی، المرد، های تاقدیس در این، بر عالوه. دارد تابناک تاقدیس در سنگی پی گسلش با ستبرپوسته ختیدگرری همچنین و خیام و مدار المرد، وراوی،

 میانه در ساختاری جدایش افق یک برابر، دو حدود تا تکتونیکی ستبرای افزایش با پایانی، تریاس سن به دشتک سازند های تبخیری دارند، کمتری نسبی دامنه و موج طول

 .سازد می متفاوت دهرم گروه پرموتریاس مخزنی افق هندسه از را سنوزوئیک و مزوزوئیک واحدهای هندسه که دهند می تشکیل رسوبی پوشش

 پرموتریاس گازی مخزن شدگی، کوتاه جدایش، های افق ساختاری، هندسه ساحلی، فارس  :كلمات كلیدی

 

  مقدمه
 -آلپ کوهزاد مرکزی بخش در زاگرس رانده و خورده چین کمربند

 تقسیمات از بخش ترین بزرگ فارس پهنه. دارد قرار هیمالیا

 بخش دو به سورمه گسله توسط که است کمربند این در تکتونواستراتیگرافی

 که فارس قدیمی بلندای. شود می تقسیم پیشانی فارس و داخلی فارس

 فارس پهنه مرکزی بخش در است برگرفته در را کشور گازی میادین بیشترین

 گرفته قرار فارس قدیمی بلندای پیشانی در مطالعه مورد منطقه. دارد جای

  .است

 کمربند از فارس پهنه در خوردگی چین هندسه گذشته، دهه در

 ,McQuarrie) است بوده بسیاری مطالعات مورد زاگرس رانده و خورده چین

2004; Letouzey & Sherkati, 2004; Molinaro et al., 2005; 

Sherkati et al., 2006; Alavi, 2007; Oveisi et al., 2007; 

Ramsey et al., 2008; Jahani, 2008; Yamato et al., 2011; 

Motamedi et al., 2012; Najafi et al., 2014) .مطالعات این اکثر 

 و هندسه تغییرات و اند کرده ارائه فارس پهنه عرض در را ساختاری های برش

 پژوهش موضوع عنوان به را ها برش این راستای در خوردگی چین اتیککینم

 ,.Yamato et al) عددی سازی مدل راهکار برخی. اند نموده انتخاب خود

 ;Sherkati et al., 2006) آنالوگ سازیمدل نیز تعدادی و( 2011

Jahani, 2008 )کار به خود ساختاری تفسیرهای کردن مستند برای را 

 پهنه در خوردگیچین سبک روی بر شده انجام مطالعات این میان از. اندگرفته

 اند،نموده استفاده چاه اطالعات و ای لرزه خطوط از که آنهایی فارس،

 . اندداده نشان مستندتر را هاچین ژرف هایهندسه

 در خوردگی چین هندسه تغییرات به زیرسطحی مطالعات این از برخی

 اندکرده اشاره فارس پیشانی و مرکزی هایبخش در رسوبی پوشش ژرفای

(Sepehr et al., 2006; Sherkati et al., 2006; Motamedi et al., 

2012; Najafi et al., 2014). زیر اطالعات شده، منتشر مقاالت بر عالوه 

 قدیمی بلندای منطقه در هیدروکربوری موفق و اخیر اکتشافات در که سطحی

 واحدهای هندسه ساختارها، برخی در که دهندمی نشان اندآمده بدست فارس

 در تغییر این. باشدمی متفاوت پرموتریاس مخزنی افق به نسبت سنوزوییک

 محل انتخاب و هاتاقدیس اولویت تعیین ژرفا، تا سطح از هاچین سبک

 کندمی طلب را بیشتری مطالعه و کرده مشکل را گاز اکتشافی هایحفاری

 .(5374 همکاران، و نجفی)
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 محدوده در رسوبی پوشش خوردگی چین برای نیز متفاوتی سازوکارهای

 چین به توان می جمله آن از که است شده پیشنهاد فارس قدیمی بلندای

 ;McQuarrie, 2004; Sherkati et al., 2006) جدایشی خوردگی

Jahani, 2008; Najafi et al., 2014)، گسلی انتشار خوردگی چین 

(Letouzey and Sherkati, 2004; Alavi, 2007; Oveisi et al., 

 به هرمز سری .(Alavi, 2007کرد ) اشاره گسلی خم خوردگی چین و (2009

 پوشاننده پذیر شکل افق عنوان به آن، جانبی های معادل یا اینفراکامبرین سن

 ;Jackson, 1980) اند شده پیشنهاد فارس پهنه برای سنگ پی

Berberian, 1995; Talbot and Alavi, 1996) .از برخی هرچند 

 قدیمی بلندای مرکزی بخش در نمکی گنبدهای رخنمون عدم پژوهشگران

 اند گرفته نظر در رسوبی پوشش قاعده در هرمز سری نبود معنی به را فارس

(Bahroudi and Koyi, 2003). کاهش چون، دالیلی پژوهشگران بیشتر 

 پیشنهاد را انیدریت به آن رخساره تغییر یا و بلندا در هرمز سری ستبرای

 (.Talbot and Alavi, 1996; Jahani et al., 2009) اند کرده

 عرض در ساختاری های برش موازنه و بازگردانی با پیشین مطالعات

 رسوبات برای را ساختاری شدگی کوتاه از متفاوتی مقادیر فارس قدیمی بلندای

 گروه سه در توان می را آنها که است کرده پیشنهاد منطقه این خورده چین

 توسعه بدون را ها تاقدیس و ها ناودیس بین رابطه که مطالعاتی: داد جای

 Jahani et al., 2009; Motamedi) اند گرفته نظر در پهلویی های راندگی

et al., 2012) دگرریختی بدون را ها ناودیس هندسه که ای مطالعه یا و 

 درصد 50 از کمتر را شدگی کوتاه (Oveisi et al., 2009) داند می

 مضاعف هندسه و ها راندگی برای زیاد جابجایی که آنهایی مقابل در. اند  دانسته

 درصد 30 حدود را شدگی کوتاه میزان اند، گرفته نظر در ساختارها برای

 از حاصل شدگی کوتاه سوم گروه و ،(Alavi, 2007) کنند می پیشنهاد

 20 تا 51 حدود در را فارس قدیمی ندایبل عرض در گسلش و خورگی چین

 ;McQuarrie, 2004; Sherkati et al., 2006) اند کرده برآورد درصد

Yamato et al., 2011; Najafi et al., 2014.) 

 داده و بعدی دو ای لرزه خطوط میدانی، های داده از حاضر مطالعه

 شده موازنهضی عر ساختاری برش سه استفاده نموده است تا اکتشافی های چاه 

 حدود به جموعدر م ها طول این برش ترسیم نماید. فارس بلندای پیشانی بر

 عرضها در  این برش رسد. می کیلومتر 50ها به  آن ژرفای و کیلومتر 542

این . تهیه شده است خیام و مدار گاوبندی، تابناک، المرد، وراوی، های تاقدیس

 ژرفای تا سطح از ها چین سبک و ندسهه در تغییر مطالعه به نهایت، درمطالعه 

و  پردازد می ای قاعده و میانی جدایش هایافق عملکرد از متاثر رسوبی پوشش

 .کند می محاسبه را فارس پیشانی عرض در هندسی شدگیکوتاه میزان

 مطالعه مورد منطقه ساختی زمین چارچوب

 ل،طو کیلومتر 100 و عرض کیلومتر 200 از بیش با فارس پهنه    

 کمربند خاوری جنوب قسمت در که است زاگرس ی پهنه ترین وسیع

 پیشانی بخش در حاضر مطالعه(. 5شکل) دارد قرار زاگرس رانده و خورده چین

 ویژگی سه با فارس قدیمی بلندای. است شده انجام فارس قدیمی بلندای

 : شود می مشخص فارس پهنه دیگر های بخش به نسبت

( 5شکل)پرموتریاس گازی های میدان اکثریت برگرفتن در( 5

(Bordenave and Hegre, 2012). 

 آن جنوبی و مرکزی های بخش در نمکی گنبدهای رخنمون نبود( 2

(Talbot and Alavi, 1996). 

 مرکزی بخش سمت به باختر و خاور از رسوبی پوشش ستبرای کاهش( 3

 (.Rahimpour-Bonab et al., 2010; Perotti et al., 2011) آن

 نشان فارس قدیمی بلندای در سازندها، ستبرای هم های نقشه طالعهم

 اطراف مناطق به نسبت میوسن تا تریاس از حداقل منطقه این که دهد می

 به باختر و خاور از رسوبی پوشش ستبرای کاهش موجب که است، بوده باالتر

 ,.Rahimpour-bonab et al) است شده آن مرکزی های بخش سمت

 فارس، خلیج موازات به کیلومتر 200 طول به ای لرزه خط یک عهمطال (.2010

 دهد می نمایش خوبی به را بلندا این باالی در رسوبی پوشش ستبرای کاهش

(Perotti et al., 2011.) طول در فارس قدیمی بلندای ی منطقه بودن باالتر 

 با .است شده منطقه این سمت به هیدروکربور اولیه مهاجرت موجب زمان، این

 مهاجرت دوباره هیدروکربوری تجمعات این میوسن، در ها خوردگی چین شروع

 اند افتاده دام به ها تاقدیس توسط شده ایجاد های بستگی در و کرده

(Bordenove and Hegro, 2012.)  

 پهنه پیشانی عرض در ساختاری هندسه تعیین برای مطالعه این در

 ترسیم سنگ پی ژرفای تا زمین سطح از ترازمند ساختاری برش سه فارس

 خلیج ساحلی خط تا وراوی تاقدیس شمال از ها برش این که است گردیده

 این موقعیت )5شکل( در که یابد می ادامه کیلومتر 50 حدود ژرفای تا و فارس

 (.2 شکل) است شده داده نشان ها برش
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 Berberian and king, 1981; Sepehr andاز  برگرفته یساختار عناصر) است آن نشان داده شده یبر رو یساختار یماتگرس که تقساز کمربند زا یرقوم-ارتفاعی مدل . تصویر5شکل

Cosgrove, 2004 هستند ساختاری هایهنهپ مرز که هاییگسله همچنین. است شده واقع فارس قدیمی بلندای در که دهدمی نشان را پژوهش این مطالعه منطقه موقعیت رنگ سیاه چهارگوش(؛ 

 ,MZT=Main Zagros Thrust, HZF=High Zagros Fault, BRF=Balarud Fault, MFF: Mountain Front Fault, K-BF=Kazerun-Borazjan Fault: )شامل

SF=Surmeh Fault) 

 

  بیرم شرکت ملی نفت ایران اقتباس شده 5:210000اوبست، گاوبندی و همچنین نقشه خنج، گ 5:500000های  شناسی پیشانی پهنه فارس که با تغییرات جزئی از نقشه نقشه زمین .2شکل

 است.  های این پژوهش بر روی نقشه نشان داده شده و محل چاه ’CCو  ’AA’ ،BBشناسی ساختمانی  های زمین است. مسیر برش های منطقه برروی نقشه نوشته شده است. نام تاقدیس
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 یمکانیک و عمومی شناسی چینه

. دهد می نمایش را فارس قدیمی بلندای پیشانی شناسی چینه ستون (3شکل)

 : است شده تنظیم ستبرا اساس بر و منبع سه از استفاده با ستون این

 قابل های رخنمون که پالئوسن از جوانتر واحدهایی برای صحرایی عملیات( 5

  .دارند منطقه در ای مالحظه

 .(وراوی و مدار تابناک، چاه اساس بر مدتاع) شده حفاری های چاه اطالعات( 2

 نشده حفاری ها چاه از کدام هیچ در که زیرین پالئوزوئیک واحدهای برای( 3

 James and) است شده استفاده  زاگرس شناسی چینه های گزارش از بودند،

Wynd, 1965; Szabo and Kheradpir, 1978; Ghavidel-Syooki, 

 کنترل نیز شده ژرفا به تبدیل ای لرزه خطوط با پالئووئیک سری ستبرای (.1996

 .است گردیده

 بلورین سنگ پی روی بر کیلومتر 50 حدود ژرفای با منطقه رسوبی پوشش

 یا هرمز نمکی سری توسط رسوبی پوشش این قاعده. است گرفته قرار پرکامبرین

 که ،(Talbot and Alavi, 1996) است شده پوشیده آن جانبی های معادل

 خود از شده ترسیم ساختاری های برش اساس بر را کیلومتر 2 تا 5 حدود ایستبر

 ,Player, 1969; Kent) دارد مطابقت نیز گذشته مطالعات با و دهد می نشان

1970; Ala, 1974 .)زیرین پالئوزوئیک سری واحدهای هرمز نمک روی بر 

 سنگ ماسه گلسنگ،) بیکایل ،(آهک و گلسنگ دولومیت،) میال سازندهای شامل

 .اند گرفته قرار( کربنات و سنگ ماسه گلسنگ،) زردکوه و( مادستون و

( ارگانیک هایگلسنگ و سنگ ماسه) سیاهو سازندهای باالیی پالئوزوییک در

 سنگ عنوان به که دارند قرار( ارگانیک هایگلسنگ و سنگ ماسه) سرچاهان و

 سازند همراه به سازند دو این. شوند می معرفی مطالعه مورد منطقه در گاز منشا

 ستون در باالیی پالئوزوئیک سری عنوان به( انیدریت و کربنات) داالن

 . اند شده مشخص شناسی چینه

 از پلیوسن های نهشته تا داالن سازند از شناسی چینه ستون ترسیم در

 ای لرزه خطوط تفسیر. است شده استفاده دسترس در اکتشافی های چاه اطالعات

 پالئوزوئیک سری برای را کیلومتر 4 حدود ستبرای ایران، نفت ملی شرکت توسط

 ای لرزه خطوط(. Najafi et al., 2014) است نموده پیشنهاد فارس پهنه در

 واحدهای برای را کیلومتر چهار ستبرای نیز مطالعه این در شده ژرفا به تبدیل

 گاز ذخایر مخزن سنگ دهرم گروه. نمایدمی پیشنهاد منطقه این در پالئوزوئیک

 نمایش خود از را کیلومتر 5 حدود ستبرای که هستند مطالعه مورد منطقه در

 داالن ،(گلسنگ و سنگ ماسه) فراقان سازندهای شامل جدید به قدیم از و دهند می

 سازند(. Szabo and Kheradpir, 1978) هستند( گلسنگ و آهک) کنگان و

 و دولومیت همراه به انیدریت از فارس پیشانی پوش سنگ عنوان به دشتک

 . است  شده تشکیل گلسنگ

 در متر 110 از مطالعه مورد منطقه در دشتک سازند شناختی چینه ستبرای

 دشتک تبخیری سازند. است متغیر المرد تاقدیس در متر 5100 تا تابناک تاقدیس

 های دولومیت به تبدیل با مرتفع زاگرس و فارس پهنه تر داخلی مناطق سمت به

 Sepehr) دهد می دست از جدایش افق عنوان به را خود اهمیت کت خانه سازند

et al., 2006; Sherkati et al., 2006; Najafi et al., 2014 .)روی بر 

 واقع( متر 40) کم ستبرای با( گلسنگ و دولومیت) نیریز سازند دشتک، سازند

 قرار متر 391 رایستب به خامی گروه سازندهای نیریز، سازند روی بر. است شده

 هیث، انیدریت ،(دولومیت و گلسنگ آهک،) سورمه سازندهای شامل که اند گرفته

 گروه روی بر. باشندمی( آهک) داریان و( مارن و گلسنگ) گدوان ،(آهک) فهلیان

 قاعده در کژدمی سازند های گلسنگ متر 15 با بنگستان گروه سازندهای خامی،

 سازندهای به مربوط مقاوم آهکی هایسنگ متر 514 آن روی بر. گردند می آغاز

 گلسنگ متر 40 توسط آهکی سازند دو این که است گرفته قرار ایالم و سروک

 . شوندمی جدا یکدیگر از الفان

 گروه رسوبات روی بر متر 40 ستبرای با گورپی مارنی و گلسنگی سازند

 بر متر 305 تبرایس با( آهک و گلسنگ) پابده سازند. است گرفته قرار بنگستان

 جهرم سازند های دولومیت ادامه در و است شده نهشته گورپی سازند رسوبات روی

 آسماری آهک. است کرده گذاری رسوب پابده سازند روی بر متر 210 ستبرای با

 قرار جهرم سازند های دولومیت روی بر ناپیوسته صورت به متر 370 ستبرای با

 متر 200 حدود ستبرای با( آهک و نمک دریت،انی) گچساران سازند. است گرفته

 شده واقع متر 135 ستبرای با میشان های گلسنگ زیر در و آسماری سازند روی بر

 معرفی نیز ترم 5100 به نزدیک تا فارس پهنه در میشان سازند ستبرای. است

 که است میشان سازند از ای قاعده عضو گوری آهک(. Pirouz, 2013) است شده

 . است شده ترسیم جداگانه صورت به توجه قابل تبرایس علت به

 متر 755 ستبرای با( مارن و سیلتستون سنگ، ماسه تناوب) آغاجاری سازند

 تقسیم پایینی و باالیی قسمت دو به و است گرفته قرار میشان سازند روی بر

 Mouthereau et) گردند می جدا یکدیگر از دگرشیبی صورت به که شود می

al., 2007; Khadivi et al., 2010 .)کنگلومرای سنگی واحد ترین جوان 

 بر ناپیوسته صورت به و دهد می نمایش خود از متغیری ستبرای که است بختیاری

  .است گرفته قرار آغاجاری سازند روی
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-james and Wynd, 1965; Szabo and Kheradpir, 1978; Ghavidelشناسی پوشش رسوبی تهیه شده در این پژوهش بر روی پیشانی فارس )برگرفته از ستون چینه .3شکل

syooki, 1996صحرایی برای سازندهای آغاجاری و بختیاری گیری  باشد که با اندازه(. این ستون بر حسب ستبرای واحدها می (Perrier et al., 1975)های حفاری شده تا ژرفای  ، اطالعات چاه

 شناسی برای واحدهای پالئوزوئیک زیرین به دست آمده است.  های چینه، مدار و وراوی( و گزارش5-پالئوزوئیک باالیی )چاه تابناک

 

 ساختارها هندسه مطالعه روش

 برش تشکیل به اقدام زیرسطحی و سطحی اطالعات ترکیب با مطالعه این در

 ترسیم داده های برش روی بر ترازمند ساختاری های برش سپس است شده داده

 :است شده ترسیم گام چهار در ساختاری برش هر. اند شده

 های داده ساختاری، برش مسیر بهترین کردن مشخص از بعد نخست، گام در

 محل شامل) چاه های داده اینها، بر عالوه و توپوگرافی برش میدانی، عملیات

در طول  .(3شکل) ایم کرده تلفیق یکدیگر باMove  افزار نرم در ار( سرسازندها

 یابی جهت های ساختاری، حدود یک هفته عملیات میدانی در راستای مسیر برش

خوردگی با دقت تعیین شود.  تا هندسه نزدیک به سطح چین ها برداشت گردید الیه

نشان داده شده  (1و  4 شکل)های ساختاری  ها بر روی برش گیری مقادیر این اندازه

است. همچنین در طول عملیات صحرایی محل همبری سازندها مشخص شده و 

 ها اعمال شد. ه و بر روی برششناسی کمی تصحیح گردید نسبت به نقشه زمین

 به زمان از مناسب سرعتی هایمدل اعمال با را ای لرزه خطوط دوم، گام در

 به تبدیل ای لرزه خطوط تا است الزم ساختاری تفسیر از پیش. اند شده تبدیل ژرفا

 هایهندسه هم و کرد مشخص را ساختارها صحیح شیب و ژرفا بتوان تا شوند ژرفا

(. Etris et al., 2001) برد بین از را شوندمی دیده زمانی خطوط در که کاذبی

 توسعه ژرفا به سرعت هایمدل از اصلی گروه دو ای، لرزه های بررسی زمان طول در

 : اندکرده پیدا

  .ایالیه سرعتی هایمدل( 5

 زیاد گسلش و خوردگیچین شدت به توجه با. پیوسته سرعتی هایمدل( 2 

 تابع با ژرفا افزایش به نسبت سرعت آن در که پیوسته سرعتی مدل از هاالیه

 گردید استفاده (Marsden, 1992) یابدمی افزایش پیوسته بصورت مشخصی

 (.4شکل)

 خطوط رسم با ای لرزه خطوط روی بر مشخص های بازتابنده سوم، گام در

 پررنگ تنها و نشده تفسیر ساختاری یا افق هیچ مرحله این در. شدند تر پررنگ

 موجود هایداده تا گرفت انجام  2D Moveافزارنرم محیط در ها بازتابنده کردن

 که مودن مشخص کار این. شوند داده نمایش مشخص صورت به ای لرزه خطوط در

 .(4شکل) اندنشده تصویر خوبی به ای لرزه خطوط جای همه در ساختارها

. است گرفته انجام ساختاری های برش رسم و ساختاری تفسیر چهارم، گام در

 ساختاری برش روی بر زیرسطحی و سطحی هایداده تمام قبلی، گام سه طی

 آن روی بر هاداده تنها که برشی به. اند شده  داده تلفیق یکدیگر با و شده پیاده

 برش و( Groshong, 1999) شودمی گفته " داده برش" است، شده داده نشان

 مطالعه این در. شود ترسیم داده برش روی بر بایستمی همواره ساختاری

 که ایگونه به متفاوت ساختاری هایمدل اساس بر مختلفی هندسی هایحل راه

 نهایت در. شدند امتحان هابرش ترسیم یبرا باشند هاداده بر منطبق کامالً

 داشتند، برش هر روی بر موجود هایداده با را انطباق بیشترین که هاییهندسه

 و سطحی اطالعات تمامی ها،برش رسم طول تمام در(. 1شکل) اند گردیده انتخاب

 بوده مشاهده قابل زمینه پس در بودند، اطمینان نقاط دهنده نشان که زیرسطحی

 یابی جهت یک یا و ای لرزه خط در بازتابنده یک حتی که بود این بر سعی و است

 .نشود گرفته نادیده نیز سطح در بندیالیه
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 ساختاری های برش 

 سه قبل قسمت در شده داده توضیح روش از استفاده با مطالعه این در    

 تا نزمی سطح از کیلومتر 542 حدود طول به مجموع در ترازمند ساختاری برش

 این تمامی(. 2شکل) است شده ترسیم کیلومتر 50 حدود در رسوبی پوشش ژرفای

 به اکتشافی های چاه و صحرایی های داده ای، لرزه خطوط تلفیق روش به برش سه

 .اند پرداخته فارس قدیمی بلندای پیشانی در ساختاری هندسه بررسی

 

 پهنه پیشانی زا مطالعه این در که’ CC و’ AA’ ، BB ساختاری های برش

 مسیر در اصلی ساختارهای. است  شده  داده نشان )4 شکل( در شده، ترسیم فارس

 وراوی،  تاقدیس شامل باختری جنوب به خاور شمال از ترتیب به ها برش این

 کوهستان، پیشانی گسله گاوبندی، تاقدیس تابناک، تاقدیس المرد، تاقدیس

 .هستند خیام تاقدیس و مدار تاقدیس

 

 

 
 

های وراوی، المرد، تابناک، گاوبندی و خیام که در عرض تاقدیس ’AAاند. این مراحل بر روی برش گام اصلی مطابق شکل ترسیم شده های ساختاری در طی چهاردر این مطالعه برش .4شکل

 است. نشان داده شده
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 شناسی آن نشان داده شده است. ای و در پایین برش زمین رزهکه در باال خط ل ’CCو  ’AA’ ،BB های ساختاری  برش .1 شکل
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 7/0-9/0 حدود دامنه و کیلومتر 51 حدود موج طول با وراوی تاقدیس

 یالی بین زاویه(. 1شکل) است گرفته قرار ساختاری برش خاوری شمال در کیلومتر

 ویر بر که دهد می نشان را مالیم چین و درجه 590-511 حدود در تاقدیس این

 جنوبی قسمت در المرد تاقدیس. است کرده پیدا جدایش هرمز ای قاعده نمک

 این از شده ترسیم شناسی زمین های نقشه در و است گرفته قرار وراوی تاقدیس

 بررسی با مطالعه این در. است  نشده برده نامی آن از گذشته مطالعات و منطقه

 کیلومتر 41 تاقدیس ینا محور طول زیرسطحی ساختارهای و ای لرزه تصاویر

 صورت به ’BB برش در ای جعبه چین هندسه با تاقدیس این. است شده محاسبه

ای از این جهت برای  هندسه چین جعبه (.1شکل) است مشاهده قابل آشکار

شود که بخش باالیی این ساختار تقریبا مسطح و افقی  تاقدیس المرد پیشنهاد می

وسیع تشکیل شده است. این منطقه توسط شیب نسبتا  است و از یک محدوده هم

دو لوال از دو پهلوی پرشیب و کوتاه در طرفین تاقدیس جدا شده است. این شکل 

داده  ’BBای را به طاقدیس المرد در مسیر برش  هندسه عمومی یک چین جعبه

 است.

 در. باشد می دشتک تبخیری سازند روی بر المرد، تاقدیس در جدایش افق 

 ستبرا این. دهد می نشان خود از را متر 5100 ستبرای دشتک سازند ’CC برش

 دشتک سازند برای را متر 5232 و 5459 میزان ’BB و ’AA های برش در

 آن شمالی پهلوی که است نامتقارن چین یک المرد تاقدیس. دهد می نمایش

 المرد تاقدیس در پهلویی میان زاویه. است تر پرشیب آن جنوبی پهلوی به نسبت

 چین نوع از 5714 فلوتی بندی طبقه در که شده گیری اندازه درجه 511 حدود در

 دامنه و کیلومتر 1 حدود در نیز تاقدیس این موج طول. آیند می حساب به مالیم

 که نامتقارن چین یک صورت به تابناک تاقدیس. است کیلومتر 1/0 حدود نیز آن

 نمایان درجه 51 شیب با آن جنوبی پهلوی و درجه 30 شیب با آن شمالی پهلوی

 زاویه. دارد قرار دریا سطح متری 5051 در تاقدیس این ارتفاع بیشترین که شده

 فلوتی بندی طبقه در که است درجه 590 حدود در تاقدیس این در پهلویی میان

 21 حدود در تاقدیس این موج طول. آید می حساب به مالیم چین نوع از 5714

. است شده گیری اندازه کیلومتر 2/5 حدود در یستاقد این دامنه و کیلومتر

 ژرفای. است  شده گسترده تابناک تاقدیس جنوبی پهلوی در گاوبندی تاقدیس

 در تاقدیس این متاسفانه. است گرفته قرار دشتک سازند در تاقدیس این جدایشی

 به بتوان شاید را آن عامل که دارد، پایینی تصویر کیفیت ای لرزه تصاویر تمامی

 ارتباط تاقدیس این جنوبی پهلوی در کوهستان پیشانی سنگی پی گسله قرارگیری

 در که باشد می درجه 510 حدود در تاقدیس این در پهلویی میان زاویه. داد

 این موج طول. آید می حساب به مالیم چین نوع از 5714 فلوتی بندی طبقه

. دهد می نشان را کیلومتر 1/0-4/0 آن دامنه و کیلومتر 7-9 حدود در تاقدیس

 تاقدیس این. است گرفته قرار فارس خلیج شمالی بخش در  مدار ساحلی تاقدیس

 در موجود راندگی گسله. شود می جدا خیام تاقدیس از شکل زین هندسه یک با

 پهلوی شدن رانده باعث خاور شمال سمت به شیب با مدار تاقدیس جنوبی پهلوی

. است بیشتر جنوبی پهلوی شیب بنابراین و شود یم جنوبی پهلوی روی به شمالی

 میان زاویه. نمایند می پیدا جدایش دشتک سازند های تبخیری روی بر تاقدیس این

 اساس بر که است درجه 511 تاقدیس این روی بر برش این در پهلویی

 این موج طول. آید می حساب به مالیم چین نوع از 5714 فلوتی بندی تقسیم

 ساحلی تاقدیس. دهد می نشان را کیلومتر 7/0 آن دامنه و یلومترک 9/9 تاقدیس

 صورت به تاقدیس این خوردگی چین. است گرفته قرار مدار تاقدیس ادامه در خیام

 این جدایش ژرفای. شود می مشخص شمالی پهلوی در پالنژ تغییرات با نامتقارن

 خیام اقدیست پهلویی میان زاویه. است  شده مشخص دشتک سازند در تاقدیس

 مالیم چین نوع از 5714 فلوتی بندی تقسیم اساس بر که است درجه 513 برابر

 کیلومتر 9/0 برابر آن دامنه و کیلومتر 2/7 برابر تاقدیس این موج طول. است

رخنمون دارد، در بخش  ’AAتاقدیس خیام در انتهای جنوبی برش  .است

را  (pop up)باالجسته  سطحی و باالی افق جدایش دشتک، هندسه یک ساختار

دهد. این ساختار توسط یک گسل راندگی در پهلوی جنوبی و یک  از خود نشان می

 راندگی در پهلوی شمالی ارتفاع گرفته است. گسل پس

 فارس، پیشانی از مطالعه این در شده ترسیم ساختاری های برش در

 علت که است شده پیشنهاد پالئوزوییک واحدهای در معکوس و راندگی های گسله

 به است، هندسه معتبرسازی و ها برش کردن ترازمند ها، گسله این ترسیم اصلی

 که طولی کمبود. باشد برابر ساختاری مختلف های افق در واحدها طول که ای گونه

. شود می جبران پیشنهادی های گسلش این با دارد وجود پالئوزوئیک سازندهای در

 نیز فارس از پیشین مطالعات در پالئوزوئیک واحدهای در گسلش نوع این البته

 همکاران و ورجس این بر عالوه (.Motamedi et al., 2012) است شده معرفی

 واحدهای در گسله تعدادی طول، این افزایش برای لرستان، پهنه در( 2055)

 از مشابهی تفسیر که نمایند می پیشنهاد کبیرکوه تاقدیس هسته در پالئوزوئیک

 دو در ها گسله این (.Vergés et al., 2011) است مطالعه این در ما تفسیر

 تاقدیس پایین در گسله اولین. اند گرفته قرار ساختاری های برش روی بر منطقه

 .است خیام و مدار تاقدیس پایین در گسله دومین و المرد

از مسائل مهم در تعیین هندسه عمیق ساختارها در پهنه فارس، تفکیک 

پوست از یکدیگر است. در سبک -پوست و ستبر-ری نازکهای ساختا سبک

پوشش  قاعده در پذیر خوردگی در راستای افق شکل پوست، چین-ساختاری نازک

سنگ پرکامبرین با  پی ،پوست-یابد. در حالیکه در سبک ستبر جدایش می رسوبی

شود و یک چین  های پرشیب معکوس در دگرریختی وارد می فعال کردن گسل

، مهمترین شاهد کند. در پهنه فارس ساحلی ادیواره خود ایجاد میبزرگ در فر

پیشانی  ههایی هستند که در راستای گسل سنگ در دگرریختی، زلزله درگیری پی

 ,Talebian and Jackson) اند رخ داده ، در زیر تاقدیس تابناککوهستان

در زیر سنگی  های مغناطیس هوایی وجود یک گسل پی عالوه بر این داده .(2004

های منطقه  . باقی تاقدیس(5390 طباطبایی،)کند  تاقدیس تابناک را تایید می

 پوست هستند.-سنگی نداشته و احتماال از نوع نازک شاهدی از گسلش پی

 پیشانی گسله نام به سنگی پی پرشیب معکوس گسله فارس، پیشانی بخش در

 از تر قدیمی واحدهای رخنمون با) برخاسته های تاقدیس از ای زنجیره کوهستان،

 که کرده ایجاد گسلی سامانه این قطعات فرادیواره در را( خود هسته در کرتاسه

 حدود در شیبی با گسله این. است مطالعه مورد منطقه در تابناک تاقدیس شامل

 از. است شده مشخص سنگی پی گسله عنوان به ساختاری های برش در درجه 11

 بررسی آنها ای لرزه مرکز رو که کوهستان پیشانی گسله به وابسته های لرزه زمین

 5799 ،5799 ،5710 ،5714 ،5753 ،5793 های لرزه زمین به توان می است،  شده

 و ساز که کرد اشاره 5/1 و 9/4 ،9/4 ،1/1 ،3/1 ،9/1 ،9/4 های بزرگی با 2050 و

 ،5791 ،5795 ،5711 های لرزه زمین همچنین. اند داده نشان خود از معکوس کار

 روی مطالعه مورد منطقه نزدیکی در نیز معکوس سازوکار با همگی 2050 و 5791

 این در شده ترسیم ساختاری های برش در(. 5375 همکاران، و نعمتی) اند داده

 ژرفا این. است شده منظور کیلومتر 50 تا 7 از پرکامبرین سنگ پی ژرفای مطالعه،

 فارس پهنه در مغناطیسی سنگ پی ژرفای و ها تاقدیس جدایش ژرفای اساس بر

 1/2 مطالعه مورد منطقه در سنگ پی شیب(. 5390 طباطبایی،) است شده منظور
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 وزن سنگ پی شیب دلیل که. است شده گرفته نظر در خاور شمال سمت به درجه

 و شوند می روباره مواد وزن شدن سنگین باعث درز خط منطقه در که است موادی

 این درز خط منطقه از شدن دور با و آورند می تر پایین همنطق این در را سنگ پی

 DeCelles and) گیرد می قرار کمتری ژرفای در شیب و شده کاسته حجم

Giles, 1996.) 

 بحث

 ساختاری های برش ای، ناحیه مقیاس در فارس پهنه روی بر بسیاری مطالعات    

 راستای در خوردگی نچی کینماتیک و هندسه تغییرات بررسی به و اند کرده ارائه

 ای ناحیه های برش نزدیکی در ساختاری برش نه تاکنون. اند پرداخته ها برش این

 های برش با آنها مقایسه به ادامه در که اند شده معرفی پژوهش این در شده ارائه

 McQuarrie, 2004; Sherkati) شود می پرداخته پژوهش این در شده ترسیم

et al., 2006; Alavi, 2007; Jahani, 2008; Oveisi et al., 2009; 

Yamato et al., 2011; Motamedi et al., 2012; Najafi et al., 

2014.) 

 حدود طول به مجموع در ترازمند، ساختاری برش سه ترسیم با پژوهش این

 داده قرار بررسی مورد فارس پهنه پیشانی در را ساختاری هندسه کیلومتر، 542

 کیلومتر 50 حدود منطقه این در سنگ پی ژرفای ررسیب این طبق بر. است

 نیز( 5390 طباطبایی،) هوایی مغناطیس اطالعات با که است شده گیری اندازه

 یا هرمز نمک توسط ساختاری های برش این روی بر ای قاعده جدایش. دارد تطابق

 این از شده ترسیم های برش سایر در که است شده گرفته نظر در آن های معادل

 اهمیت پژوهش، این در ای قاعده جدایش افق بر عالوه. است قبول مورد نیز منطقه

 این نقش و است شده مشخص ساختارها روی بر نیز دشتک میانی جدایش افق

 واضح صورت به خیام و مدار گاوبندی، المرد، همچون هایی تاقدیس تاثیر بر افق

 خوردگی چین محور یرتغی باعث جدایش سطح این(. 1شکل) است مشاهده مورد

 برابر دو حدود به المرد تاقدیس در سازند این ستبرای. است شده خیام تاقدیس در

 به ای عده پیشین ساختاری های برش در این از پیش. رسد می اولیه های نهشته

 ;Sherkati et al., 2006) اند کرده اشاره محلی صورت به سازند این اهمیت

Motamedi et al., 2012; Najafi et al., 2014) در جهانی همچنین و 

 است کرده معرفی کم اثر با را نئوژن و تریاس در میانی جدایش افق خود مطالعات

(Jahani, 2008.) جدایش افق عنوان به را سازند این خود مطالعات در نیز علوی 

 این اهمیت نیز ای عده (.Alavi, 2007) کند می معرفی اثر کم بسیار و محلی

 ;McQuarrie, 2004) اند گرفته نادیده خود ساختاری های برش در را سازند

Yamato et al., 2011.) نظر در با را میانی جدایش افق نیز همکاران و اویسی 

 گیرند می نظر در گچساران سازند روی بر ستبر صورت به گچساران سازند گرفتن

(Oveisi et al., 2009) با) سازند این متر 40 به نزدیک ستبرای به توجه با که 

 این ای لرزه خطوط تفسیر و بررسی مورد منطقه در( چاه اطالعات از استفاده

 .باشد نمی قبول مورد سازند این برای ویژگی

 زمان، واحد در گام به گام روش با پژوهش این در محاسبه مورد شدگی کوتاه

 شده رسیمت ساختاری های برش طول در مساحت و طول پایستی قانون همراه به

 شدگی کوتاه از قسمتی شدگی، کوتاه این. است شده محاسبه درصد 55 تا 1/9 برابر

 مطالعات در که هایی شدگی کوتاه. دهد می نمایش زمان طول در را فارس پهنه

 این در رسوبی پوشش برای را درصد 30 تا 1/1 حدود از اند شده محاسبه پیشین

 ;McQuarrie, 2004; Sherkati et al., 2006) کنند می معرفی منطقه

Alavi, 2007; Jahani et al., 2009; Yamato et al., 2011; 

Motamedi, 2012; Najafi et al., 2014.) بین رابطه که هایی برش در 

 شده گرفته نظر در پهلویی های راندگی توسعه بدون ها ناودیس و ها تاقدیس

(Jahani et al., 2009; Motamedi et al., 2012) ها ناودیس هندسه یا و 

 شدگی کوتاه ،(Oveisi, 2007) است  شده منظور مسطح و دگرریختی بدون

 زیاد های جابجایی که مطالعاتی مقابل در. است گردیده برآورد درصد 50 از کمتر

 میزان اند، گرفته نظر در ساختارها برای  مضاعف های هندسه و ها راندگی برای

 سوم گروه ،(Alavi, 2007)کنند می پیشنهاد درصد 30 حدود در شدگی کوتاه

 کوتاه شده، ارائه ای ناحیه و ای منطقه ساختاری های برش موازنه و بازگردانی

 حدود را فارس قدیمی بلندای عرض در گسلش و خوردگی چین از حاصل شدگی

 ,.McQuarrie, 2004; Sherkati et al) دهد می نشان درصد 20 تا 51

2006; Yamato et al., 2011; Najafi et al., 2014.) شدگی کوتاه میزان 

 .دارد مطابقت سوم گروه شدگی کوتاه میزان با پژوهش این در شده محاسبه

خوردگی جدایشی گسلیده  چین مطالعه این در خوردگی چین غالب کار و ساز

 نمک) رسوبات قاعده در پذیر یکی شکل جدایش زیرا دو افق گردد. پیشنهاد می

عمل  (دشتک دنساز) رسوبی پوشش میانه دیگری در و( آن های عادلم یا هرمز

 کم جابجایی و ها گسله فرودیواره در شده ایجاد های ناودیس اند. همچنین کرد

خوردگی جدایشی قبل از  دهد که چین نشان می چین، ابعاد به نسبت ها گسله

 شانیپی در جدایشی های چین الگوی(. 1شکل) گسلش پهلویی ایجاد شده است

 ;McQuarrie, 2004) است پیشنهاد شده نیز پیشین مطالعات توسط فارس

Sherkati et al., 2006; Jahani, 2008; Yamato et al., 2011; 

Motamedi, 2012; Najafi et al., 2014.) برخالف این مطالعات، اما 

 الشم سمت به شیب ها گسله تمامی که باورند این بر دیگر از دانشمندان ای عده

و  هستند همراه خود جنوبی پهلوی در راندگی یک با ها تاقدیس اغلب و دارند

 ;McQuarrie, 2004) است گسلی انتشار مدل با منطبق بیشترخوردگی  چین

Letouzey and Sherkati, 2004; Sherkati et al., 2006; Alavi, 

2007; Oveisi et al., 2009.) های گسله که برخی نیز این نظر را دارند 

. دارند فلت-رمپ-فلت هندسه و مضاعف آرایش شمال، سمت به شیب با منطقه

 سازوکار و شده گرفته نظر در مسطح کامال ها گسله فرودیواره در را ها الیه

 ,Alavi) است شده گرفته نظر در گسلی خم های چین نوع از عمدتا را دگرریختی

2007.) 

 شده مشاهده ای لرزه طوطخ در کوهستان پیشانی گسله حاضر مطالعه در

 در کرتاسه های رخنمون قرارگیری با نیز صحرایی مطالعات در گسله این .است

 این. است تایید مورد گاوبندی تاقدیس جنوبی پهلوی در نئوژن های رخنمون برابر

 ژرفای تراز در کیلومتر 2 تا 5 حدود جابجایی با و درجه 10 حدود شیب با گسله

 تفسیر و ها لرزه زمین مکان ها، لرزه زمین کانونی ازوکارس به توجه با سنگ پی

 مطالعات بیشتر در کوهستان پیشانی گسله. است شده مشخص ای لرزه خطوط

 ,.Sherkati et al., 2006; Jahani et al) است شده معرفی نیز پیشین

2009; Yamato et al., 2011; Motamedi et al., 2012; Najafi et 

al., 2014.) 

 گیری یجهنت

 کیلومتر، 542 تجمعی طول به ترازمند ساختاری برش سه تهیه با مطالعه این    

 میدانی اطالعات ای، لرزه خطوط تلفیق با که کیلومتری 50 ژرفای تا زمین سطح از

 گاوبندی، تابناک، المرد، وراوی، ساختارهای هندسه تعیین به شدند ترسیم چاه و

 فارس بلندای پیشانی. است پرداخته فارس بلندای پیشانی در خیام و مدار
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 این ساختارهای. است شده متحمل را درصد 72/50 تا 11/9 هندسی شدگی کوتاه

 جدایشی خوردگی چین سازوکار با پوسته نازک دگرریختی از تلفیقی منطقه

 و( وراوی تاقدیس در) آن های معادل یا هرمز اینفراکامبرین سازند روی بر گسلیده

 در) کوهستان پیشانی سنگی پی گسله مشارکت با ستبرپوسته ریختیدگر همچنین

 .دهند می نشان خود از( تابناک تاقدیس

 گاوبندی، المرد، های تاقدیس در که دادند نشان همچنین ساختاری های برش

 ستبرای افزایش با پایانی، تریاس سن به دشتک سازند های تبخیری خیام، و مدار

 در ساختاری جدایش افق یک اولیه، نهشتی ستبرای بربرا دو حدود تا تکتونیکی

 و وراوی های تاقدیس روی بر مقابل در. دهند می تشکیل رسوبی پوشش میانه

 را خود اولیه نهشتی ستبرای و نداشته جدایشی نقش تریاس های تبخیری تابناک

 روی آنها در دشتک سازند تکتونیکی ستبرشدگی که هایی تاقدیس .اند کرده حفظ

 ها تاقدیس سایر به نسبت کمتری نسبی دامنه و موج طول دارای است، دهدا

 .هستند

 

 سپاسگزاری
 نفت شرکت شناسی زمین مدیریت همچنین و پژوهش و توسعه مدیریت از    

. داریم را تشکر کمال پژوهش این از پشتیبانی خاطر به ایران مرکزی مناطق

 فضای ایجاد دلیل به زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه از همچنین

 غفرانی، مهندس از. نماییم می قدردانی صحرایی عملیات امکانات ارائه و پژوهشی

 و سازنده نظرات دلیل به جدیر مهندس و رجبی مهندس اندیش، نیک مهندس

همچنین از آقای دکتر . کنیم می سپاسگذاری مطالعه این طول در بسیار های کمک

نشریه و همچنین داوران محترم به دلیل  سابق علیرضا زراسوندی سردبیر

  نماییم. نظراتشان قدردانی می
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