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فصلنامه زمين شناسي ايران، سال پنجم، شماره هجدهم، تابستان 1390، صفحات 40-31

تحليل چين خوردگى مرتبط با گسلش پنهان در 
ميدان نفتى كرنج 

احسان عزيزي(1و*)، محمدمهدي خطيب2 و ايرج قرباني قشقايي3 
1. دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج، گروه مهندسي نفت، ياسوج، ايران

2. دانشيار، گروه زمين شناسي دانشگاه بيرجند
3. اداره زمين شناسي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

چكيده
بر اساس مطالعات صورت گرفته، تاقديس كرنج يك چين نامتقارن با تمايل به سمت جنوب باخترى 
است. ميانگين ضخامت موازى با سطح محورى سازند آسمارى در بخش هاى مختلف اين تاقديس، 
550 متر و ضخامت حقيقى آن 403 متر برآورد شده است. در ميدان نفتى كرنج، مدل چين جدايشى 
گسليده به عنوان سازوكار چين خوردگى پيشنهاد مى شود. برش هاى زمين شناسى و كانون سطحى زمين 
لرزه هاى دستگاهى در كنار تفسير نيمرخ هاى لرزه اى سه بعدى حكايت از عملكرد دو گسل راندگى در 
يال هاى شمالى و جنوبى اين تاقديس و يك گسل تراگذر متقاطع با محور تاقديس، دارد كه انحناى محور 
تاقديس معلول عملكرد اين گسل تراگذر است. مدل سه بعدى تهيه شده از راس سازند آسماري بوسيله 
نقشه هاى زيرسطحى و اطالعات حفارى چاه ها نشان داد كه ريخت شناسى سازند آسمارى به شدت از 
عملكرد اين گسل ها تاثير پذيرفته است. تحليل فركتالى آبراهه ها مشخص مى كند كه بخش ها مختلف 
اين تاقديس در طول تاريخ زمين شناختى خود، داراى آهنگ زمين ساختى متفاوتى بوده است، به گونه اى 

كه بخش ميانى در يال شمالى باالترين آهنگ فعاليت زمين ساختى را به خود اختصاص مى دهد.

واژه هاي كليدي: نيمرخ لرزه اى، چين جدايشى گسليده، گسل پنهان

تاريخ دريافت: 89/2/22
تاريخ پذيرش: 90/11/10

مقدمه
سطحي  كانون هاي  وجود  زاگرس،  در  توجه  قابل  مسائل  از 
زمين لرزه هاي است كه نمي توان آنها را به هيچ كدام از گسل هاي 
گسل هاي  با  ارتباط  در  بيشتر  و  داد  نسبت  منطقه  در  سطحي 
بنابراين  برسند.  سطح  به  نتوانسته اند  هنوز  كه  هستند  زيرسطحي 
گسل هاي زيرسطحي فعال مي توانند به عنوان مسبب بسياري از 
و  (پوركرماني  آيند  شمار  به  زاگرس  در  پيچيده  دگرشكلي هاي 
زمين لرزه هاي  روي  بر  شده  انجام  پژوهش هاي   .(1376 آرين، 
طبس (16/9/1976) و االصنام االجزاير(10/10/1980) نشان داد 
مي باشند  راندگي  گسل هاي  به  وابسته  سطحي،  تاقديس هاي  كه 
زمين لرزه  جمله  از  زمين لرزه ها  از  بسياري   .(Berberian, 1995)
1964 در Niigata ژاپن و زمين لرزه هاي 5/10/1985 و 23/2/1985 

در Nahanni كانادا (Berberian, 1995) و زمين لرزه 1382/10/5 
لزوم  شده اند.  ايجاد  موجود  پنهان  گسل هاي  بوسيله  ايران  در  بم 
 - چين خورده  كمربند  در  گسل ها  اين  ساختاري  نقش  شناخت 
ثابت  نفتي  ذخائر  درصد   65 حضور  دليل  به  زاگرس  راندگي 
ويژه  به  خاور ميانه  در  كه  دنيا  گازي  ذخائر  درصد   34 و  شده 
 (Alavi, 2007) دارند  قرار  زاگرس  هيدركربوري  ميدان هاي  در 
از اهميت دو چندان برخوردار است. به دليل باال بودن غيرعادي 
تراوايي در برخي از چاه ها حفاري شده و توزيع غير عادي برخي 
از سازندهاي خاص در ميدان نفتي كرنج، اين پژوهش به دنبال 
بررسي احتمال حضور گسل هاي پنهان و ارتباط آن با پديده هاي 
فوق در اين تاقديس است. در ابتدا براي درك بهتر ويژگي هاي 
با  تاقديس  اين  در  چين  الگوي  عناصر  تاقديس  اين  ساختاري 
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استفاده از نيمرخ هاي لرزه اي دو بعدي ارزيابي مي شود و در ادامه 
با استفاده از اطالعات مختلف موجود، به بررسي احتمال حضور 

گسل هاي پنهان در اين ميدان پرداخته شده است. 

موقعيت زمين شناسي
تاقديس كرنج با روند شمال باختر - جنوب خاور بخشي از 
و  ايران  باختري  جنوب  در  كه  است  زاگرس  كوهزايي  كمربند 
سازند هاي  دارد.  قرار  اهواز  خاوري  جنوب  كيلومتري   130 در 
گروه فارس، واحدهاي عمده سنگ چينه اي اين تاقديس سطحي 

را تشكيل مي دهند (مطيعي،1374).
 Falcon  اين ميدان در كمربند ساده چين خورده از تقسيم بندي
(1961) و فروافتادگي دزفول از تقسيم بندي Faver (1975) و در 
كمربند چين خورده از تقسيم بندي مطيعي(1374) و در بين عرض 
 49° 45´E 39 °49 تا´E 16 °31 و طول هاي´N 38 °49 تا´N

قرار مي گيرد.(مطيعى، 1374)
اين ميدان نفتي در سال 1963 كشف شد. ذخائر قابل بازيافت 
فوت  تريليون   3/5 و حدود  نفت  بشكه  ميليارد   1/65 ميدان  اين 
حاضر،  حال  در  است (مطيعي،1374).  شده  برآورد  گاز  مكعب 
سطح آب و نفت (O.W.C) در اين ميدان 2648- و سطح نفت و 
گاز (G.O.C) در 2180- قرار گرفته است. نفت خام اين ميدان 

داراي درجه اي.پي.آي 5/34 است.
نيز  مخزن  سنگ  و  گورپي  سازند  ميدان  اين  در  منشاء  سنگ 
(Alshahran and سازند آسماري با سن اوليگو - ميوسن است

.(Nairan 1997

عناصر الگوي چين
روش لرزه اي بازتابي به دليل دقت در تعيين شكل و وضعيت 
ساختارها در عمق، روشي برتر در اكتشافات منابع بشمار مي آيد، 
چينه شناسي  و  زمين ساختي  ويژگي هاي  رديابي  در  روش  اين 

ساختارهاي عمقي داراي توانايي بسيار بااليي است.
در اين پژوهش به دليل انعكاس مناسب سازند آسماري بر روي 
نيمرخ هاي لرزه اي بازتابي دوبعدي، عناصر الگوي چين بر روي 
راس اين سازند در دو بخش باختري و خاوري تاقديس، مورد 

بررسي قرارگرفت.

تقارن
به دليل اينكه در اين نيمرخ ها، لوال و قله در سازند آسماري 
هم  با  آسماري  سازند  در  يال ها  طول  و  نمي شوند  منطبق  هم  بر 
متفاوت است و از نظر هندسي، صفحه محوري تاقديس، صفحه 
تقارن چين نمي باشد، تاقديس كرنج يك چين نامتقارن با تمايل به 

سمت جنوب باختري است.

الگوي يك سطح چين خورده
نسبت ظاهري

بدست  موج  طول  نصف  به  دامنه  نسبت  از  كه  مقدار  اين 
مي آيد، در بخش هاي خاوري و باختري تاقديس كرنج به ترتيب 
P - E =0/2 و P - W =0/13 است كه نشان دهند يك چين وسيع 

است.

 شكل 1- تصوير سه بعدى بخشى از جنوب غرب ايران كه كه موقعيت جايگاه ميدان نفتى كرنج نسبت به ساير ميادين مشخص شده(A)، نقشه زمين شناسى 
(B) ميدان نفتى كرنج
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نسبت لوال به يال
اين نسبت در سال (1987) توسط رمزي به شكل زير پشنهاد شد:

طول تصويريال بر روي اثر سطح مياني
P =                                                                            

طول تصوير منطقه لوال بر روي اثر سطح مياني
 

مقدار اين پارامتر در بخش خاوري 6/25 و در بخش باختري 
1/75 است، به عبارتي در بخش خاوري، چين از نوع زاويه دار 
و داراي منطقه لوالي باريك است و در بخش باختري تاقديس 

كرنج، چين از نوع نيمه مدور مي باشد.

نوك دار بودن
مورد  را  آن  بستگي  محل  در  چين  نسبي  انحناي  پارامتر  اين 
رابطه  از  و   (Twiss and Moores,1992) مي دهد  قرار  بررسي 
B=Ro/Rc حاصل مي شود. در اين رابطه Rc شعاع انحنا در محل 
تاقديس  يال هاي  بر  مماس  دايره  شعاع   Ro  و تاقديس  بستگي 
در محل نقاط عطف آن مي باشد. مقدار اين پارامتر براي بخش 
باختري و خاوري به ترتيب 0/73 و0/5 مي باشد كه نشان دهنده 

يك چين نيمه مدور است.

تحليل فوريه
با استفاده از روش Stebler (1968) براي تعيين ضرايب فوريه 
يك سطح چين خورده، ربع طول موج را به سه قسمت مساوي 
ضرايب   (2) و   (1) روابط  اساس  بر  و  (شكل2)  مي كنند   تقسيم 

فوريه محاسبه مي شود (پوركرماني و آرين، 1385).

(1)

(2)

كه در اين پژوهش ضرايب فوريه (ضرايب b3 , b1) (شكل 3) بر 
اساس شكل موج سازند آسماري در نيمرخ هاي لرزه اي دوبعدي 
در دو بخش خاوري و باختري تاقديس مطابق جدول (1) برآورد 

شده است.

جدول1- ضرايب b1 و b3 از تحليل فوريه در دو بخش باختري و خاوري 
تاقديس

b1 = 0/7b3 = 0/4بخش باختري

b1 = 1/1b3 = 0/37بخش خاوري

 
الگوي يك اليه چين خورده

انحناي نسبي(شيب ايزوگون)
براي بررسي انحناي نسبي، با رسم مقطع چين در سازند آسماري 
از روي نيمرخ هاي لرزه اي الگوي شيب ايزوگون ها در دو سمت 
باختري و خاوري تاقديس مورد بررسي قرار گرفت. ايزوگون هاي 
اين سازند در بخش باختري الگوي همگرا با همگرايي ضعيف را 
نشان مي دهد كه در رده 1C از رده بندي رمزي و در بخش خاوري 

الگوي 1B از اين تقسيم بندي را نشان مي دهد.(شكل 4)

(tα)ضخامت حقيقي
ميانگين ضخامت حقيقي سازند آسماري در نيمرخ هاي لرزه اي 
دو بعدي در بخش هاي مختلف تاقديس كرنج 403 متر محاسبه 

شده است.

(Tα)ضخامت موازي سطح محوري
شده  انجام  روش  اساس  بر  محوري،  سطح  موازي  ضخامت 
اندازه گيري  متر   550 آسماري  سازند  در  حقيقي  ضخامت  براي 

شده است. 1 3
3

2
3

y yb 


(Marshak and Mitra,1988) شكل2- محاسبه ضرايب فوريه با استفاده از شكل چين اقتباس از

1 2 3
3

2 3
3

y y yb  
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شكل 3- روش ترسيمي براي پياده كردن شكل چين ها بر اساس ضرايب فوريه (Marshak and Mitra,1988) . خطوط1 تا 5 مربوط به دامنه چين هستند و نقاط 
در جدول 1 معرفي شده اند.

(Twiss and Moores,1992) شكل4- رده بندي هندسي سازند آسماري در تاقديس كرنج بر اساس الگوي شيب ايزوگون اقتباس از
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الگوي يك توالي چين خورده
هندسه سطح محوري

و  تاقديس  محور  روي  بر  لرزه اي  نيمرخ هاي  فضايي  انطباق 
محاسبه ميل (براساس تعيين عمق راس سازند آسماري در چند 
نيمرخ موازي و با فاصله مشخص) و تعيين شيب صفحه محوري 
نوع  از  كرنج  تاقديس  محوري  سطح  هندسه  كه  شد  مشخص 
مسطح و شيب از 64 درجه در بخش خاوري تا 80 درجه بخش 
نمودار هاي  روي  بر  دادها  اين  انتقال  است.  نوسان  در  باختري 
مثلثي نشان مي دهد كه تاقديس كرنج در بخش باختري تا خاوري، 
به ترتيب از يك چين ايستاده مايل تا يك چين خميده مايل در 

تغيير است.

سازوكار چين خوردگي
متفاوت  عمومي  وضعيت  و  اليه ها  عمقي  تغييرات  اساس  بر 
اليه هاي چين خورده در باال و پايين توالي چين خورده و بر اساس 
اين  مختلف  بخش هاي  از  لرزه اي  نيمرخ هاي  از  حاصل  شواهد 
است  ناهماهنگ  تاقديس  يك  كرنج  تاقديس   ،(5 (شكل  ميدان 
اين  مرز  نقش  مشخص،  كامال  صورت  به  گچساران  سازند  كه 

ناهماهنگي و تغيير در چين خوردگي را ايفا مي كند.
حضور  كه  است  معتقد   Sherkati and Letouzey (2004)
چرخش  واسطه  به  چين ها  تنگ شدگي  فروديواره،  ناوديس هاي 
از  دگرشكلي  رفتار  انتقال  مشخصه  لوال  مهاجرت  و  پهلوها 
چين خوردگي جدايشي به چين خوردگي پيشرونده انتشار گسلي 

همراه با افزايش كوتاه شدگي است.
اين كالس از چين خوردگي مشابه چين هاي جدايشي گسليده 
در  چين ها  اين  است.  شده  ارائه   Mitra (2002) توسط  كه  است 

واحدهاي با اختالف مقاومت زياد تشكيل مي شود.

بحث
از مسائل قابل توجه و سوال برانگيز در تاقديس كرنج توزيع غير 
عادي سازند آغاجاري و عضو لهبري در اين تاقديس است. اين 
توزيع غير عادي به خوبي در نقشه هاي زمين شناسي 100000/1 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب منعكس شده است. در اين 
به   (Ragan, 1985)  (6 (شكل  زمين شناسي  برش هاي  پژوهش 
گونه اي كه، عمود بر محور تاقديس باشند، از منطقه رسم شدند.

 'B -B و   'C- C برش هاي بويژه  شناسي  زمين  برش هاي  رسم 
عملكرد يك فراخاست غيرعادي در اين تاقديس را به عنوان يك 
غيرعادي  رخنمون  و  اوج گيري  سبب  فعال  بصورت  كه  احتمال 
ايجاد  را  مي شوند،  جوان تر  سازند هاي  فرسايش  و  سازند ها  اين 

مي نمايد.
بررسي  و  دستگاهي  لرزه هاي  زمين  سطحي  مراكز  مكان يابي 
كه  داد،  نشان  منطقه  در  شده  شناخته  گسل هاي  با  آنها  ارتباط 
زمين لرزه  كانوني  عمق  به  توجه  با  زمين لزره ها  اين  از  تعدادي 
فعاليت هاي  به  انتساب  قابل  منطقه  سطحي  گسل هاي  شيب  و 
قابل  نكته  نيست.  سطحي  گسل هاي  از  يك  هيچ  زمين ساختي 
اين  از  سطحي  كانون  تعدادي  قرارگيري  مرحله،  اين  در  توجه 
زمين لرزه ها در محدوده ميدان نفتي كرنج است كه موقعيت كانون 
و  شمالي  يال  دو  در   (7 (شكل  دستگاهي  زمين لرزهاي  سطحي 
جنوبي تاقديس به گونه است كه احتمال وجود عملكرد گسل هاي 

پنهان را تقويت مي كند.

گسلش پنهان
سرچشمه هاي  به  توجه  با  تنها  ناحيه  هر  لرزه خيزي  مطالعات 
لرزه اي آشكار شده در سطح، بدون در نظر گرفتن نقش جنبشي 
يقين  طور  به  برسند،  سطح  به  نتوانستند  هنوز  كه  گسل هايي 

شكل5- جابجايي در ناحيه لوال در طول سكانس رسوبي در بخشي از يك نيمرخ لرزه اي دوبعدي كه عمود بر محور چين برداشت گرديده و چين خوردگي 
متفاوت را در اين تاقديس نشان مي دهد(شكل بدون مقياس مي باشد)
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شكل6- برش هاي زمين شناسي تهيه شده از تاقديس كرنج (سمت راست تصوير) ،مسيرهاي تهيه برش هاي زمين شناسي در منطقه مورد مطالعه بر روي
 Land sat TM image (سمت چپ)

www.iiees.ir شكل7- كانون زمين لرزه هاي دستگاهي رخ داده از 1900 تا 2010 در منطقه مورد مطالعه بر گرفته از
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نمي تواند درك صحيحي از ميزان لرزه خيزي آن ناحيه ارائه دهد.
Shaw and Suppe (1996) در زير حوضه لوس آنجلس آمريكا 
چندين گسل پنهان را شناسايي و تاكيد كرد كه اين گسل ها توانايي 

ايجاد زمين لرزه هاي با بزرگي M = 7/3 را دارند.
Johnson and Furlong (2009) در سان فرانسيسكو گسل هاي 
شديد  و  غيرعادي  فراخاست  سبب  كه  مي كند  معرفي  را  پنهاني 
اين  است.  شده  ناحيه  اين  مناطق  از  برخي  در  سنگي  واحد هاي 
گسل ها توانايي توليد زمين لرزه هايي با بزرگي Mw = 6/3 را دارند. 
به منظور بررسي احتمال حضور گسل پنهان در تاقديس كرنج 

و تاثير آنها بر ريخت شناسي سازند آسماري از نيمرخ هاي لرزه اي 
بازتابي وضوح باال استفاده شد. نيمرخ هاي لرزه اي بازتابي وضوح 
قابل  سطحي  سيماي  كه  فعال  پنهان  گسل هاي  مطالعه  براي  باال 
نقشه برداري نداشته باشند، و يك ناحيه دگرشكلي وسيع در زير سطح 
 (Sugiyama et al., ايجاد كرده باشند ابزاري مفيد به شمار مي آيند

.(2003
از اين نيمرخ ها مي توان براي به دست آوردن اطالعاتي درباره 
.(Sugiyama et al., 2003) آهنگ فراخاست يك ناحيه، استفاده كرد
گسلي  مناطق  از  عبور  هنگام  در  بازتابي  لرزه اي  نيمرخ هاي 

شكل8- نيمرخ هاي لرزه اي سه بعدي تفسير شده از تاقديس كرنج كه در اين پزوفيل ها مناطق گسلي با خطوط ممتد قرمز مشخص گرديده اند.

شكل9- موقعيت گسل هاي پنهان بر روي U.G.C.Map سازند آسماري. گسل يال شمالي احتماالً به عنوان پس راندگي گسل يال جنوبي عمل مي كند گسل 
عرضي برشي كه سبب جابجايي محور تاقديس شده است بر اثر تغيير نرخ رشد در طول صفحه گسل راندگي در يال جنوبي بوجود آمده است.
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شكل10- مدل سه بعدي از راس سازند آسماري (عمق1200 تا4800) در تاقديس كرنج كه گسل هاي پنهان در آن نشان داده شده است. اعداد پايين شكل طول و 
عرض تاقديس را نشان مي دهد.

و  آشفتگي  دچار  اليه ها  مرز  رفتن  بين  از  و  خردشدگي  دليل  به 
ناهنجاريي هايي در انعكاس اليه ها مي شوند(شكل 8) كه با عبور 

از اين نواحي اليه ها قابل پيگيري هستند.
موقيعت  به  توجه  با  مي توان  را  گسل ها  شيب  و  سازوكار 
سازند  راس  (مانند  راهنما  اليه  يك  از  شده  جدا  بخش هاي 

آسماري) نسبت به هم محاسبه كرد.
بررسي هاي انجام شده، بر روي دوازده نيمرخ  لرزه اي سه بعدي 
تهيه شده از اين ميدان و تعيين موقعيت گسل ها بر روي نقشه هاي 
در  آسماري  سازند  در  گسلي  زون  دو  نشان دهنده  زيرسطحي 
گسل   .(9 (شكل  است  تاقديس  اين  جنوبي  و  شمالي  يال هاي 
واقع شده در يال جنوبي در بخش خاوري چين به دو شاخه تقسيم 
كه يكي از اين شاخه ها به صورت هماهنگ با محور چين دچار 
انحناء شده و با روندي موازي با محور چين ادامه مي يابد، و شاخه 
ديگر با همان روند اوليه نيز در بخش خاوري ادامه مي يابد (شكل 
9). بخش قرار گرفته در بين اين دو شاخه گسل در يال جنوبي، 
تاقديس كوچك پرنج را ايجاد مي كنند. درعملكرد گسل هاي واقع 
حقيقي  جدايش  ميانگين  و  غالب  راندگي  مولفه  يال ها،  در  شده 
براي  مقدار  اين  و  متر  شمالي 25  يال  در  شده  واقع  گسل  براي 

گسل يال جنوبي 62 متر است.
از ديگر ويژگي هاي اين تاقديس پيچش محور اين تاقديس در 
نقشه هاي زيرسطحي سازند آسماري است. نيمرخ هاي لرزه اي كه 
از محل اين پيچش مي گذرد يك زون گسلي را نشان مي دهند كه 
از عرض اين تاقديس عبور مي كند. اين گسل به احتمال زياد به 
عنوان يك گسل تراگذر عمل مي كند. اين گسل ها بر اثر تفاوت 

صفحه  رشد  در  جانبي  تغيير  يا  راندگي  صفحه  در  شدگي  كوتاه 
.(Twiss and Moores, 1992) راندگي بوجود مي آيد

در اين تاقديس در توالي هاي رسوبي جوان تر از سازند آسماري، 
تعداد اين گسل ها بيشر مي شوند و تشكيل ساختارهاي سورتمه اي 
را مي دهند، اما اين گسل ها در اعماق پايين تر با كاهش شيب صفحه 
گسلي به يكديگر مي پيوندند، به گونه اي كه در بيشتر بخش هاي 

تاقديس، سازند آسماري تنها حاوي دو شاخه گسلي است.

مدل سه بعدي شاهدي ديگر بر گسلش پنهان
براي تهيه مدل سه بعدي از سازند آسماري و ميزان تاثير گسل ها 
بر ريخت شناسي آن، از نقشه هاي زيرسطحي سازند آسماري و 
اطالعات حفاري چاه ها استفاده شد (شكل10). اين مدل ضمن 
تائيد وجود دو سامانه گسلي در يال هاي شمالي و جنوبي تاقديس 
در سازند آسماري، از تاثير پذيري ريخت شناسي سازند آسماري 

از عملكرد اين دو گسل حكايت دارد.

تحليل فركتالي 
بمنظور بررسي آهنگ فعاليت هاي زمين ساختي متاثر از فعاليت 
گسل هاي پنهان در تاقديس كرنج از روش حل معكوس با استفاده 
از هندسه فركتالي استفاده شد. از ويژگي هندسه فركتالي اينست 
كه مبتني بر تحليل گذاره هاي خاصي است كه در آن از تغييرات 
نسبي نمايي كميت هاي مستقل به منظور تعيين هويت متغير هاي 
(Mandelbort, مي شود  استفاده  لگاريتمي  توابع  قالب  در  وابسته 
در  كه  هستند  متعارفي  توابع  فركتالي،  معادالت  بنابرين   .(1987
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 ،(S/1) براي نواحي ششگانه تاقديس كه محور افقي شامل log-log شكل11- شبكه بندي آبراهه هاي تاقديس كرنج با ابعاد 5000 متر(سمت راست) نمودارهاي
محور عمودي شامل Log N مي باشد (سمت چپ).

از  زمين ساختي  فعاليت هاي  آهنگ  مانند  كميت  يك  تغيير  آنها 
پيروي  آبراهه ها  الگوي  مانند  ديگري  سنجش  قابل  ويژگي هاي 
مي كند. اساس اين روش رسم نمودارهاي Log -Log است كه در 
آن لگاريتم تعداد مربعات حاوي آبراهه  (Log Ns) محور قائم و 
لگاريتم عكس اندازه شبكه ها (Log1/S) محور افقي اين نمودار ها 
را تشكيل مي دهد (شهرياري و همكاران، 1376). همواره براي هر 

كدام از اين نمودارها رابطه زير برقرار است:
Log(Ns) = a + DLog (1/S)

در اين رابطه D شيب خط و نشان دهنده بعد فركتالي است و 
همواره بين 1 تا 2 در تغيير است (Mandelbort, 1983). فرض 
اساسي در اين رهيافت توجه به اين نكته است كه در يك منطقه 
هر چه ميزان فعاليت هاي زمين ساختي و آهنگ فراخاست بيشتر 
باشد به همان اندازه طرح آبراهه ها به خطي بودن تمايل مي يابد و 
بعد فركتالي به يك نزديك مي شود. در اين پژوهش اين تاقديس 
به شش ناحيه تقسيم و سپس با مربعاتي با ابعاد 5000 ، 2500، 
با  سپس  و  راست)  سمت  (شكل11،  شد  مترشبكه بندي   1250
استفاده از نمودارهاي Log-Log (شكل 11، سمت چپ) مطابق 

جدول 2، بعد فركتالي هر يك از نواحي شش گانه محاسبه شد.

جدول 2- ابعاد فركتالي در بخش هاي مختلف تاقديس كرنج

 'DC DC 'DB DB 'DA DA

1/8081/6921/4961/7391/5751/528

كه  داد  نشان  كرنج  تاقديس  در  آبراهه ها  فركتالي  مطالعات 
بخش  در  تاقديس  اين  زمين ساختي  فعاليت هاي  آهنگ  بيشترين 
مياني از يال شمالي(B') و كمترين آهنگ فعاليت هاي زمين ساختي 

در بخش خاوري از يال شمالي (C') ديده مي شود.

نتيجه گيري
نيمرخ هاي  روي  بر  شده  انجام  مطالعات  مجموع  اساس  بر 
جنوب  در  كرنج  تاقديس  كه  شد  مشخص  دو بعدي  لرزه اي 
جنوب  سمت  به  تمايل  با  نامتقارن  چين  يك  خوزستان  خاوري 
باختري است كه در بخش خاوري در رده 1B و بخش باختري 
هندسه  اساس  بر  مي گيرد.  قرار  رمزي  رده  بندي  از   1C رده  در 
سطح محوري، از يك چين ايستاده مايل در بخش باختري تا يك 
چين خميده مايل در بخش خاوري در تغيير است. اين تاقديس 
حقيقي  ضخامت  ميانگين  كه  است  گسليده  جدايشي  چين  يك 
موازي  ضخامت  و  متر   403 تاقديس  اين  در  آسماري  سازند 
تهيه  است.  شده  اندازگيري  متر   550 سازند  اين  محوري  سطح 
سطحي  كانون  مطالعه  و  سطحي  سازند هاي  زمين شناسي  مقاطع 
زمين لرزهاي دستگاهي در كنار تفسير نيمرخ هاي لرزه اي سه بعدي 
تاقديس  اين  جنوبي  و  شمالي  يال هاي  هندسه  كه  مي دهد  نشان 
ميزان  بيشترين  مي شود.  كنترل  راندگي  پنهان  گسل هاي  توسط 
جابجايي حقيقي در نتيجه عملكرد اين گسل ها در يال جنوبي با 
125 متر جابجايي مشاهده گرديد. ادامه مطالعه و تفسير نيمرخ هاي 
به  تاقديس  اين  ميانه  در  را  تراگذر  گسل  يك  عملكرد  لرزه اي 
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اثبات رساند كه سبب انحناي محور تاقديس شده است. در نتيجه 
تحليل فركتالي مشخص شد كه بخش مياني در يال شمالي با بعد 
فركتالي 1/496 داراي بيشترين آهنگ فعاليت هاي زمين ساختي و 
بخش جنوبي در يال شمالي با بعد فركتالي 1/808 داراي كمترين 
فعاليت  آهنگ  باال بودن  مي باشد.  زمين ساختي  فعاليت هاي  آهنگ 
برهم  بدليل  احتماال  شمالي  يال  از  مياني  بخش  در  زمين ساختي 
كنش پايانه گسل تراگذر با گسل راندگي در اين بخش مي باشد. از 
طرفي رخنمون غير عادي بعضي از سازندهاي گروه فارس در اين 
ميدان نتيجه، ايجاد و توسعه گسل هاي پنهان و اوج گيري تاقديس 

و در نهايت فرسايش سازندهاي سطحي است. 
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