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چکیده
تاقدیس  این  دارد.  قرار  داخلي  فارس  ناحيه  در  و  آغار  تاقدیس گازي  باختري  كيلومتري شمال  فاصلة40  در  باختر شهرستان جهرم،  باختر- شمال  تاقدیس كرباسي حدفاصل 
دارای ساختمانی نامتقارن است و گسله هایی با تغيير مکان طولی زیاد در سطح این ساختمان دیده می شود. به سبب اهميت مقایسه چين ها و شناسایي الگوهاي چين خوردگي 
تحليل  پژوهش،  این  از  هدف  مي آید.  شمار  به  ساختاري  مطالعات  در  اصلي  بخش هاي  از  یکي  و  ضروري  چين  سبك  عناصر  توصيف  و  تحليل  مختلف،  سيستم هاي  در 
پژوهش این  در  استفاده  مورد  نرم افزارهای  است.  هيدروكربوری  مواد  اكتشافی  اهداف  پيشبرد  منظور  به  داخلی،  فارس  ناحيه  در  واقع  تاقدیس كرباسی  در   عناصر سبك چين 

Global mapper ،Tectonics FP و نرم افزارهای مرتبط با Geo Modelling هستند. تحليل عناصر سبك چين در بخش های مختلف تاقدیس كرباسی، مؤید تغييراتی از نظر الگوی 

چين خوردگی در این تاقدیس است. این تغييرات از نظر سبك چين خوردگی در بخش باختری متمایز از دیگر بخش ها است. همچنين بر اساس استریوپالت های تهيه شده، محور 
و سطح محوري در بخش باختری تاقدیس، تغييرات عمده ای را نشان می دهند. در منطقه مورد مطالعه، سازند دشتك به عنوان واحد جدایشی ميانی، نقش عمده اي را در رابطه با 
هندسه چين خوردگی ایفاء مي كند. بر پایه نتایج به دست آمده به نظر می رسد بخش باختری تاقدیس، دگرشکلي بيشتري را متحمل شده است. احتمال دارد در این بخش، گسل 
نظام آباد سبب چرخش پالنژ باختري تاقدیس به سوی شمال و ایجاد تأثيراتی روی این تاقدیس شده است. همچنين بر اساس مدلسازی انجام شده، یك گسل درجه دوم مرتبط با 

گسل نظام آباد معرفي و معلوم شد. 
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بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 293 تا 302   )زمین ساخت(

1-پیشنوشتار
ساختماني  زمين شناسان  توجه  مورد  دیرباز  از  چين خوردگي  ژرفی  هندسه  بررسي 
 De  Sitter (1956( كامل تر  به طور  و   O'Brien (1957( بار  اولين  براي  است.  بوده 
ارائه  كردند.  اشاره  چين خوردگي  بر  آن  تأثير  و  گسسته  الیه هاي  نقش  بررسی  به 
در  گوناگون چين خوردگي  مطالعه سبك هاي  و  مکانيکي  هندسي،  الگوهاي  انواع 
این  به  نسبت  ما  آگاهي  افزایش  سبب  مختلف،  زمين شناسان  توسط  اخير  سال هاي 
Jamison (1987( ،Suppe (1983( مسئله  شده است. در این ميان پژوهشگرانی نظير

)Dahlstrom(1990 و )Mitra (2002 & 2003 با ارائه مقاالت مختلفي نقش به سزایي 
در این خصوص داشته اند. یافته هاي اخير در زاگرس، پيرامون هندسه چين خوردگي، 
نشان دهنده پيچيدگي هاي ساختماني ناشي از عملکرد افق هاي گسسته مياني است و 
تحت  را  هيدروكربوري  مخازن  و  ساختارها  مستقيم  به طور  چين خوردگي  نوع  این 
بينا بيني  و  قاعده اي  گسستگي  سطوح  و  مکانيکي  چينه شناسي  می دهند.  قرار  تأثير 
بسيار  نقش  زاگرس  رانده  چين خورده-  كمربند  در  چين خوردگي  سبك  روي 
 Letuzey & Sherkati ,2004; Mitra, 2002 & 2003;( است  گذارده   عمده اي 
توسط  انجام شده  بررسي هاي   .(Homza & Wallace, 1995; Dalhastrom, 1990

هندسه  بر  مکانيکي  چينه شناسي  مالحظه  قابل  تأثير  كننده  تأیيد  پژوهشگران 
.(Sherkati et al., 2006( چين خوردگي در زاگرس است

واحدهاي  مکانيکي  رفتار  از  متأثر  به شدت  زاگرس  در  الگوي چين خوردگي       
تابع  نوع دگرشکلي  بر  افزون  غالباً  زاگرس  تاقدیس هاي  هندسه  و  است  آن  سنگي 
عملکرد مکانيکی واحدهاي چينه نگاري است. یکي از مهم ترین عوامل كنترل كننده 
جدایشي  واحدهاي  فارس،  ناحيه  در  به ویژه  زاگرس  در  چين خوردگي   الگوي 
از  ناحيه سازند دشتك  این  در  آنها  مياني هستند، كه شاخص ترین   )Detachment(
گروه كازرون به سن تریاس با سنگ شناسی واحدهاي تبخيري شامل شيل و دولوميت 
سازندهاي  ناحيه  این  در  ميانی  گسسته  پهنه  به  مربوط  سازندهاي  دیگر  از  است، 

و  چين ها  مقایسه  اهميت  سبب  به  هستند.  گچساران  و  بنگستان  گروه  از  كژدمی 
و  تحليل  چين خوردگي  مختلف  سيستم هاي  در  چين خوردگي  الگوهاي  شناسایي 
 توصيف عناصر سبك چين ضروري به نظر مي رسد. تاكنون بسياري از پژوهشگران
1382؛ همکاران،  و  )آرین  پرداخته اند  چين  هندسي  سبك  تحليل  بررسی   به 

1386؛  همکاران،  و  آرین  1385؛  حاجيان،  و  آرین  1384؛  پوركرمانی،  و  آرین 
محمدیان، 1386؛ خدابخش نژاد و همکاران، 1387 و آرین و كشاورزی دانا، 1388(. 
با توجه به این كه تحليل عناصر سبك چين، یکي از بخش هاي اصلي در مطالعات 
ساختاري به شمار مي آید. بنابراین هدف از این پژوهش، تحليل عناصر سبك چين در 
تاقدیس كرباسی واقع در ناحيه فارس داخلی، به منظور پيشبرد اهداف اكتشافی مواد 
هيدروكربوری است. نرم افزارهای مورد استفاده Global mapper ،Tectonics FP و 

نرم افزارهای مرتبط با Geo Modelling هستند.

2-موقعیتزمینشناسيووضعیتساختار
 140( فارس  استان  در  جهرم  شهرستان  باختر  شمال  باختر-  در  كرباسي  تاقدیس 
كيلومتری خليج فارس( در محدوده اي با مختصات جغرافيایي ′07 و°53 تا ′32 و53° 
طول خاوري و ′27 و °28 تا ′38 و°28 عرض شمالي و در ناحيه فارس داخلي قرار 
در  زیاد  با شيب  ساختمان كشيده  به صورت  توپوگرافی  نظر  از  تاقدیس  این  دارد. 
خاور، جنوب خاور- باختر، شمال باختر است )شکل های 1 و 2( كه در بخش خاوري 

به دشت جهرم و در بخش باختري به نقاط كوهستانی منتهی می شود )شکل3(.
     قدیمی ترین سازند رخنمون یافته در این تاقدیس، سازند گورپی واقع در تنگ 
در  كه  می دهد  تشکيل  جهرم  آسماری-   سازند  را  ساختمان  سطح  است.  گوربيد 
بخش هایي از دامنه شمالی شيارهای ژرفی وجود دارد كه به رود مند ختم می شود 
)شمشيري،1380(. رودخانه مند كه تقریباً در یك مسير شمالی- جنوبي در این منطقه 
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جاري است در محل دماغة باختري تاقدیس با تحدب به سوي باختر، این تاقدیس را 
دور زده و به طرف جنوب امتداد مي یابد.

این  در  یال جنوبي  است كه شيب  و طویل  تاقدیسي كشيده  تاقدیس كرباسي،       
 57 تا   3 حدود   شمالي  یال  در  شيب   .)4 است)شکل  شمالي  یال  از  بيش  تاقدیس 
درجه و در یال جنوبي حدود 15 تا 75 درجه است. به دليل این كه این تاقدیس در 
یال جنوبي خود پر شيب است، در برخي موارد سبب ایجاد پرتگاه هاي نزدیك به 
قائمي در آهك هاي سازند آسماري شده است. ارتفاع بلندترین نقطه این ساختمان 
2013 متر است. این ساختمان یك تاقدیس پيچيده خيلی نامتقارن است سه گسل با 
جابه جایي زیاد جانبی، ساختمان تاقدیس را به دو بخش متفاوت تقسيم می كند. بخش 
باختری كه در آن محور تاقدیس در اثر عوارض بيان شده به طرف شمال متمایل شده 
و دامنه های آن شيب منظمی دارند. بخش خاوری با عوارض)پستی و بلندی( مالیم تر 
سازندهاي  منتهی می شود،  زبانه  دو  به  و  داشته  ادامه  به طرف خاور  پيوسته  به طور 
در  و  می شود  دیده  رفته  ميان  از  آسماری  سازند  كه  محل هایی  در  وگورپی  پابده 
ژرفا پيچيدگی هایي در این ساختمان محتمل است. روي یال شمالي در نيمه خاوري 
تاقدیس كرباسي یك چين گوش خرگوشي رشد كرده است. پهناي این تاقدیس در 
بخش خاوري بيش از بخش باختري است و در بخش باختري این تاقدیس به سوی 
تاقدیس  پالنژ خاوري  از  بيش  باختري  پالنژ  بخش  و شيب  پيدا كرده  تمایل  شمال 
است. برخی از گسل های موجود در این تاقدیس تا باالی افق دهرم ادامه دارند به ویژه 
گسل معکوسي كه در بخش باختری تاقدیس واقع شده، نقطه ضعفی برای احتمال 

ذخيره شدن گاز در دهرم است )توكلي،1380(. 

3-تحلیلعناصرسبکچیندرگسترهموردمطالعه
سيستم هاي  در  چين خوردگي  الگوهاي  شناسایي  و  چين ها  مقایسه  اهميت  سبب  به 
مختلف چين خوردگي تحليل و توصيف عناصر سبك چين ضروري به نظر مي رسد. 
به مجموعه ویژگي هایي كه به وسيله آن مي توان شکل یك چين را توصيف كرد، 
معماري  معرفي سبك  به  شبيه  چين،  معرفي سبك یك  مي شود.  گفته  چين  سبك 
سيماهاي  پژوهش،  و  مطالعه  سال ها  از  پس  ساختماني  زمين شناسان  بناست.  یك 
نموده اند،  شناسایي  كرد  توصيف  را  چين ها  آن ها  وسيله  به  بتوان  كه  را  خاصي 
است. شده  چين ها  توسعه  چگونگي  از  بهتري  درك  و  شناخت  سبب  امر  این   كه 

)آرین و پوركرمانی، 1384(. این سيماها كه عبارتند از استوانه اي بودن، تقارن، سبك 
یك سطح چين خورده و سبك یك الیه چين خورده، در مجموع عناصر سبك چين 
عناصر سبك  تحليل  این كه  به  توجه  با   .)Twiss & Moores, 1992(ناميده شده اند
در  بنابراین  مي آید،  به شمار  ساختاري  مطالعات  در  اصلي  بخش هاي  از  یکي  چين، 
این پژوهش سعي شده تا بر اساس شواهد موجود و اطالعات الزم به تحليل عناصر 
سبك چين  در تاقدیس مورد مطالعه )ناحيه فارس داخلي( پرداخته شود. در ذیل به 
چگونگي محاسبه و تحليل عناصر سبك چين )Twiss & Moores, 1992( در گستره 

مورد  مطالعه پرداخته می شود.
3-1.شاخصاستوانهايبودن

به منظور بررسی و تحليل دقيق تاقدیس كرباسی از نظر تغييرات هندسه چين خوردگي، 
تمامي بخش هاي این تاقدیس، كه مقاطع ساختماني در آن بخش ها رسم شده، از 
هفت  در  اساس  این  بر  گرفتند.  قرار  تحليل  مورد  چين  عناصر  سبك  تغييرات  نظر 
بخش این تاقدیس از باختر به خاور، در هفت بخش تغييرات هندسي چين خوردگي 
 AC صفحه  و   APصفحه  ،Pمحور شکل1(.  ساختماني  مقاطع  )موقعيت  شد  نمایان 
سطح   ،)β( چين ها  محور  موقعيت  معرف  به ترتيب   ،5 شکل  استریوپالت هاي  در 
براساس  بهترین دایره بزرگ دربردارنده قطب صفحات الیه  بندي است.  محوری و 
سطح  راستاي  جهت گيري  تاقدیس كرباسی)شکل5(،  شده  تهيه  استریوپالت هاي 
محوري و نتایج به دست آمده، این تاقدیس در بخش هاي مختلف نشان داده شده 

تاقدیس در بخش هاي  این موضوع هستند كه  نشان دهنده  استریوپالت ها  این  است. 
و  نحوه جهت گيری سطح محوری  نظر  از  متفاوتی  دارای ویژگی های  بررسي شده 
در  محوری  سطح  جهت گيری  تغييرات  شکل5،  در  است.  چين خوردگي  هندسه 
در بخش خاوري، سطح  تاقدیس مالحظه می شود،  این  تهيه شده  استریوپالت های 
محوری با 10 درجه تفاوت نسبت به بخش باختری، تغييراتي را از خود نشان می دهد. 
این تغيير جهت گيری و تغييرات در هندسه چين خوردگي می تواند به علت عملکرد 

گسل راستالغز چب بر نظام آباد  است)شکل 5(.
3-2.شاخصتقارن

باید  استوانه ای است  نوع  از  جا كه  از آن  نامتقارن است و  تاقدیس كرباسی، چينی 
تاقدیس را داراي تقارن مونوكلينيك دانست. در چين هاي واجد تقارن مونوكلينيك 
است. صفحه چين  محور  بر  عمود  كه  دارد  وجود   )AC )صفحه  تقارن  سطح  یك 

AC در استریوپالت هاي شکل 5، معرف سطح تقارن مونوكلينيك است. این صفحه، 

عمود بر محور چين ها است.   
3-3.سبکیکسطحچینخورده

سبك یك سطح چين خورده كه شامل شاخص نسبت ظاهري)p)، شاخص فشردگي 
چين، شاخص نوك دار بودن )b) مي شود و براي بخش هاي مورد بررسي ساختمان 
به  نتایج  براساس  تاقدیسي كرباسي مورد محاسبه و در جدول 1 آورده شده است. 
نزدیك تر  گسل  سوی  به  چه  هر  شده  انجام  مطالعات  و  محاسبات  از  آمده  دست 
مي شود طول موج در هر دو سطح سازندهاي مورد آزمون كاهش مي یابد. دامنه چين 
در بخش هایي از تاقدیس كه منطبق بر مقاطع ′E-E و ′B-B هستند به طور ناگهاني 

افزایش دامنه چين را از خود نشان مي دهند )جدول های 1 و2(. 
3-4.سبکیکتواليچینخورده

سبك یك توالي چين خورده كه شامل هماهنگي)H) و هندسه سطح محوري است 
در ساختمان   تاقدیسي كرباسي بررسي و مورد تحليل قرار گرفته است. به دليل این 
كه ژرفاي چين خوردگي هاي منطقه مورد مطالعه كاماًل معين نمي باشد، بنابراین تنها 
پابده را از نوع  مي توان توالي چينه اي باالي سازندهاي دشتك، گورپي، ساچون و 

غيرهماهنگ دانست.
3-5.هندسهسطحمحوري

 به طور كلي، هندسه سطح محوري این تاقدیس را مي توان از نوع تقریباً صفحه اي به 
حساب آورد. در شکل 6، موقعيت هاي برآورد شده سطح محوري بر اساس تحليل 
نمودار  روي  داده ها  این  انتقال  با  ترتيب  بدین  است.  مشاهده  قابل  استریوگرافيکي، 
مثلثي شکل )Rickard (1971 موقعيت و جهت گيري سطح محوري تاقدیس كرباسی 
فراهم مي شود  تاقدیس  این  مختلف  بخش  در  آن  رده بندي  امکان  و  مشخص شده 

)شکل های 7 و 8(. 
     همان گونه كه در شکل 7، مالحظه مي شود از حرف A تاG  نشانگر موقعيت چين 
در بخش هاي منطبق بر مقاطع ساختماني ′A-A تا ′G-G است. بر اساس تقسيم بندي 
مطالعه،  مورد  تاقدیس  هندسه سطح محوري  و  نوع چين  نظر  از   ،Rickard (1971(
نوع  عمده  تغيير  براساس  مي دهد.  نشان  خود  از  را  تغييراتي  مختلف  بخش هاي  در 
چين و هندسه سطح محوري، موقعيت گسل راستالغز چپ بر نظام آباد در حد فاصل 
مقطع ساختماني′G-G و ′F-F تعيين مي شود. در بخش خاوری )′A-A( چين از نوع 
بهتر،  بيان  به  است.  ميل دار  ایستاده  نوع  از   )G-G′(باختری بخش  در  و  افقي  خميده 
را  شدیدي  دگرشکلي  تاقدیس  این  خاوری  بخش  كه  داشت  اذعان  چنين  مي توان 
نظام  بر  راستالغز چب  عملکرد گسل  دليل  به  باختری  بخش  در  ولی  ننموده  تحمل 
آباد و تأثير آن بر بخش باختری)′G-G( تاقدیس، چين شکل ایستاده ميل دار به خود 
گرفته و دگرشکلی بيشتری را نسبت به بخش خاوری متحمل شده است. این موضوع 
با موقعيت زمين ساختي تاقدیس مورد مطالعه كه واقع در ناحيه گسلی نظام آباد است، 

سازگار است. 
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 )Orientation of folds(3-6.سوگیريچینها
 Ramsay (1967( تقسيم بندي  پایه  بر  چين  سو گيری  مبناي  بر  آمده  دست  به  نتایج 
شده  آورده   1 نمودار  در  تاقدیسي كرباسي  ساختمان  شده  بررسي  بخش هاي  در 
است. همچنين در شکل 8، بر اساس تقسيم بندی )Ramsay (1967 تغييرات چين در 

بخش هاي مختلف تاقدیس كرباسي آورده شده است.

4-گسلشدرساختمانتاقدیسيکرباسي
تاقدیس كرباسي دربردارنده دو دسته گسل هاي طولي و عرضي  سيستم گسلي در 
نظام آباد، گسل اصلي در منطقه است.  بر  )Transverse( است. گسل راستالغز چپ 
ساختمان  محور  موازات  به  و  لوالیي  منطقه  در  تاقدیس  این  در  طولي  گسل هاي 
زیادي نسبت به محور قرار دارند. بر اساس  با زاویه نسبتاً  هستند. گسل هاي عرضي 
مطالعات انجام شده و مقاطع ساختماني این تاقدیس )شکل9( به نظر مي رسد شاخه 
گسلی منشعب شده اي از گسل نظام آباد، افزون بر خود گسل، این تاقدیس را تحت 
تأثير قرار داده است. مي توان گسل منشعب شده از گسل اصلي را، گسل درجه دوم 
نظام آباد ناميد. بر اساس مقاطع ساختماني رسم شده توسط توكلي )1380(، احتمال 
دارد شيب صفحه گسلی درجه دوم نظام آباد هر چه به سوی گسل اصلی نزدیك تر 
مؤلفه  با  راستالغز  گسلی  اصلی،  گسل  از  شده  منشعب  گسل  یابد.  افزایش  شده، 
معکوس است كه در بخش های سطحی تاقدیس، برخی رورانده ها )Overthrust( از 
آن منشأ گرفته اند. نکته حائز اهميت این است كه افزایش شيب صفحه گسلی به سوی 
گسل اصلی خود مي تواند بيانگر این مطلب است كه این گسل پس از ایجاد گسل 
اصلی در اثر عملکرد راستالغز چپ گرد گسل نظام آباد به وجود آمده باشد. با توجه 
به شکل10، در بخشي از تاقدیس كه منطبق بر مقطع ساختماني ′C-C است، گسلش 
در یال جنوبي تاقدیس در سطح نيز مشهود است. همچنين در برداشت هاي صحرایي 

انجام شده در این تاقدیس نيز گزارش شده است )توكلي، 1380(.
ارتباط گسلش و چين خوردگي، سطح مورد آزمون  برای تحليل دقيق  تر نحوه       
بعدي  سه  الگوسازي  مورد  كرباسي،  تاقدیس  در  دهرم  گروه  و  بنگستان  گروه 
منطبق  داده هاي  ورودي  از  استفاده  با  الگوسازي  این  )شکل10(.  است  گرفته  قرار 
همچنين  است.  شده  انجام  رسيده  سطح  به  گسلش  كه   C-C′ ساختماني  مقطع  بر 
تاقدیس   G-G′ ساختماني  مقطع  بر  منطبق  بخش  در  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
این بخش مشاهده مي شود كه در دیگر بخش ها مشهود  تفاوت هایی در  كرباسي، 
نيست)شکل11(. در این بخش از تاقدیس، چين كه حالت جعبه ای و تقریباً متقارن 
رأس گروه  یعنی  آزمون  مورد  در سطح  محاسبه شده  پارامترهای  اساس  بر  و  دارد 
بنگستان Bgp ، از نظر مقدار زاویه فشردگی چين )φ) در طرفين چين جعبه ای، چين 
حالت بسته )close) دارد كه این امر مي تواند در نتيجه تنش اعمال شده تحت تأثير 

گسل اصلي و گسل درجه دوم است. 
تاقدیس  مختلف  بخش هاي  در  گسلش  و  چين خوردگي  نحوه  شکل11،  در       
كرباسي الگوسازي شده است. به نظر مي رسد از نظر هندسه چين خوردگي در بخش 
منطبق بر موقعيت مقطع ساختماني ′G-G، تحت تأثير عملکرد گسل نظام آباد و گسل 

درجه دوم مرتبط با آن، شکل چين نسبت به دیگر بخش هاي تاقدیس متفاوت شده 
است. به نظر می رسد احتماالً در اثر واقع شدن در محدوده گسلي راستالغز چپ گرد 
نظام آباد این تاقدیس به سوی شمال تغيير پالنژ داده است. بر اساس مطالعات صحرایی 
انجام شده در منطقه مورد مطالعه، به نظر مي رسد قائم شدن بخشي از الیه هاي مربوط 
به بخش گوري حدفاصل تاقدیس كرباسي و خافتر تحت تأثير عملکرد پهنه گسلی 

نظام آباد روي داده باشد )شکل12(.

5-نتیجهگیری
سبك  در  تغييراتی  دارای  تاقدیس كرباسی  چين،  سبك  عناصر  تحليل  اساس  بر 
افقي  خميده  نوع  از  چين  خاوری،  بخش  در  تاقدیس  این  در  است.  چين خوردگی 
و در بخش باختری، از نوع ایستاده ميل دار است و احتماالً بخش باختری تاقدیس، 

دگرشکلي بيشتري را متحمل گردیده است.
     تغييرات ویژگی های محور و سطح محوري به دست آمده در بخش هاي مختلف 
این تاقدیس با استفاده از استریوپالت ها، تأیيد كننده چرخش پالنژ باختري تاقدیس، 
تحت تأثير گسل راستالغز چپ بر نظام آباد به سوی شمال است. شواهد صحرایی نظير 
قائم بودن  بخش گوری حد فاصل تاقدیس كرباسي و خافتر ممکن است نشان دهنده 

عملکرد گسل نظام آباد در منطقه مورد مطالعه باشد.
     گسل درجه دومي به عنوان گسل راستالغز با مؤلفه معکوس در این تاقدیس معرفي 

مي شود كه برخی گسل هاي رورانده در بخش های سطحی از آن منشعب شده اند.
ارائه  با  نظام آباد  گسل  عملکرد  با  ارتباط  در  چين خوردگي  و  گسلش  ارتباط       
مدلسازی ها تأیيد شد. احتمال دارد تغييرات هندسه چين خوردگی و ستبرای الیه ها با 

عملکرد گسل مرتبط باشد. 
    در مقطع ساختماني ′G-G این تاقدیس، علت حالت جعبه اي تقریباً متقارن و بسته 
دوم گسل  تالقی شاخه  در محل  بخش  این  واقع شدن  از چين،  بخشي  در   (close(
نظام آباد با گسل اصلی است و افزایش ميزان فشردگی می تواند تحت تأثير عملکرد 

ناشی از تالقي هر دو بخش گسلی باشد. 
    سازند دشتك به عنوان واحد جدایشی ميانی در رابطه با هندسه چين خوردگی در 
بخش های مختلف تاقدیس كرباسی، تحت تأثير گسل اصلی نظام آباد و گسل درجه 

دوم نقش عمده اي را ایفا كرده است. 

سپاسگزاری
ایران و معاونت  نفت  اكتشاف  از مدیریت و معاونت محترم شركت ملي  پایان  در 
آوردن  فراهم  سبب  به  تحقيقات  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی 
شركت  محترم  مسئولين  از  همچنين  می شود.  سپاسگزاری  پژوهش  این  زمينه های 
دكتر  و  گودرزي  مهندس  سيف،  مهندس  آقایان  جناب  ایران  نفت  اكتشاف  ملي 
گرفته،  صورت  پژوهش های  زمينه  در  ارزنده شان  راهنمایی های  سبب  به  دهباشي 

سپاسگزاری می شود. 
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شکل 1- نقشه زمين شناسي تاقدیس كرباسي و موقعيت مقاطع ساختماني مورد مطالعه 
)مقياس 1:50000(، )برگرفته از هاشمی، 1381(.

شکل2- تصویر ماهواره اي و نقشه ساختاري منطقه مورد مطالعه.

 Digital Elevation Modelشکل3- تصویر سه بعدی تاقدیس كرباسي و تاقدیس هاي مجاور آن بر اساس
منطقه مورد مطالعه.
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شکل4- یال شمالي تاقدیس كرباسي، دید به سوي جنوب باختري. در این تصویر ناودیس مابين تاقدیس كرباسي در یال 
شمالي و تاقدیس خافتر در بخش یال جنوبي مشهود است.

 (AP( تاقدیس كرباسي. خط چين هاي سبز رنگ، سطح محوري (AC(و سطح تقارن (P(محور ،(AP(شکل5- استریوپالت هاي نشانگر موقعيت سطح محوري
و خط چين هاي سرخ رنگ سطح تقارن ))AC) را نشان مي دهد.
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شکل6- جهت  گيري سطوح محوري در بخش هاي مختلف تاقدیس كرباسي براساس تصاویر استریوگرافيك به دست آمده.

نشانگر  شکل  مثلثي  نمودار   -7 شکل 
بخش هاي  در  محوري  سطوح  موقعيت 
اساس  بر  كرباسي  تاقدیس  شده  بررسي 
از اقتباس   ،Rickard (1971(  تقسيم بندي 

.Ragan (1985(

شکل8- تغييرات چين در بخش هاي مختلف تاقدیس كرباسي.
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شکل9- مقطع های ساختماني تاقدیس كرباسي، توكلي)1380(.

شکل 10- الگوی شماتيك رابطه چين خوردگي و گسلش در تاقدیس كرباسي. بر اساس مقطع ساختماني ′c-c الگوسازي انجام گردیده است.
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نمودار 1- جهت گيری چين بر پایه تقسيم بندي )Ramsay (1967 در بخش هاي بررسي شده ساختمان تاقدیسي كرباسي.

شکل11- الف( الگو دو بعدي مقطع ساختماني طولي تاقدیس كرباسي و مقاطع عرضیE-E′ , F-F′ ,G-G؛ ب( نحوه قرارگيري تاقدیس روي سطح؛ ج( الگو سه بعدي ارتباط گسل 
نظام آباد؛ موقعيت مقطع ساختماني ′G-G در شکل مشخص شده است.

شکل12- دیواره قائم بخش گوری حد فاصل تاقدیس كرباسي و خافتر. نگاه به سوي شمال باختر.
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و  خطي  بعدي  سه  نمودارهاي  جدول2- 
زاویه  یالي،  ميان  زاویه  براي  مقایسه اي  ستوني 
سطوح  براي  موج  طول  و  دامنه  چين خوردگي، 
)بخش  سروك  و  ایالم  سازندهاي  آزمون  مورد 
با  نيریز- دشتك  سازند  و  بنگستان(  باالیی گروه 

استفاده از مقادیر جدول1.

جدول1- تعيين سبك چين براي سطوح مورد آزمون سازندهاي ایالم و سروك )بخش باالیی گروه بنگستان( و سازند نيریز- دشتك در 
تاقدیس كرباسی.
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