
  )١۱٥‐١۳۲ (۲ شماره) ١٣٨۵ ( دوموسيجلد                   مجله علوم دانشگاه تهران

  

ها بر  هاي آن برشي زيرسطحي و تحليل اثر دگرريختي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله
  رانده شده زاگرس در پهنه دزفول‐كمربند چين خورده

 
  زينب داوودی ،*علی يساقی

   دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران پايه ،شناسي، دانشکده علومزمينبخش 
  yassaghi@modares.ac.ir:  آدرس الکترونيکی‐ مسئول مکاتبات*

  )۲۷/۲/۸۴: ؛ پذيرش۷/۱۱/۸۳: دريافت(

  
  چکيده

ي ها گسلشده منجر به شناسايي  رانده ‐خورده اي و مغناطيس هوايي در پهنه دزفول، شمال غربي زاگرس چين هاي دورسنجي، لرزه بررسي و تحليل داده
 شده و ساختارهاي جوانتر رانده‐خوردههندسه خميدگي ساختاري در چين هاي بخش چين بر مبناي . هاي مابين آنها گرديد ـبرشي زير سطحي و پهنه يعرض

ـجنوب شرقي داراي جدايش راستبر بوده و  دسته اول با روند شمال غربي.  تشخيص داده شده استها گسلهاي برشي دو دسته از اين  حاصله در اين پهنه
موضوع قابل توجه در زاگرس عدم ارتباط كامل بين مراكز سطحي . بر دارند ـجنوب غربي و جدايش چپ يل شرقتوسعه بيشتري نسبت به دسته دوم با روند شما

هاي تاريخي و  دهد، موقعيت و سازوكار برخي زلزله اي نشان مي هاي لرزه هاي انجام شده بر روي داده ي سطحي منطقه است كه بررسيها گسلها و  زلزله
هاي مغناطيسي و   همروندي اين ساختارهاي زيرسطحي با خطواره.برشي شناسايي شده مرتبط هستند ـ عرضيهاي گسلي  دستگاهي با برخي از پهنه

هاي شناسايي شده، بيانگر اين مطلب است  هاي مرتبط با پهنه فورم عربي و نيز عمق زلزله  در منطقه مورد مطالعه و حاشيه شمالي پالتسنگي پيهاي  شكستگي
هايي  تغييرشكل موجب  وقطع نمودهـرانده شده را  سنگي هستند كه ساختارهاي اصلي زاگرس چين خورده ايي شده احتماال پيسطحي شناس ي زيرها گسلكه 

ت کاربرد توام يشوند که خود اهم نمی  دهياس ديمق شناسی هم نيهای زم سطحی در نقشه ريی زها گسلن ي غالب ا.اند در آنها و يا زايش ساختارهاي جديد شده
م و با روندی متفاوت از روند يمالهای  تاقديسدی که بصورت يساختارهای جد. دهد ی آنها نشان میيس را در شناسايمغناط نيهای زم ای و داده ماهوارهر يتصاو
  .توانند اهداف مناسب اكتشافات هيدروكربوري در آينده باشند  ميبوم کوهزاد زاگرس هستند شينهای بخش پيچ
  

  .زاگرس سنگي، پهنه دزفول، كمربندهاي پي هاي مغناطيسي، گسل برشي، خطواره‐هاي گسلي عرضي هاي گسلي، پهنه خطواره: هاي كليدي واژه

  

   مقدمه‐۱
 Zagros Fold-Thrust( شـده زاگـرس   رانـده ‐خوردهكمربند چين 

Belt (              كه در قسمت مياني كمربند كـوهزايي آلپـي قـرار گرفتـه از
در ايـن   . شود  حسوب مي ترين كوهزادهاي سنوزوئيك م    ن جمله جوا 

ــدهاي چــين   ــد، چــون ديگــر كمربن ــده‐خــوردهكمربن  شــده، ران
هايي است    هاي اصلي پوشش رسوبي ناشي از اثر راندگي         دگرريختي

كه از پي سنگ و يا سطح جدايش آن بـا پوشـش رسـوبي انتـشار                 
اي كـه     د، بـه گونـه    نـ ده  يافته و هم امتداد با روند كـوهزاد رخ مـي          

قاره ورق عربي با ايران مركـزي از     ‐رخورد قاره ها بعد از ب     دگرريختي
ــوم   ــاطق پــس ب ــوم  ) Hinterland(من ــيش ب ــه ســمت پ ــاز و ب آغ

)Forland (نمايند مهاجرت مي.  
 ‐ ناحيه مورد مطالعه در شمال باختري كمربند چـين خـورده          

ي اصلي كازرون در شـرق و بـاالرود         ها  گسلرانده شده زاگرس بين     
كه پهنه دزفول نيـز ناميـده شـده       اين محدوده   . در غرب واقع است   

در جنوب به سواحل خلـيج فـارس محـدود          ) ۱۳۷۴مطيعي  (است  

پهنـه دزفـول بـا توجـه بـه موقعيـت خـاص              ). ۱شـكل   (شـود     مي
ساختي و شرايط ويژه سنگ شناختي داراي الگوي خاصـي از            زمين

سـاختي و توسـعه شـواهد        لرزه زمـين    ،  ساختي فعاليت هاي نوزمين  
  .ساختاري است
ــي ــسائل  يك ــرين م ــود در از مهمت ــه موج ــن پهن ــود اي   وج
هايي بر روي پوشش رسوبي فانروزوئيك و عـدم ارتبـاط             تغييرشكل

از . ي اصلی همروند بـا رشـته جبـال اسـت          ها  گسلبرخي از آنها با     
محـوری    تـوان بـه خمـش اثـر سـطح           هـا مـي     جمله اين تغييرشكل  

 هاي جـوان    رانده شده و تشكيل چين    ‐هاي بخش چين خورده     چين
‐هاي بخـش چـين خـورده        و ماليم با روندي متفاوت با روند چين       

هـا    فقدان گسلش سطحي اكثر زلزله    .  اشاره نمود   زاگرس رانده شده 
ی اصـلی رشـته جبـال از    ها گسلو عدم ارتباط بين سازوکار آنها با     

لـذا بـه نظـر    , باشد ديگر مسائل قابل توجه اين بخش از زاگرس مي        
برشي كـه توسـط رسـوبات       ‐ضيي زير سطحي عر   ها  گسلرسد    مي

ــده   ــانده ش ــك پوش ــد فانروزوئي ــين   ،ان ــروز چن ــلي ب ــسبب اص  م
  .اي باشند هاي پيچيده  دگرشكلي
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های امتدادلغز اصلی از قبـل شناسـايی     رانده شده زاگرس که گسل    ‐ موقعيت منطقه مورد مطالعه برروی نقشه ساختاری کمربند چين خورده          -١ شکل
  ).Hessami et al. 2001قتباس از ا(شده بر روی آن مشخص است 

  

هـاي حاصـله در    تا کنون محققين گوناگوني با بررسـي دگرريختـي    
  برشـي ‐ي عرضـي  هـا   گـسل پوشش رسوبي به معرفي برخي از اين        

  انــــد ســــنگي در جنــــوب شــــرقی زاگــــرس پرداختــــه پــــي
)Falcon 1969،Barzegar 1994 ،Ameen 1992 ،Furst 1990 ، 

Hessami et al. 2001 ،۱۳۸۱دنيا مهشا.(  
در مقايسه با جنوب شرقی زاگرس بررسيهای بـسيار کمتـری       

و در منطقه مورد مطالعـه جهـت شناسـايی چنـين      در شمال غرب
  ).Nogol-e Sadat et al. 1993 (هايی صورت گرفته است گسله

 خمش  ها  گسلمهمترين ويژگيهاي بكاررفته در شناسايي اين       
هـا بـا توجـه بـه نـوع            نمحوری چي   يا بريدگي و جابجايي اثر سطح     

 عميـق تـر بـوده و كنتـرل          هـا   گـسل برخي از اين    . حركت آنهاست 
ــي    ــك م ــوبات فانروزوئي ــخامت رس ــيس و ض ــده فاس ــند  كنن باش

)Mcquillan 1991 ،Koop & Stoneley 1982 ( و برخي نيز كنترل
 Berbrian(هـاي زاگـرس هـستند     كننده گسلش و بزرگـاي زلزلـه  

 برشـی   ‐ي مهـم عرضـی    هـا   گـسل  برخـي از ايـن       ۱ شكل). 1995
همـانطور  . دهد   را نشان مي   ،اند  سنگي كه تاكنون شناسايي شده     پي

 شـرقي   ‐ در منطقـه جنـوب     ها  گسلگردد اكثر اين     که مالحظه می  
زاگرس متمركز بوده و در منطقه شمال غربي آن که منطقه مـورد             

 مقالـه ايـن    .مطالعه بخشی از آن است تعداد آنها بسيار كمتر است         
 برشــي ‐ي عرضــيهــا گــسليي و شناســايي چنــين بــه پــي جــو

ی کـازرون و بـاالرود،      هـا   گـسل زيرسطحي، در پهنه دزفول، مابين      
هاي حاصـل از فعاليـت آنهـا بـر روي پوشـش               برمبناي دگرريختي 

 و اثـر    رسوبي و استفاده از شواهد مغناطيس هوايی پرداختـه اسـت          
 های پوشش رسـوبی را در     يختيسطحی بر دگرر    ريی ز ها  گسلن  يچن

 همچنين سعي گرديده    .است  دهيل گرد يز تحل يغرب زاگرس ن    شمال
هاي فاقد گسلش سـطحي شناسـايی و          تا گسلش عامل برخي زلزله    

ی هـا   گـسل ارتباط موقعيت و سازوكار آنها بـا موقعيـت و سـازوکار             
در منطقـه مـورد     . برشی شناسـايی شـده مـشخص گردنـد        ‐عرضی

ـ    ‐ی عرضی ها  گسلمطالعه تاکنون فقط     االرود، ايـذه   برشی اصـلي ب
شـکل   ()Berbrian 1995 (و كازرون شناسايی شده اند) هنديجان(
هـاي   در اين مطالعه بر پايه نتايج حاصل از تعبير و تفـسير داده      ). ۱

 برشـی   ‐ی عرضـی  هـا   گسلاي و مغناطيس هوايی،       اي، لرزه   ماهواره
  .)۲شکل  (اندديگری براي نخستين بار شناسايی و معرفي گرديده

  
  العهروش مط ‐٢

 در TM ســنجنده  اي لندســت، مطالعــه و بررســي تــصاوير مــاهواره
 منجـر بـه     ۲ و   ۳،  ۴ و با تركيبي از بانـدهاي        ۱:۱۰۰۰۰۰۰مقياس  

استخراج ساختارهاي مهم و تهيه نقشه موضوعي ساختاري منطقـه   
در اين بررسي بيشتر از     ). ۲شكل  ( گرديد   ۱:۱۰۰۰۰۰۰در مقياس   
بر و راسـتبر      مي و خمشهاي چپ   ، تغيير روند عمو   ها  گسلاثر خطي   
ها و ساختارهای ايجاد شـده در اثـر فعاليـت             محوری چين   اثر سطح 

  .ی زيرسطحی، استفاده شده استها گسلمجدد 
تـر بـر روي تـصاوير     در ادامه جهت مطالعـات جزئـي و دقيـق      

 بر روي نقشه C, B, Aاي با قدرت تفكيك باال ، سه منطقه  ماهواره
 بـه طـوري كـه بيـشترين تغييـر       ۱:۱۰۰۰۰۰۰موضوعي ساختاري   

اين سـه منطقـه   ). ۲ شكل (اند  ه  شكلها را در برگيرند انتخاب گرديد     
 مطالعـه شـد و      ۱:۲۵۰۰۰۰اي    بصورت مجزا بر روي تصاوير ماهواره     

هاي موضوعي ساختاري سه منطقـه بـا همـين مقيـاس               نقشه آنگاه
تا كنند  ها كمك مي اين نقشه). ١١ و ٨ ،٣شكلهای  (ندتهيه گرديد

هاي موجود بر روي پوشـش رسـوبي كـه بـا              بسياري از تغيير شكل   
هـاي زمـين      ي شناسايي شده قبلي و موجود بر روي نقـشه         ها  گسل

  .گردند  ليتحلشناسي قابل تفسير نبودند، 
 نقشه های موضـوعی     ی شده در  ي ساختارهای شناسا  در نهايت 

 Nogol-e (ی پـي سـنگی    هـا   گـسل ساختاری تهيه شده بـا نقـشه        
Sadat et al. 1993( خطواره های مغناطيـسی ،) Tabatabai 1998( 

  .اند ه ديل گرديارتباط آنها تحلو زمين لرزه های منطقه مقايسه و 
  



  ١١٧  در پهنه دزفول برشي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله

  

  
  

برشـی شناسـايی   -های عرضـی  ها و پهنه خطواره): ١( و ارتباط بين  A ،B ، C نقشه ساختاری منطقه مورد مطالعه که در آن موقعيت مناطق‐٢ شکل
. دهـد  را نـشان مـی  ) Nogol-e Sadat et al. 1993( های اصلی پی سـنگی  گسل): ٣(و ) Tabatabai 1988( های مغناطيسی خطواره):٢(شده با 

  .های شناسايی شده در اين مطالعه می باشد نمودار گل سرخی نشاندهنده فراوانی خطواره
  

هاي گسلي    ها و پهنه    معرفي و بررسي ساختاري خطواره     ‐۳
  ايي شدهبرشي شناس‐عرضي

 خطـواره گـسلي     ۴۱اي منجر بـه شناسـايي         مطالعه تصاوير ماهواره  
 و  ٨ ،۳اشـکال    ( پهنه مابين آنها گرديده اسـت      ۱۲برشی و   ‐عرضی
هـاي    دو دسـته از خطـواره هـا و پهنـه          ها  ين بررس يبر مبنای ا  ). ١١

بـراي  ز  يـ نآنها  غالب  ، كه   اند  دهيی گرد ي شناسا رشيب‐گسلي عرضي 
دسـته اول شـامل     . انـد   هش معرفـي شـده    نخستين بار در اين پـژو     

-NNWبرشي راستبر با رونـد      ‐هاي گسلي عرضي    ها و پهنه  خطواره

SSE باي تقر  يا N-S    سنگي كازرون اسـت كـه بـر          و موازي گسل پي
هـا يـا       چـين  یمحـور اثـر سـطح     مبناي هندسه خميدگي راسـتبر      

دسـته دوم   . اند   شناسايي گرديده  گريی د جابجايي راستبر ساختارها  
بـر بـا رونـد        رشي چپ ب‐هاي گسلي عرضي    خطواره ها و پهنه   شامل  

NE-SW       سنگي باالرود است كـه        و تقريباً همروند با روند گسل پي
هـا يـا       چـين  یمحـور اثر سـطح    بر    بر مبناي هندسه خميدگي چپ    

بـا تحليـل    . انـد   هساختارها شناسـايي گرديـد    گر  يدبر    جابجايي چپ 
ها از فراواني بيـشتري      شود دسته اول از خطواره      آماري مشاهده مي  

در حاشـيه   نمـودار گـل سـرخی       (نسبت به دسته دوم برخوردارنـد       
هـاي زيـر سـطحي باعـث ايجـاد            اين دو دسته از خطواره    ). ۲شکل  

انـد، بـه طـوري كـه اكثـر            هاي ساختاري در منطقه شده      پيچيدگي
رانده شـده زاگـرس را      ‐هاي ايجاد شده در بخش چين خورده        چين

ش يا زاي و  محوری آنها   و باعث خمش اثر سطح    تحت تأثير قرار داده     
م يــب ماليم و شــيمحــوری مــستق  ســطح د بــا اثــريــنهــای جديچ

 در ادامه ايـن بخـش بـه         .اند  ش نردبانی شده  يهای آنها و با آرا      دامنه
ها از شمال غرب بـه        ها و پهنه    بررسي جزئيات برخي از اين خطواره     

های گسلی    ه عالوه بر خطوار   .سمت جنوب شرق پرداخته شده است     
هـای گـسلی      گـردد خطـواره     يم   ن بخش ارائه  يات آنها در ا   يکه جزئ 

  انــد کــه مشخــصات آنهــا در جــدول ی شــدهيشناســا زيــگــری نيد
  ارائـه   ، )۲ در شـکل     Cو A  ،B( مورد مطالعـه     مناطق به تفکيک  ،۱

  .است  دهيگرد
  

برشـی در   ‐هاي گسلی و پهنه هـای عرضـي         خطواره ‐۱‐٣
  )۳شکل  (Aمنطقه 

 ۱هاي مـوازي       خطواره :۱ برشي‐ و پهنه عرضي   ۲ ،۱ هاي  ه خطوار ‐
 N-S كيلـــومتر و رونـــد عمـــومي ۸۵ داراي درازاي تقريبـــي ۲و 
آثـار ايـن دو خطـواره از قبيـل اثـر خطـي، خمـش اثـر                  . باشند  مي

اي مستقيم    هاي گسلي و الگوي آبراهه      پرتگاه  ها،  محوری چين   سطح
بـا توجـه بـه     . باشد مشخص مي ) ٤ شكل(اي    بر روي تصوير ماهواره   

اليـت  ساختارهاي ايجاد شده در بين ايـن دو خطـواره و در اثـر فع              
 ۲۰ پهنـاي تقريبـي        را بـا   ۱ برشي‐يتوان پهنه عرض    مجدد آنها مي  

هـای مهمـي     شـکل  از تغيير . كيلومتر و حركت راستبر معرفی نمود     



   ٢ شماره) ١٣٨۵ (م دوو سيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران      ١١٨

 خمش راستبر   :اند عبارتند از    كه در اثر فعاليت اين پهنه ايجاد شده       
رانـده شـده مثـل      ‐هاي بخش چـين خـورده       محوری چين   طحاثر س 
هـا   محوری چـين  اثر سطح ( ٤ شكلدر  A ، B، C، G، Hهاي چين

  بـوده و در داخـل پهنـه بـه    N ‐۱۱۰در خارج از پهنه داراي رونـد 
۱۳۰‐ N هایيشکـستگ و توسـعه  ) نـد ينما می تغيير P،Ŕ ،R  درون 
  . پهنه

هاي موازي  خطواره : ۲ برشي‐عرضي و پهنه ۴ و ۳هاي  ـ خطواره
 در شرق N‐۵۰ كيلومتر و روند عمومي۷۵ طول تقريبي با ۴ و ۳

 با توجه به ).٥ شكل(اند  ی شدهيشناسا ۱ برشي‐عرضيپهنه 
متشکل از  ۲ برشي‐عرضي، پهنه ۴تصوير در اثر عملكرد خطواره 

از ساختارهاي .  ايجاد شده استهای مرتبط ای از خطواره مجموعه
ها مانند  محوری چين بر اثر سطح ه خمش چپمهم درون اين پهن

 شكل(  استP, Ŕ, R هایيشکستگ و نيز توسعه F, E, Bهاي  چين
٥.(  

 به ۶خطواره : ۴ برشي‐عرضي و پهنه ۸ و ۷، ۶هاي  ـ خطواره
 غربي و ‐عنوان پهنه گسلي باالرود داراي روند تقريبي شرقي

گي اين گسل حد شمال غربي فروافتاد. باشد بر مي حركت چپ
؛ )٦ شكل(اي  در مطالعه تصوير ماهواره. دهد دزفول را تشكيل مي

 قابل ۶ به عنوان ادامه شمال شرقي خطواره ۸ و ۷هاي  خطواره
‐عرضي خطواره پهنه دودر نتيجه عملكرد اين . تشخيص هستند

 ۹۰ به عنوان ادامه پهنه گسلي باالرود با طول تقريبي ۴ برشي
شود   معرفي ميNـ۶۵ روند عمومي  كيلومتر و۱۵ پهناي  كيلومتر،

هاي  ها و توسعه خطواره محوری چين بر اثر سطح كه خمش چپ
 شكل (فرعي از جمله ساختارهاي اصلي مرتبط با اين پهنه هستند

٦(.  
اين دو خطواره با :  ۶ برشي‐عرضي و پهنه ۱۲و ۱۱هاي  ـ خطواره

ند ا ی شدهيشناسا N‐۱۶۵ كيلومتر و روند عمومي ۹۰طول تقريبي 
 اين یي بکاررفته در شناسااز جمله شواهد سطحي. )٧ شكل(

هاي  محوری چين  ها اثر خطي آنها، خمش راستبر اثر سطح خطواره
مناطق (، پرتگاههاي گسلي  زاگرس شدهرانده‐خوردهبخش چين 
با . باشند اي مستقيم مي و ايجاد الگوي آبراهه) ٧ شكلالف و ب در 

‐عرضيتوان يك پهنه  ده مي مشاهده شیتوجه به تغييرشکلها
ها   كيلومتر در اثر فعاليت اين خطواره۹ با پهناي متوسط برشي

 ۴ برشي‐عرضياين پهنه در قسمت مركزي با پهنه . معرفي نمود
) MZF(تداخل داشته و بسمت شمال به گسل اصلي زاگرس 

محوری  خمش و تغيير روند راستبر اثر سطح. كند برخورد مي
هاي فرعي و تشكيل   توسعه خطوارههاي درون پهنه، چين
هاي بخش چين  هاي جوان با روندي متفاوت با روند چين چين
، از جمله N, M, Lهاي   همانند چين زاگرس شدهرانده‐خورده

باشند   راستبر ميبرشي‐عرضيساختارهاي مرتبط با اين پهنه 
 در  ،۴در اثر تداخل قسمت مركزي اين پهنه با پهنه ). ٧ شكل(

ريختگي و پيچيدگي ساختاري   اصلي زاگرس بهممحل گسل
شود كه در نتيجه آن روند گسل اصلي زاگرس قابل  مشاهده مي

شكل منطقه ج در (باشد  اي نمي تشخيص بر روي تصوير ماهواره
٧.(  
  

 در برشي‐عرضيهاي گسلی و پهنه های  خطواره ‐۲‐ ٣
  )٨شکل  (Bمنطقه 
 با اين دو خطواره  :۷ برشي‐عرضي و پهنه ۱۴ و ۱۳هاي  ـ خطواره

گر يکدي به موازات N ـ۴۰ كيلومتر و روند عمومي ۵۰طول تقريبي 
  ،گردد  مشاهده می٩ شكلهمانطور که در ). ٩ شكل (باشند مي

های متفاوت چپ بر و راستبر  شيها با جدا ای از خطواره مجموعه
‐عرضي پهنه  معرف كهاند ی شدهين دو خطواره شناساين ايماب

بر در اين پهنه با توجه به خمش  حركت چپ. شندبا می ۷ برشي
 در F, E, D, Cهاي  هايي چون چين  چينمحوری بر اثر سطح چپ
 ۱۴ و ۱۳های  ل خطوارهين تحلي در ا.تحليل گرديده است ٩ شكل

سنگ است و  ک گسله اصلی در پیي P بعنوان شکستگی۷‐۲و 
له ن گسيا'R  وPهای يب شکستگي به ترت۷‐۳ و ۷‐۱های  خطواره

  . باشند می
‐عرضي پهنه :۸ برشي‐عرضي و پهنه ۱۶ و ۱۵هاي  ـ خطواره

 كه با آرايش نردباني ۱۶ و ۱۵هاي   در اثر فعاليت خطواره:۸ برشي
نسبت به هم قرار دارند و اثر خطي آنها حتي بر روي رسوبات 

‐عرضياين پهنه . آبرفتي هم قابل تشخيص است، ايجاد شده است
 است كه با حركت Nـ۲۰لومتر و روند  كي۴۰ داراي طول برشي

ها شده  محوری چين راستبر خود سبب خمش راستبر اثر سطح
  ).٩ شكل(است 

 و ۱۷هاي   خطواره:۹ برشي‐عرضي و پهنه ۱۸ و ۱۷هاي  ـ خطواره
 ۸شکل ( اند ی شدهيشناسا ۸ و ۷ برشي‐عرضي در شرق پهنه ۱۸
  روندایدار كيلومتر ۱۱۳ با طول حدود ۱۷خطواره . )١٠ شكلو 

۱۶۵‐N ًهنديجان( از آن به عنوان گسل ايذه بخشي است كه قبال (
 نيز در شرق ۱۸خطواره ). Falcon 1969(معرفي شده است 

.  كيلومتر و به موازات آن قرار دارد۹۰ با طول تقريبي ۱۷خطواره 
قابل ) ١٠ شكل(اي  آثار خطي هر دو خطواره بر روي تصوير ماهواره

اين دو خطواره سبب بوجود آمدن پهنه عملكرد . مشاهده است
ساختارهاي ايجاد شده در .  شده استن آنهايماب ۹ برشي‐عرضي

راستبر اثر  اين پهنه عبارتند از تغيير روند و خمش  عملکرداثر
 ,Q, P, N, M, L(  رانده‐خورده نيی بخش چها  چينمحوری سطح

  ))١٠ شكل در K, H, G, B( جوانترهاي   ايجاد چينو )١٠ شكلدر 
  



  ١١٩  در پهنه دزفول برشي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله

 
  .برشي به تفکيک منطقه مورد مطالعه، که جزئيات آنها در متن ذکر نشده است‐هاي عرضي  مشخصات خطواره‐۱جدول 

 

شماره 

  خطواره

طول 

(Km) 
  روند

نوع 

  جابجايي

منطقه دربرگيرنده 

 ۲خطواره در شكل 

شماره 

  خطواره

طول 

(Km)  
  روند

نوع 

  جابجايي

منطقه دربرگيرنده 

  ۲خطواره در شكل 

۵  ۷۰  ٥٠‐N بر چپ  A  ۲۷  ۸۰  ٦٠‐N بر چپ  C  

۹  ۹۰  S‐N راستبر  A ۲۸  ۸۰  ٦٠‐N بر چپ  C  

۱۰  ۹۰  S‐N راستبر  A ۲۹  ۴۰  S‐N راستبر  C  

۱۹  ۴۵  ١٦٥‐N راستبر  B  ۳۰  ۹۳  ١٦٥‐N راستبر  C  

۲۰  ۴۵  ١٦٥‐N راستبر  B  ۳۱  ۳۰  ٦٥‐N بر چپ  C  

۲۱  ۸۰  ٧٥‐N بر چپ  B  ۳۲  ۳۰  ٦٥‐N بر چپ  C 

۲۲  ۸۰  S‐N راستبر  B  ۳۳  ۳۰  ٣٠‐N بر چپ  C  

۲۳  ۳۷  ٣٢‐N بر چپ  B  ۳۴  ۳۰  ٣٠‐N بر چپ  C  

۲۴  ۵۵  ٣٢‐N بر چپ  B  ۳۶  ۸۳  S‐N راستبر  C  

۲۵  ۵۵  ٩٠‐N بر چپ  B  ۳۷  ۸۰  S‐N راستبر  C  

۲۶  ۷۵  ٢٠‐N راستبر  B  ۳۸  ۲۴  ٦٠‐N بر چپ  C 

  
دو خطواره اصلي ن يمابمحدود و محوري متفاوت اثر سطح با روند  

ز ينها   اين چين  پهنه، برشی درمجددپهنه در اثر عملكرد 
 توسعه  .دهند خورده و چرخش راستبري را نشان مي برش

هاي فرعي درون پهنه نيز از ديگر ساختارهاي مرتبط با آن  خطواره
  ).١٠ شكل(شود  محسوب مي

  
برشي در ‐هاي گسلی و پهنه های عرضي  خطواره‐۳‐ ٣

  )١١شکل  (Cمنطقه 
 و اين دو خطواره :۱۲ برشي‐عرضيه  و پهن ۴۱ و   ۳۹هاي    ـ خطواره 

 و طـول    N‐۱۶۵ داراي رونـد     ن آنهـا  يمـاب  ۱۲ برشـي ‐عرضيپهنه  
باشند و با حركت راستبر خود سبب ايجـاد            كيلومتر مي  ۸۵تقريبي  
 محـوری  خمـش راسـتبر اثـر سـطح    و  ۱۲‐۲ و   ۱۲‐۱ هـاي   خطواره
 بعنـوان  ۱۲‐۲ و۱۲‐۱ هـاي  خطـواره  ).١٢ شـكل (انـد   ها شده چين

سطحی که معرف پهنـه اسـت    ري گسله اصلی زŔو R های يشکستگ
بـا  يسـطحی بـا رونـد تقر        ريـ ن گـسله اصـلی ز     يا. اند  دهيل گرد يتحل

 Nogol-e-Sadat et(سنگی  گسلی پی جنوبی بعنوان خطواره‐شمالی

al. 1993) ( بـه  نيهمچنـ ايـن پهنـه   . معرفی شده اسـت ) ۲شکل 
ه معرفـي شـد   Sepehr )2000(عنوان قطعه گسلي ياسـوج توسـط   

 قسمتي از گسل اصـلي كـازرون و        ۳۹در اين معرفي خطواره     . است
  .  شده استدر نظر گرفته به عنوان گسل منقارك ۴۱خطواره 

  

برشي شناسايي شده   ‐هاي عرضي    و پهنه  ها  گسلهارتباط   ‐٤
   مغناطيسيهای خطواره و سنگی ی پیها گسلبا 

  Nogol-e- Sadat( سنگي  اصلي پيیها گسلهاي  با بررسي نقشه
(et al. 1993 هاي مغناطيسي  و خطوارهTabatabai 1998) ( و

 مهم شناسايي برشي‐عرضيهاي  ها و پهنه مقايسه آن با خطواره
ها  شود برخي از خطواره ، مشاهده مي)۲شكل (شده در اين مطالعه 

 اصلي یها گسلهاي شناسايي شده منطبق با برخي از  و پهنه
 برای مثال .باشند يهاي مغناطيسي م  و خطوارهسنگي پي

 ۳ در شکل ۶ و ۴برشی ‐های عرضی  و پهنه۱۱ و ۶های  خطواره
 ۲سی در شکل يهای مغناط ی پی سنگی و خطوارهها گسلبموازات 

 و پهنه ۱۸ و۱۷های   خطواره٨ن در شکل يهمچن. باشند می
ز بموازات آنها در شکل ي ن۲۶ن آنها و خطواره ي ماب۹برشی ‐عرضی

ز بموازات ي ن١١ در شکل ۳۸ و ۳۶های  خطواره. باشند  می۲
تواند  ها مي  اين انطباق. هستند۲ی پی سنگی در شکل ها گسل

 برشي‐عرضيهاي  ها و پهنه  بودن خطوارهسنگي پيبيانگر 
هاي  دهد كه پهنه  نشان ميني همچن۲ شكل. شناسايي شده باشند

 و نيز گرنديکديدر ادامه ) ٨و  ۳در اشکال  (۹ و ۶برشي ‐عرضي
  .)۳شکل (باشد  ۴برشي ‐ پهنه عرضيتواند ادامه می ۶واره خط

  
  
  



   ٢ شماره) ١٣٨۵ (م دوو سيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران      ١٢٠

  

  

  
  .٢٥٠٠٠٠:١ در مقياسAاي و نقشه ساختاري منطقه   تصوير ماهواره‐٣شكل 

  
   

  
  
  
  



  ١٢١  در پهنه دزفول برشي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله

  

  
  .۱برشی ‐ پهنه عرضی۲ و ۱های  خطوارهای تصوير ماهواره ‐٤ شکل

  

  
  .۲  برشي‐و پهنه عرضي ۴ ،۳ هاي اي خطواره  تصوير ماهواره‐٥شكل 



   ٢ شماره) ١٣٨۵ (م دوو سيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران      ١٢٢

  

  
  .٤برشي ‐و پهنه عرضي ٨، ٧، ٦هاي  اي خطواره  تصوير ماهواره‐٦شكل 

  

  
  .٦برشي ‐و پهنه عرضي١٢، ١١هاي  اي خطواره  تصوير ماهواره‐٧شكل 

  



  ١٢٣  در پهنه دزفول برشي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله
  

  

 
  .١:٢٥٠٠٠٠ در مقياس Bای و نقشه ساختاری منطقه  تصوير ماهواره ‐٨شکل

  
  

  



   ٢ شماره) ١٣٨۵ (م دوو سيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران      ١٢٤

  
 

  
  .٨ و ٧ برشي ‐هاي عرضي و پهنه ١٦، ١٥ ،١٤ ،١٣هاي  اي خطواره  تصوير ماهواره‐٩شكل 

  

  
  .۱۰ و ۹ برشي ‐ عرضي هایو پهنه ۱۷، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸هاي  اي خطواره تصوير ماهواره ‐١٠شكل 

  
  



  ١٢٥  در پهنه دزفول برشي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله
  

  
 

  
  .١:٢٥٠٠٠٠ در مقياس C تصوير ماهواره ای و نقشه ساختاری منطقه ‐١١شکل

  
  

  



   ٢ شماره) ١٣٨۵ (م دوو سيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران      ١٢٦

  

  
  .۱٢برشي ‐ پهنه عرضيو ۴۱ و ۴۰ ،۳۹ ،۳۵هاي  اي خطواره تصوير ماهواره ‐١٢شكل 

  

 ها  گسلهزايي   بررسي لرزه زمينساخت منطقه و توان لرزه       ‐۵
  برشي شناسايي شده‐هاي عرضي و پهنه

بررسي و پژوهشهاي گوناگوني بويژه در سه دهـه گذشـته بـر روي              
.  اسـت  رفتهساختي زاگرس صورت گ    خيزي و تحليل لرزه زمين     لرزه

هـاي جهـاني پوشـش        كهنگاري كـشور و شـب      ه شبكه لرزه  از آنجا ک  
هـا بـا      مناسبي از منطقه مورد مطالعه ندارند و از طرفي غالب زلزله          

هاي دقيـق زلزلـه و        گسلش سطحي همراه نيستند، تعيين مشخصه     
محققينـي  . هاي لرزه زا با مـشكالتي همـراه بـوده اسـت             سرچشمه

 .Berbrian & Papastamatiou (1978) ، Jackson et alچـون 

اي درون پي سنگ بـوده        لرزه معتقد به ايجاد گسلش زمين     (1981)
  .Mcquarrie 2004، Von Dollen et al(  برخي ديگردر حالي كه

1977،Savage et al. 1977 ( هـاي زاگـرس در     معتقدند اكثر زلزلـه

 ۲۰۸مطالعه بر روي    . دهند  كم و درون پوشش رسوبي رخ مي      ق  عم
 مطالعـه حـاكي از آن       زلزله تاريخي و دسـتگاهي در منطقـه مـورد         

 ۶و عمق حدود     Ms= ۴/۴ـ۳/۶ها عموماً داراي بزرگي       است كه زلزله  
بـا مقايـسه    .  كيلومتر و معموالً فاقد گسلش سطحي هـستند        ۳۳تا  

 شناسـايي شـده     برشي‐عرضيهاي    ها و پهنه    ها با خطواره    اين زلزله 
 فاقـد گـسلش    کهها، رسد كه بسياري از اين زلزله   چنين به نظر مي   

، با توجه به موقعيـت و سـازوكار كـانوني آنهـا،             ز هستند ي ن طحيس
هاي شناسايي شده در       و پهنه  ی گسلی ها  مرتبط با برخي از خطواره    

 شـكل ) (۱۳۸۲داودي و همكـاران     (باشـند     منطقه مورد مطالعه مي   
هـا    ها و پهنه    اين مطلب مؤيد آن است كه خطواره      ). ۲  و جدول  ١٣

  .ون هستندي فعال مدفها گسل رخنمون سطحي
  
  



  ١٢٧  در پهنه دزفول برشي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله
  

بـرآورد عمـق کـانوني      منابع مورد استفاده در    . شناسايي شده  برشي‐عرضيهاي    ها و پهنه    هاي منطبق با برخي از خطواره        مشخصات زلزله  ‐۲جدول  
  .http://www.Seismology.harvard.edu/CMTsearch.htmlH:، BJP: Baker et al. 1993, NB: Ni & Barazangi 1986 :ها عبارتند از زلزله

  

  خطواره يا

   مرتبطبرشي ‐عرضيپهنه 
  Mb  Ms  (Km) عمق  سازوكار

عرض 

  جغرافيايي

طول 

  جغرافيايي

  تاريخ رويداد زلزله

  )ميالدي(

  ۲/۴/۱۹۸۹  ۶۲/۴۷  ۸۹/۳۲  ۵  ـ  ۱۵ (H)  امتداد لغز راستبر  ۱ برشي‐عرضيپهنه 

  ۳/۴/۲۰۰۱  ۸/۴۷  ۵۸/۳۳  ۵/۴  ـ  ۷/۳۰(H)  بر معكوس با مؤلفه امتداد لغز چپ  ۴ برشي‐عرضي و پهنه ۶ره خطوا

  ۲/۱/۱۹۸۱  ۸۲/۴۷  ۲۲/۳۲  ۷/۴  ـ  ۱۵(H)  معكوس  ۴ برشي‐عرضي و پهنه ۶خطواره 

  ۲۷/۷/۱۹۶۶  ۷۸/۴۸  ۶۸/۳۲  ـ  ۳/۵  ـ  بر معكوس با مؤلفه امتداد لغز چپ  ۴ برشي‐عرضي و پهنه ۶خطواره 

  ۲۵/۹/۲۰۰۲  ۱/۴۹  ۰۴/۳۲  ۱/۵  ـ  ۱۵(H)  معكوس با مؤلفه امتداد لغز راستبر  ۹ برشي‐رضيعپهنه 

  ۱۸/۹/۱۹۸۵  ۶۲/۴۹  ۴۵/۳۱  ۴/۴  ـ  ۱۱(H)  معكوس  ۹ برشي‐عرضيپهنه 

  ۲/۱/۱۹۶۷  ۷/۵۰  ۷/۳۰  ۵  ـ  ـ  معكوس  ۳۶خطواره 

  ۲۶/۳/۱۹۹۳  ۶۵/۵۰  ۵۴/۳۰  ۷/۴  ـ  ۳۳(H)  امتداد لغز راستبر  ۳۶خطواره 

  ۱۴/۱۲/۱۹۷۸  ۳۶/۴۹  ۸۵/۳۱  ۲/۶  ـ  ۱۵(H)  معكوس  ۹ برشي‐عرضيپهنه 

  بر با مؤلفه کوچک معكوس امتداد لغز چپ  ۲۷خطواره 
)NB(۳±۸  

(H)۱۰  
  ۶/۴/۱۹۷۷  ۲۶/۵۰  ۳۴/۳۱  ۹/۵  ـ

  ۴/۳/۱۹۹۲  ۷۱/۵۰  ۶۴/۳۱  ۵/۴  ـ  ۳۳(H)  بر با مؤلفه کوچک معكوس امتداد لغز چپ  ۲۷خطواره 

  ۱۵/۶/۱۹۹۸  ۹/۵۰  ۵۳/۳۱  ـ  ۳۱  ۸/۴(H)  بر  لغز چپمعكوس با مؤلفه کوچک امتداد  ۳۲ يا ۳۱خطواره 

  ۲۱/۹/۱۹۹۸  ۰۷/۵۱  ۹/۳۰  ـ  ۳۳  ۶/۴(H)  امتداد لغز راستبر با مؤلفه کوچک معكوس  ۳۰خطواره 

  ۲۳/۶/۲۰۰۰  ۲۵/۵۱  ۹۳/۲۹  ۵/۴  ـ  ۳۳(H)  امتداد لغز راستبر  ۴۰ و ۳۹خطواره 

  ۳۰/۸/۱۹۸۸  ۲۶/۵۱  ۰۷/۳۰  ۵/۴  ـ  ۱۵(H)  امتداد لغز راستبر  ۴۰ و ۳۹خطواره 

  ۱۸/۱۱/۱۹۹۶  ۱۲/۵۱  ۷۶/۲۹  ۵  ـ  ۳۳(H)  امتداد لغز راستبر با مؤلفه معكوس  ۴۰ و ۳۹خطواره 

  ۱/۶/۲۰۰۲  ۲۳/۵۱  ۵۷/۲۹  ـ  ۳۳  ۹/۴(H)  امتداد لغز راستبر با مؤلفه کوچک معكوس  ۴۰ و ۳۹خطواره 

  ۶/۵/۱۹۹۹  ۰۳/۵۲  ۳۴/۲۹  ۳/۶  ـ  ۱۷(H)  امتداد لغز راستبر با مؤلفه کوچک معكوس  ۴۰ و ۳۹خطواره 

  امتداد لغز راستبر  ۴۰ و ۳۹خطواره 
)BJP( ۲±۱۰  

(H)  ۱۵  
  ۶/۱۲/۱۹۸۸  ۵۸/۵۱  ۳۰  ۶/۵  ـ

  ۶/۴/۱۹۷۱  ۹۱/۵۱  ۸/۲۹  ـ  BJP( ۲±۶  ۲/۵(  امتداد لغز راستبر با مؤلفه کوچک معكوس  ۴۰ و ۳۹خطواره 
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برشی شناسليی شده با زلزله های رخ داده        ‐رخی خطواره ها و پهنه های عرضی       نقشه لرزه زمينساخت منطقه مورد مطالعه که ارتباط بين ب          ‐١٣شکل
  .باشند ها می  معرف خطواره.Lبرشی و‐ معرف پهنه های عرضی sh.z.در منطقه را نشان می دهد

  

و عمـق پـي سـنگ       ) ۲جـدول   (هـا     با توجه به عمق كـانون زلزلـه       
 شرسـد گـسل     در منطقه مورد مطالعه به نظر مـي       ) ۱۳۷۴مطيعی  (

 متاثر  و عمدتاً  در پي سنگ     غرب زاگرس   های شمال   لرزه نيعامل زم 
گرچـه  . انـد   هبوقـوع پيوسـت   ی پی سـنگی     ها  گسلاز جنبش مجدد    

ــرزهيزم ــر يهــا نل ــا ســازوکار براب ــدگی زاگــرس هــا گــسلی ب ی ران
ی راندگی کـه از   ها  گسل. اند  افتهيرانده شده نیز وقوع     ‐خورده  نيچ

سنگ و پوشـش رسـوبی    پی) Detachment Zone(ش يمنطقه جدا
توانـد    ی مـی  يهـا   لـرزه  نين زمـ  يمثـالی از چنـ    . انـد   سرچشمه گرفته 

 وجود سـه اليـه شـكل    .باشد) Berberian 1995(شان يلرزه م نيزم
بـا  (در پوشـش رسـوبي      ) برين، ژوراسيك و ميوسن   ماينفراكا(پذير  

ــخامت  ــا ۶ض ــومتر۱۲ ت ــسلش   )  كيل ــدن گ ــستهلك ش ــبب م س
سطحي آنها شده است در حاليکـه اثـر        اي و عدم رخنمون       زمينلرزه

 در پـي    برشـی ‐های عرضی   ی گسلی و پهنه   ها  جابجايي اين خطواره  
 ارائـه   ۳ات آنها در بخش     يجزئ (هايي  سنگ موجب بروز تغيير شكل    

  . در پوشش رسوبي شده است)ديگرد
  

 شناسـايي شـده بـا ذخـاير          گسلی های  ارتباط خطواره  ‐۶
  غرب زاگرس  شمالهيدروكربوري

ذخاير گازي خاورميانه در    % ۹۲ذخاير نفت و    % ۷/۹۸ كه   از آنجا 
 Beydoun(حاشيه شمال شـرقي پـالت فـورم عربـي واقـع اسـت       

. ، مطالعات زمين شناسي نفت منطقـه حـائز اهميـت اسـت            )1991

 و  N-Sميادين هيدروكربوري منطقه خلـيج فـارس داراي دو رونـد            
NW-SE همـانطور كـه در ايـن شـكل مـشاهده           ). ١٤شـكل   ( است

 هـاي  ميـدان  شـده زاگـرس   رانـده ‐خوردهشود در كمربند چين   مي
 هـستند و    NW-SEهاي بـا رونـد        نفتي اصلي در ارتباط با تاقديس     

 در صـورتيكه در منطقـه       ،دنباشـ   ذخاير درون رسوبات ترشيري مي    
 نفتـي در ارتبـاط بـا        هـاي   ميدانعربستان، جنوب كمربند زاگرس،     

هـاي مخـزن    رون سـنگ  بوده و ذخـاير د  N-Sهاي با روند  تاقديس
لذا به نظر  ). Beydoun 1991(باشند  ژوراسيك مياني ـ كرتاسه مي 

ــي ــد    م ــا رون ــدروكربوري ب ــاير هي ــوبات  (N-Sرســد ذخ درون رس
كه بر روي پالت فـورم عربـي قبـل از برخـورد             ) كرتاسه‐ژوراسيك

هـاي بـا      بعد از برخورد به درون تاقـديس      توانند    میاند    وجود داشته 
  مهاجرت ثانويه كـرده ) سوبات اليگوسن ـ ميوسن ر (NW-SEروند 
مهاجرت ثانويه هيدروكربورها به دو عامـل شكـستگي هـاي      . باشند

 Stoneley(خـوردگي رسـوبات پوشـاننده     ايجاد شده در اثـر چـين  

 ;Bushara 1995 (سـنگي  پـي ي ها گسلو حركت در طول ) 1987

Ameen 1992; Beydoun 1991 (ني بنـابرا .نسبت داده شده است 
ــسل ــا گ ــيي ه ــنگي پ ــی س ــش اساس ــاد  نق ــدان در ايج ــاي مي  ه

  .)۱۴شکل (اند  داشتههيدروكربوري پالت فورم عربي 
هـای گـسلی و       خطـواره  نتايج بدست آمده از اين مطالعـه         بر اساس 

سـنگی بودنـشان       آنها با توجه به پـی       برشی همراه ‐های عرضی   پهنه



  ١٢٩  در پهنه دزفول برشي ‐ هاي عرضي ها و پهنه شناسايي گسله

 معرفـي   .مـوثر باشـند    بر تجمع هيدروكربورهاي زاگـرس       توانند  می
 شناسايي  سنگي  پي برشی   ‐خطواره های گسلی و پهنه های عرضی      

 ذخــاير یيجــو ی بــر پــیيراهگــشاتوانــد  مــين مقالــه يــدر اشــده 
زاگـرس نيـز    هيدروكربوري جديد با روندي متفاوت با روند عمومي         

مـورد شناسـايي قـرار      " برخـي از ميـادين نفتـی كـه جديـدا          . باشد
روكربوري كبود، قلعه نار و لـب      هيدهای    تاقديساند، همچون     گرفته

 بـاالرود و    سـنگي   پـي  در امتداد گـسل      E-Wسفيد با روند تقريبي     

 در امتـداد    N-Sژئوفيزيكي فال و رنزن با روند تقريبي        های    تاقديس
ــه  ــيپهن ــي‐عرض ــذه  (۹ برش ــسل اي ــاير   ) گ ــسيل ذخ ــا پتان و ب

مثالهايي از چنين ميادين نفتی مـي  ) NIOC 1378(هيدروكربوري 
 برشـی   ‐محل خطواره های گسلی و پهنه هـای عرضـی          لذا. باشند

شناسايی شده در اين مطالعه مي تواند مناطق مناسب جهـت پـي             
  .های اکتشافی نفتی در آينده باشد جوئي

  
  .Beydoun) 1991( اقتباس از. های نفتی خليج فارس و شبه جزيره عربستان  نقشه موقعيت و شکل ميدان‐١٤ شکل

  

  يریبحث و نتيجه گ ‐۷
سـنگ    سـنگ زاگـرس بـا پـی         کـسان بـودن پـی     يبا توجه بـه     

ی اصـلی  هـا  گـسل ن يبنـابرا ) Stocklin 1977(فرمـی عربـی    پـالت 
تــوان بعنــوان پهنــه اصــلی  ســنگی در منطقــه مطالعــه را مــی پــی
سـنگ و   درپی) Principal Deformation Zone: PDZ(شکل  رييتغ

 در فــرم عربــی ســنگی در پــالت ی پــیهــا گــسلهمرونــد بــا رونــد 
ن يـ جنـوبی ا  ‐بـا شـمالی   يبا عنایت به رونـد غالـب تقر       . نظرگرفت

سـنگ    های اصلی گسلی در پی      ن پهنه ي ا ،فرم عربی    در پالت  ها  گسل
ج يبـر مبنـای نتـا    . ن روندی داشته باشند   يتوانند چن   ز می يزاگرس ن 

ن يک چنـ يـ  اثـر حرکـت   Nayler et al. (1986)شات تجربی يآزما

ران يـ قاره ورق عربـی بـا ا        ورد قاره  پس از برخ   ،سنگی  گسلی پی   پهنه
ــشک  ــزی و ت ــان م يمرک ــرس از زم ــوهزاد زاگ ــس يل ک ــن پ ن يوس

)Berberian 1995(، هایيشکـستگ تواند موجب رشد و توسعه   می 
R, P و R'   ج بدسـت آمـده از   ينتـا .  در پوشش رسـوبی شـده باشـد
دهـد   نشان می) Darrell et al. 1999بطور مثال (شات تجربی يآزما

ن يـ سـنگ ا    ک مشابه هرمز بر روی پـی      يک افق پالست  يکه با وجود    
سـنگی در پوشـش رسـوبی         شکستگیها در اثر حرکـت گـسله پـی        

 & Cottonبطـور مثـال   (شات تجربـی  يگر آزمايد. ابندي توسعه می

Koyi 2000 (م بـا اثـر   ي مال،های نردبانی نياند که چ ز نشان دادهين
سـنگی    پـی ی  ها  گسلافته در اثر حرکت     يشکل ن   ريمحوری تغ   سطح



   ٢ شماره) ١٣٨۵ (م دوو سيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران      ١٣٠

 E ،G ، Hميـ نهای مالي مانند چ،ابندي در پوشش رسوبی توسعه می

 بررسـی فراوانـی رونـد    ١٠ شكل در ۹ برشي‐عرضي پهنه  در K و 
نـشان  ) ۲شـکل   (ن مقالـه    يی شده در ا   يهای گسلی شناسا    خطواره

 ۱۹۰ ،۱۶۰موتی عمومی   يهای گسلی با روند آز      دهد که خطواره    می
 ،۱۰ ،۹هـای گـسلی     خطواره. رخوردارندشتری ب ي از فراوانی ب   ۲۵۰و  
شـکل   (۳۷ و   ۳۶ ،۳۰و  ) ٨شـکل    (۱۸ و   ۱۷  ، )۳شکل   (۱۲ و   ۱۱
ن ي چن P شکستگیتوانند     می ۱۷۰ تا   ۱۶۰با روندهای عمومی    ) ١١
 ،۳های    خطواره. سنگی در منطقه مطالعه باشند      های گسلی پی    پهنه
 تواننـد    می ۳۴ و   ۳۳ ،۱۲‐۱و  ) ٨شکل   (۲۶و  ۲۳ ،)۳شکل   (۵ و   ۴

  ، )۳شـکل    (۷ و   ۶ ،۱های    خطواره. ها باشند   ن پهنه ي ا R شکستگی
) ١١شـکل    (۱۲‐۲ و   ۳۲ ،۳۱هـای     و خطـواره  ) ٨شکل   (۲۵ و   ۲۱
  .سنگی باشند ن پهنه گسلی پیي ا'R شکستگیتوانند  می

 برشـی شناسـايی     ‐های عرضی   ها و پهنه     خطواره غالبانطباق  
 هـای   خطـواره  و   سـنگی    پـی   اصلي یها  گسلشده در اين مطالعه با      

از ) Nogol-e-Sadat et al. 1993; Tabatabai 1998(مغناطيـسي  
 تواننـد   گـر مـی   ي از طـرف د    های مرتبط با آنها    و عمق زلزله  کطرف  ي

از مهمتـرين نتـايج     . باشـند هـا     سنگي بودن اين خطـواره      بيانگر پي 
 به عنـوان ادامـه      ۴ برشي‐عرضيحاصل از اين انطباق معرفي پهنه       

 بـه عنـوان ادامـه       ۶ برشي‐عرضيو پهنه   ) الرودگسل با  (۶خطواره  
اي نيـز     است كه با شـواهد لـرزه      ) گسل ايذه  (۹ برشي‐عرضيپهنه  

  .مطابقت دارد
 تـشخيص   ،در دشت خوزستان، جنوب منطقه مـورد مطالعـه        

اي عملـي      بـر روي تـصاوير مـاهواره       ی گـسلی  هـا   برخي از خطـواره   
ابل دريافت است باشد در حاليكه اثر مغناطيسي آنها به خوبي ق نمي

 Tabatabai (1998)توسـط  هاي مغناطيـسي   كه به صورت خطواره
 و   شـمالي  هـای  در حاليكـه در بخـش     . )۲شکل   (اند   شده یيشناسا

 زانيـ م بـه علـت بـاال بـودن          بطرف گسله اصـلی رانـدگی زاگـرس       
سنگ اثر مغناطيسي آنها به خوبي  تر شدن پي ها و عميق   تغييرشكل

 تكنيك سـنجش از دور مناسـبترين        نيا بنابر قابل دريافت نيست و   
 .سـت ق ا يـ ی گـسلی عم   هـا    خطـواره  نگونهي ا روش جهت تشخيص  

 شناسـايي شـده در      برشـي ‐عرضـي هاي     و پهنه  ی گسلی ها  خطواره
هاي مغناطيسي از قبل شناسايي شـده         هاي شمالي و خطواره     بخش

 .باشـند   هاي جنوبي منطقه، قابـل انطبـاق و همرونـد مـي             در بخش 
سی يـ هـای مغناط    شـود خطـواره     ده مـی  ي د ۲شکل  همانطور که در    

خوزستان واجد دو روند اصلی مشابه رونـد          ی شده در دشت   يشناسا
ن يی شده در ا   يبرشی شناسا ‐های عرضی   های گسلی و پهنه     خطواره

  .باشند مطالعه و در بخشهای شمالی آنها می
دهد كه    هاي تاريخي و دستگاهي نشان مي       مطالعه بر روي زلزله   

ها با توجه به موقعيت و سـازوكار كـانوني آنهـا              اين زلزله بسياري از   

 شناسـايي شـده     برشي‐عرضيهاي    ها و پهنه    مرتبط با اكثر خطواره   
توانند رخنمـون سـطحي       ها، مي   ها و پهنه    لذا اين خطواره  . باشند  مي

 تا  ۶(ها    با مقايسه عمق كانوني زلزله    . ي فعال مدفون باشند   ها  گسل
و بـا توجـه بـه       )  كيلـومتر  ۱۲ تا   ۶(نگ  با عمق پي س   )  كيلومتر ۳۳

در (هـا   هـا و پهنـه      و درازاي خطواره  ) Ms= ۴/۴ـ۳/۶(ها    بزرگي زلزله 
ها در اثر گـسلش در        رسد زلزله   ، به نظر مي   )حدود چند ده كيلومتر   

اند ولـيكن وجـود سـه اليـه شـكل پـذير               سنگ به وقوع پيوسته    پي
 ســبب در پوشــش رســوبي،) اينفراكــامبرين، ژوراســيك وميوســن(

اي و عدم رخنمون سـطحي آنهـا          لرزه مستهلك شدن گسلش زمين   
شده است و تنها اثر جابجايي آنها در پوشـش رسـوبي باعـث بـروز                

هـا    سازوكار اكثر اين زلزلـه    . هايي در سطح گرديده است      تغييرشكل
ت يفعالدهد كه   نشان مي ولغز استراستا  کوچکترمعكوس با مؤلفه

مؤلفـه  قـاره بـا     ‐پس از برخورد قاره   سنگی    ی پی ها  گسلن  يجوان ا 
 و لذا در راستاي آنهـا بيـشتر          همراه بوده  جابجايي معكوس تر   غالب

  .كوتاه شدگي اتفاق افتاده است
 و در ارتبـاط بـا       NW-SEميادين نفتي زاگرس اكثراً داراي روند       

 هستند در حاليكه در منطقه عربستان       NW-SEتاقديسهاي با روند    
هـايي    و در ارتبـاط بـا تاقـديس   N-S رونـد    اين ميادين نفتي داراي   

 و قبـل از برخـورد ايجـاد         سـنگي   پيي  ها  گسلهستند كه در طول     
-Nرسد كه ذخاير هيدروكربوري با رونـد          چنين به نظر مي   . اند  شده

S                  كه بر روي پالت فورم عربـي قبـل از برخـورد در منطقـه مـورد 
 درون   از برخـورد بـه     پـس   احتمـاال بطـور بخـشی       اند،  مطالعه بوده 

انـد كـه       مهاجرت ثانويه كـرده    NW-SEهاي جديد با روند       تاقديس
تواند سـبب بـروز       سنگي مي   ي پي ها  گسلچرخش بلوكها در امتداد     

 تـشكيل تاقـديس هـاي       ن حال يبا ا . اي باشد   چنين مهاجرت ثانويه  
توانـد در      شناسـايي شـده مـي      برشـي ‐عرضـي ي  ها  گسلمرتبط با   

ن مبنـا محـل     يـ  بـر ا   .رار گيرنـد  اكتشافات نفتي آينده مورد توجه ق     
ن يی شده در ا   يبرشی شناسا ‐های عرضی   های گسلی و پهنه     خطواره

هـای اکتـشافی در      ييجو  توانند مناطق مناسب جهت پی      مطالعه می 
  .نده باشنديآ
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