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1-Introduction  
The mechanical stratigraphy of the sedimentary cover sequence, especially the presence of incompetent layers that 

can act as detachment zones, is a vital parameter control folding style in fold-thrust belts (Cotton and Koyi 2000; 

Spratt et al., 2004). Intermediate Detachment layers cause structural separation and variation of the style of 

folding in their upper and lower units. Therefore, the shape of the folds on the surface does not exhibit deep 

geometry (Sherkati et al., 2006; Casciello et al., 2009). The Zagros fold-thrust belt is an appropriate area for 

studying the behavior of detachment layers because the sedimentary cover in Zagros consists of several competent 

and incompetent units, which cause a sequence with various mechanical characteristics (Sherkati et al., 2006; 

Motamedi et al., 2012). 

Dezful embayment as a part of the Zagros folded belt zone separated by the Kazerun-Borazjan Fault and the 

Balarud Fault from Fars and Lorestan zones. The Hindijan-Bahrengsar fault zone (Pattinson and Jazayeri, 1972) 

divide l embayment internally into the northern and southern parts. Also, the Gachsaran Formation in the Dezful 

embayment composed of seven members acts as a detachment layer. Lithostratigraphy of the Gachsaran 

Formation is composed of salt, anhydrite, marl, and lime layers. The NW-trending Zagros Front Fault (ZFF) is 

located in the southern part of the Dezful embayment and is affected by the Nargsi, Sulabdar, Bibi-Hakimah, 

Pazanan, Rage-sefid, and Aghajari anticlines (Fig. 1). Aims of this study are: (1) analysis of folds’ geometry, (2) 

investigation on the effect of Gachsaran Formation as a detachment zone on the anticlines axial movement, and 

(3) determination of the effect of the Gachsaran lithostratigraphy on the formation detachment behavior. 

 

2-Methodologhy 
The used data in this study include the present geological maps, data from field mapping, the present UGC maps 

of Asmari Formation, the reflective seismic lines, and drilling well data from Aghajari, Pazanan, Rage-sefid, Bibi-

Hakimah, Sulabdar, and Narges anticlines. At first, the geological maps are georeferenced to be used as a base 

map and then updated using field data gathered during this study. Through the Move software, the amount of 

displacement on the axial trace of the surface and subsurface anticline axes for each anticline is estimated. Finally, 

employing the wells graphic logs the Gachsaran Formation, and its salt thickness is calculated to estimate the ratio 

of the thickness of salt to the total thickness of the Formation (Table 1).  

 

3-Discussion 

The folding style is mostly effected by changes in the mechanical characteristics of the sedimentary strata during 

folding (Cotton and koyi, 2000; Spratt et al., 2004). Zagros sedimentary cover with a thickness of 8-14 km 

consists of a different sedimentary sequence of competent and incompetent units (Motiei, 1995). Due to their 

different rheology, the mechanical characteristics of these units are not similar and change along the strike of the 

belt (Sherkati and Letouzey, 2004). In the study area, the disharmonic geometry of the Aghajari, Pazenan, Rage-

sefid, and Bibi-Hakimeh anticlines in the Asmari Horizon and the younger horizons is proposed to be the result of 
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the detachment function of the Gachsaran Formation. According to Ramsay's (1967) classification, the study area 

folding style in which the fold geometry changes from the surface to the depth is of parallel folds.  

 

 
Fig. 1. South Dezful embayment geological map. 

 
Table 1. Estimated thickness of the Gachsaran Formation and its salt layers from the well logs. 

 
 

Table 2. Fold limbs attitude (dip) / (dip direction) and their interlimbs angle in Asmari and the younger 

Formations of the anticlines in the study area. 
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The mechanical behavior of the evaporate layers of the Gachsaran Formations in the study area varies and have 

different function as detachment horizons during deformation. The lithological and thickness changes of the 

Gachsaran Formation control the folding style. In this study, variations on these two characteristics investigated as 

the controlling factors of anticline geometry. 

The folding style is mostly affected by changes in the mechanical characteristics of the sedimentary strata during 

folding (Cotton and koyi, 2000; Spratt et al., 2004). Zagros sedimentary cover with a thickness of 8-14 km 

consists of a different sedimentary sequence of competent and incompetent units (Motiei, 1995). Due to their 

different rheology, the mechanical characteristics of these units are not similar and changes along the strike of the 

belt (Sherkati and Letouzey, 2004). In the study area, the disharmonic geometry of the Aghajari, Pazenan, Rage-

sefid, and Bibi-Hakimeh anticlines in the Asmari Horizon and the younger horizons is proposed to be the result of 

the detachment function of the Gachsaran Formation. According to Ramsay's (1967) classification, the study area 

folding style in which the fold geometry changes from the surface to the depth is of parallel folds.  

The mechanical behavior of the evaporate layers of the Gachsaran Formations in the study area varies and have 

different function as detachment horizons during deformation. The lithological and thickness changes of the 

Gachsaran Formation control the folding style. In this study, variations on these two characteristics investigated as 

the controlling factors of anticline geometry. 

 

4-Conclusion 
1-The lesser dip angle of the Aghajari, Pazenan, Rage-sefid, and Bibi-Hakimeh anticlines NE limbs than that of 

their SW limbs indicates that these anticlines have asymmetry geometry. 

  
2- The folding geometry of the Aghajari, Pazanan, Rage-sefid, and Bibi-Hakimeh anticlines in the younger than 

that of the Gachsaran Formation are different from its older formations. This disharmonic structural geometry is 

related to the Gachsaran Formation detachment function. However, the fold geometry in the Sulabdar and Nargesi 

anticlines in the Gachsaran Formation and its younger and older formations nearly similar. Also, the displacement 

on the axial trace from the surface to the depth of the Asmari horizon is high in the Aghajari, Pazenan, Rage-sefid, 

and Bibi-hakimeh anticlines, whereas in the Sulabdar and Nargesi anticlines this displacement is minimum. It is 

proposed that this is due to the considerable thickness of salt in the Gachsaran Formation. 
  
3- Whatever the salt thickness in the Gachsaran Formation is high, the anticlines surface axes displacement is 

more than their axes in the Asmari Formation horizon. In these anticlines, thrust faults have also developed high 

dip limbs and caused the movement of more salt content incompetent layers of the Gachsaran Formation, (such as 

the Rage-sefid Anticline). In the Suldabor and Nargesi anticlines where the salt layers in the Gachsaran Formation 

are not thick enough, thrust faults are not generated in the anticline limbs, and the normal faults developed in the 

fold core zone formations, older than the Gachsaran Formation propagated to the younger formations. 

 S data, in the Aghajari, Pazanan, Rage-sefid, and Bibi-Hakimeh anticlines, salt layers are the dominant lithology 

of the Gachsaran Formation and the percentage of salt layers’ thickness to the Gachsaran Formation total 

thickness is more than the other anticlines. Also, the shift on the axial trace of these anticlines is enormous, and 

thrust faults have developed in their southwestern limbs, whereas in the anticlines that Gachsaran Formation has 

lesser salt content, the shift on their axial trace from the surface to the deep is less or without any displacement. In 

these anticlines, the normal faults that have generated in the older formation than that of the Gachsaran Formation 

propagated to the younger formations in the anticlines hinge zone area.  
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 چکیده

پذیر به عنوان افق جدایشی در های شکلحضور الیه .رانده است-چین کمربندهای در دگرریختی سبک کننده کنترل اصلی عامل پوشش رسوبی مکانیکی های ویژگی

جدایشی  های مهمترین افق یکی از شوند. سازند گچسارانها در سطح نسبت به عمق میناهماهنگ و تفاوت بین هندسه چینمیانه توالی رسوبی زاگرس باعث دگرریختی 

 هایهای چاهو داده تراز زیرسطحیهای هم، نقشهای دو بعدیهای لرزهبرشو زیرسطحی )های میدانی تلفیق داده با رانده زاگرس است. در این مطالعه-در کمربند چین

فروافتادگی  حکیمه، سوالبدر و نرگسی در بیسفید، بیهای آغاجاری، پازنان، رگتاقدیس خوردگی و گسلش درعملکرد جدایشی سازند گچساران بر سبک چین اثر ،حفاری(

اصلی مجاورت پهنه گسل پیشانی زاگرس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان دادند که تغییرات لیتولوژیکی سازند گچساران عامل  رد دزفول جنوبی و

با و  وثرتر می گرددماین سازند به صورت افق جدایشی عملکردسازند گچساران  درنمک با افزایش ضخامت  . خوردگی استدایشی آن در حین چینکنترل کننده رفتار ج

 .می شودهمراه خوردگی و تغییر سبک چیندر سطح نسبت به عمق و ناهماهنگی ها محور چین بیشتر جابجایی

 ، مقدار نمکوافتادگی دزفول جنوبی، افق جدایشیخوردگی، سازند گچساران، فرچین سبک :کلمات کلیدی

 
  مقدمه -1

 که نامقاوم هایافق حضور بویژه رسوبی، پوشش توالی مکانیکی شناسیچینه

 کنندهمهم کنترل پارامتر یک نمایند، عمل جدایشی هایافق عنوان به توانندمی

 ,.Currie et al) است رانده -چین کمربندهای در خوردگیچین سبک

1962; Davis and Engelder 1985; Cotton and Koyi 2000; 

Spratt et al., 2004)قرار رسوبی پوشش میانه در که جدایشی های. افق 

 واحدهای خوردگیچین سبک در تفاوت و ساختاری جدایش ایجاد دارند باعث

 عمقی هندسه سطح در هاچین شکل بنابراین شوند. می خود زیرین و باالیی

 O’Brien 1957; Spratt et al., 2004; Sepehr) دهدنمی نشان را آنها

et al., 2006; Massoli and Koyi. 2006; Sherkati et al. 2006; 

Casciello et al., 2009) .نمک ضخامت  مشخص شده است که همچنین

می افق جدایشی در عملکرد  مهمی عاملبه عنوان  نیزسازندهای تبخیری در 

 . باشد

 هایافق رفتار مطالعه برای مناسب ناحیه یک زاگرس رانده -چین کمربند

 نامقاوم و مقاوم واحدهای تناوب از آن رسوبی پوشش است، زیرا جدایشی

 هایویژگی نظر از را توالی ناهمگون یک که ایگونه به است، شده تشکیل

-نقش افق روی بر زیادی مطالعات است. تاکنون کرده ایجاد واحدها مکانیکی

 است گرفته انجام زاگرس کمربند هایچین گیریشکل در جدایشی های

(O’Brien 1957; Sherkati and Letouzey 2004; Sherkati et 

al., 2006; Carruba et al., 2006; Farzipour-Saein et al., 

2009; Vergés et al., 2011; Motamedi et al., 2012). 

توسط  که باشدیم زاگرس رانده -چین کمربنداز  یدزفول بخش فروافتادگی

فارس و لرستان  یبرازجان و پهنه گسله باالرود به ترتیب از نواح-گسل کازرون

در  (.4شکل) شودیما شکل هستند، جد یخورده کمانکه دو کمربند چین

بر  باشد.می جدایشیافق  یکفروافتادگی دزفول سازند گچساران به عنوان 

شده، سازند گچساران در فروافتادگی دزفول از  یحفار یهااساس اطالعات چاه

-توالی سنگاز سازند گچساران  1تا  4  هایشده است. بخش تشکیلبخش  1

 شده است.  تشکیلآهک  هایمیان الیه ومارن شناسی نمک، انیدریت، 

 شدگیفرونشست بارز و ضخیم با ،یرسوب حوضة کدزفول ی یفروافتادگ

. (Motiei, 1995) باشدرانده زاگرس می -رسوبات در جنوب کمربند چین

 را رانیا یاصل ینفت یهادانیم دزفول فروافتادگیدرون  یهاسیتاقد اغلب

 ،یجنوب و یشمال یهابخش به دزفول فروافتادگی کیتفک. دهندیم لیتشک

 بهرگانسر-جانیهند نام با آن یجنوب ادامه که باشدیم ذهیا خطواره براساس

 (.4شکل) (Pattinson and Jazayeri, 1972) شودیم شناخته

خاوری و جنوب-باختریبا راستای شمال (ZFF)گسل پیشانی زاگرس 

خاور در میانه فروافتادگی دزفول قرار دارد بطوری که این شمالسمت  شیب به
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-هایی از جمله نرگسی، سوالبدر، بیگسل در فروافتادگی دزفول جنوبی تاقدیس 

 شکل) دهدسفید و آغاجاری را تحت تاثیر قرار میحکیمه، پازنان، رگبی

جویی پیاین مطالعه اهداف زیر را در فروافتادگی دزفول جنوبی  (.1و4های

 است: نموده 

تعیین تاثیر جدایشی سازند  (1خوردگی چین ها، تحلیل هندسه چین( 4

( 9ها، وتاقدیس محوری جابجایی میزان بر آن اهمیتگچساران و برآورد 

آن به عنوان افق  اهمیتگچساران و  لیتولوژی تغییرات بینارتباط  تشخیص

داده شناسی موجود، زمین هاینقشهاز اهداف این به  دستیابی برای .یجدایش

ها و ، اطالعات چاه(UGC maps)زیرسطحی  هاینقشهیدانی بهمراه مهای 

و  یسطح هاینقشه مقایسهبا . استفاده شده استبازتابی  ایلرزه هایبرش

شده  برآورددر سطح نسبت به عمق  های چینمحور ییمقدار جابجا یرسطحیز

 است.

و تغییرات لیتولوژیکی آن در  گچساران سازندشناسی چینه -2

 فروافتادگی دزفول جنوبی
سازند گچساران شامل ضخامت قابل توجهی از رسوبات تبخیری است که 

خورده زاگرس دارد. این سازند دارای گسترش جانبی زیادی در بخش چین

 کی و آهک سنگ قرمز، و یخاکستر یمارنها انیدریت، نمک،شامل تناوبی از 

 سازند گچساران(. 9)شکل باشدیم ایچینه نظم بدون داربیتومین شیل هیال

 نفتی سازند سنگعنوان پوش بهکه  است فارس گروه سازند قدیمی ترین

 خلیج حوضه، لرستان دزفول، فروافتادگی نواحی درکند و عمل می آسماری

 سطح در این سازند. دارد گسترش خاوری سوریهشمالتا  شمال عراق فارس

میدان گچساران به عنوان  هایچاه تلفیقی سازند برش و ندارد کامل برش زمین

گرچه این  متر ضخامت دارد 1777 حدود تا که شودیم شناخته ی آنبرش الگو

 Chattianمعادل حوالی قشم سن سازند گچساران در . ر استتغیضخامت م

بوده و )میوسن پیشین(  Burdigalianفروافتادگی دزفول معادل )الیگوسن(، 

 ,Motiei) رسد)اواخر میوسن( می Messinianبه  خاوری سوریهشمالدر 

 و چمپه چهل، هایبخش با رازك سازند به سازند این فارس ناحیه در .(1993

 تبخیری سازند های رئولوژیکیویژگی نگاه از. دهدمی رخساره تغییر مول

  .است پذیرشکل رفتار با سنگی واحد یک گچساران

است  شده میتقس بخش 1 بهگچساران  سازند دزفول یتادگواففر در

(Motiei, 1993). باشدیم بخش نیجوانتر 1 بخش و نیتریمیقد 4 بخش. 

 نفت یحفار اتیعمل در که باشدیم آسماری مخزن سنگپوش همان 4 بخش

 مناطق یجداساز یبرا و دارد یگذارجداره نقاط یبرا یادیز اریبس تیاهم

 لیش و مارن آهک، ت،یدریان از یتناوب 4 بخش. دارد تیاهم فشارکم از پرفشار

 یهاهیال انیم که باشدیم نمک شامل شتریب 1 و 1 بخش باشد،یم دارنیتومیب

 مارن ت،یدریان میضخ یهاهیال از 5 و 9 بخشدارد.  زین تیدریمارن و ان

 که است شده لیتشک ینمک یهاهیال یمقدار و یآهک یهاهیال انیم ،یخاکستر

 مارن بر عالوه گچساران سازند 2 بخش. باشندیم ترمقاوم 1 و 1 هیال به نسبت

-یم بخش نیا شاخصه که دارد زین قرمز مارن یمقدار تیدریان و یخاکستر

-هیال از باشدیم گچساران سازند بخش نیجوانتر که 1 بخش تینها در و. باشد

 لیتشک یآهک یهاهیال انیم با همراه یخاکستر مارن و تیدریان متناوب یها

  .(9)شکل است شده

های حفاری شده در ناحیه مورد مطالعه با استفاده الگ ترسیمی از چاه

توان گفت که بطور کلی از سمت باختر به سمت خاور ناحیه می (1شکل)

شود و ضخامت نمک در این سازند نیز کم ضخامت سازند گچساران کمتر می

 هایی چون خاور در بخش تغییرات کلی نبوده واین  (. 1و 9های شکل)شود می

این تغییرات  ،که برخالف روند کلی تغییر می نماید، جاییپازنان میدان 

همچنین در  شود.می بیشترضخامت سازند گچساران و محتوی نمک سازند 

خاور ناحیه رخساره مارنی و انیدریتی جایگزین رخساره نمک انیدریت و آهک 

 شود.میپازنان در غرب میدان 

 
(. موقعیت منطقه مورد مطالعه در فروافتادگی دزفول جنوبی بر روی شکل نشان داده Soleymani and Sabat, 2010 از یراتییتغ بازاگرس ) رانده -چیننقشه ساختاری کمربند  -4شکل

 .را نشان می دهدموقعیت میادین نفت و گاز رنگ های سبز و قرمز به ترتیب شده است. 
Fig. 1. Structural map of the Zagros Fold-Thrust belt (Modified from Soleymani and Sabat, 2010). The location of the study area in the 

southern Dezful embayment is shown on the figure. The green and red colors indicate the position of the oil and gas fields, respectively. 
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 تحقیقها و روش داده -3 

، شناسیزمین هاینقشهشامل  در این مطالعه استفاده شده هایداده

، آسماری افقاز  (UGC maps)زیرسطحی  هاینقشه میدانی، هایبرداشت

 آغاجاری، هایتاقدیساز  یحفار یهاچاه هایو داده یبازتاب ایلرزه یهابرش

. (5 و 1های)شکل باشندیم نرگسیسوالبدر و  حکیمه،بیبی سفید،پازنان، رگ

 اند.پردازش و تفسیر شدهها در چهار گام به شرح زیر این داده

شده و محور  مرجعزمین یاز افق آسمار یرسطحیز تراز هایسپس نقشه 

 (.5)شکل ه استیدرسم گرد هایستاقد یرسطحیز

شناسی تهیه شده و زمین هر دو نقشه Moveافزار در گام دوم: با استفاده از نرم

هم قرار داده  یبر رو آسماری افقاز  (UGC maps)زیرسطحی  هاینقشه

در سطح نسبت به عمق  یسهر تاقد یمحوراثر سطح  ییاند و مقدار جابجاشده

  .(5)شکلشده است  برآورد

افزار و در نرم مطالعه شده تاقدیس از هر بازتابی ایلرزه هایبرشگام سوم: در 

Move یکه رخنمون سطح یشانمانند م هاییسرسازند یبرا وشده  یرتفس 

 .(2و 5 )شکلشده است  گیریاندازهمحور  ییندارد جابجا

-شکل) است انتخاب شده یسهر تاقد یبر رو یگام چهارم: دو چاه حفاردر 

ضخامت  ،سازند گچساران یریبا استفاده از نمودار تصوآنگاه و  (5 و 1های

 نمک به ضخامت ضخامتو نسبت  شده برآورد آنسازند و ضخامت نمک در 

 .(4)جدول گردیده استمحاسبه  کل سازند

 

 
سفید، دیلم، برازجان، گناوه، کوه دهدشت، گچساران، آغاجاری، رگبهبهان و  4:477777 شناسیینزم یهابرگه از ییراتیبا تغ )برگرفته جنوبیفروافتادگی دزفول  شناسی زمیننقشه  -1شکل

  ها در راهنمای نقشه ارائه شده است. سن سازند .ملی نفت ایران(های شرکت از سری نقشه، دارا، هفتکل، مارون و بینک
Fig. 2. Geological map of the southern Dezful embayment (extracted from geological maps at 1:100000 scale of Behbahan and Dehdasht, 

Gachsaran, Aghajari, Rage-sefid, Deylam, Borazjan, Ganaveh, Kohe-Dara, Haft-kel, Marun and Binak, From the maps of National Iranian 

Oil Company. The age of the formations is presented in the map guide. 
 

 های میدانیداده -1-9
شناسی واجد زمین نقشهدر  های میدانیهای بدست آمده از برداشتداده 

مون سطحی از سازندهای بختیاری، آغاجاری، میشان و گچساران ارائه رخن

دهند که در رخنمون سطحی، شیب پهلوی ها نشان میاین نقشه گردیده است.

باختری درجه و شیب پهلوی جنوب 17-47ها در حدود خاوری تاقدیسشمال

بطور محور محل ها درجه است. در صورتی که در تاقدیس 17-17در حدود 

گیری نباشد از مشخصات پهلوهای تاقدیس برای تعیین قابل اندازهمستقیم 

باختری تاقدیس محل محورها نیز استفاده شده است. در پهلوی جنوب

شیب(  شیب/)جهت 794/99آغاجاری، گسل راندگی آغاجاری با مشخصات 

مشاهده شده است که بر روی فرادیواره آن سازند میشان بر روی سازند 

در بخش لوالی تاقدیس (، همچنین cو  a1 ،bشکل) گرفته استاجاری قرار آغ

 17-27اند که باعث جابجایی نرمال های نرمالی مشاهده شدهنرگسی گسل

در برخی (. 1dل شکسنگی بخش لهبری سازند شده است )های ماسهمتری الیه

گیری شده و ها شناسایی و اندازههای عرضی محور تاقدیسمناطق بخصوص دره

در (. 8مختصات محل محور آن ها در سطح زمین برداشت شده است )شکل

 یستاقد یجنوب پهلویدر  حکیمهبییگسل ب یسطحآثار  حکیمهبیبی تاقدیس

 ها تاقدیس سایردر  و .(Madahi, 2010) گزارش شده است حکیمهبییب

 .مشاهده نشده است ها تاقدیسعملکرده بر  گسلهایاز  سطحیرخنمون 
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 .Abdollahie Fard et al., 2006)از  برگرفته با تغییرات) های سازند گچسارانشناسی ناحیه فروافتادگی دزفول جنوبی و بخشستون چینه -9شکل

Fig. 3. Stratigraphic map of the southern Dezful embayment and members of Gachsaran formation. Modified from Abdollahie Fard et al. 

(2006). 

 زیرسطحی هایداده -2-3
که اطالعات  (UGC Map) یرسطحیتراز ز یهانقشهاز  مطالعه نیا در

-یم نشانکانتور  ایسازند را با خطوط تراز  راسافق مشخص مانند  کی یعمق

 لیتحلتنها  نه هانقشه نیازا استفاده با(. 5)شکل استفاده شده است دهد

بلکه از  ،گردیده انجام یمخزن سازند مانند نیمع افق خوردهنیچ سطح یهندس

 به یدروکربوریه یهاچاه یحفار در یاکتشاف و یاتیعمل اهداف یبرا هاآن

 بیش نییتع و یحفار نیح در یمخزن افق به ورود عمق ای نقطه نییتع منظور

 (. 5)شکل شودیم استفاده یبندهیال امتداد و

 یپهلو بیش که دادند نشانگستره مطالعه  یرسطحیز یهانقشه مطالعه

 قله و باشدیم یخاورشمال یپهلو از شتریب یآغاجار سیتاقد باختریجنوب

 و دارد قرار سیتاقد یخاورجنوب بخش در آسماری از تریمیقد افق در سیتاقد

 سیمشخصات تاقد (5aشکل) روی داده است سیتاقد محور در خمیدگی کی

و ضخامت  یتولوژیل سهیمقا یبرا (Aj2و  Aj1)چاه  دوامده است.  1در جدول

در  Aj1 چاه .شده است مطالعه یآغاجار سیتاقد یسازند گچساران بر رو

حدود چاه  نیدر اضخامت سازند گچساران و است  سیتاقد یخاوربخش جنوب

 است شده برآورد متر 115حدود  آندر  و مجموع ضخامت نمکمتر  4971

 وشده  یحفار سیتاقد یدر بخش شمال باختر Aj2چاه  (.4جدولو  1شکل)

 یحفار نمک ضخامت مجموع ومتر  4799 در آن گچساران سازند ضخامت

  (. 4جدولو  1شکل) است شده محاسبه متر 929 حدود شده

 پهلوی در ترازهم خطوط یآغاجار سیتاقد مانندنیز  پازنان سیتاقددر 

 نیا فاصله یول دارند یخاورشمال پهلوی از یکمتر فاصله یباخترجنوب

-یم نشان که باشدیم شتریب یآغاجار سیتاقد یجنوب پهلوی به نسبت خطوط

 اما دارد یکمتر بیش یآغاجار سیتاقد یباختربوجن پهلوی به نسبت دهد

 نیا .دارد یشتریب بیش پازنان سیتاقد خود یخاور شمال پهلوی به نسبت

 Structural) یساختار یبستگ دو گچساران از تریمیقد یهاافق در سیتاقد

Closure)  یباختردر بخش شمال یکیو  یمرکز یهادر قسمت یکیدارد که 

 یبر روشده  یچاه حفار دومطالعه  (.1جدول و 5bشکل) دارد قرار سیتاقد

-نشان میو ضخامت سازند گچساران  یتولوژیل سهیمقا یبرا پازنان و سیتاقد

 سیتاقد یباخترشمالدر بخش  Pz1چاه در سازند گچساران  ضخامتکه  دهد

متر  197چاه حدود  نیاست و مجموع ضخامت نمک در ا متر 4412در حدود 

 سیتاقد یخاورجنوبدر بخش که  Pz2چاه  درسازند گچساران  ضخامت. است

 291شده حدود  یضخامت نمک حفار مجموع و 1749برابر شده است  یحفار

 (.4جدول و 5cشکل) است متر
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فاصله  یباخترجنوب پهلوی در ترازهم خطوط مهیحکیبیب سیتاقد در 

 دهدیمرا نشان  یک خمیدگی سیدارند و محور تاقد گریدیکاز  یکمتر

 یبرا و مهیحکیبیب سیتاقد یشده بر رو یچاه حفار دو مطالعه(. 5dشکل)

 Bh1چاه  درکه  دهدیم نشانو ضخامت سازند گچساران  یتولوژیل سهیمقا

متر  292( ضخامت سازند گچساران در حدود سیتاقد یباختر)در بخش شمال

 درشده است.  برآورد متر 81چاه حدود  نیاست و مجموع ضخامت نمک در ا

ضخامت سازند  ،شده یحفار سیتاقد یخاوردر بخش جنوب که Bh2چاه 

 متر 88شده حدود  یو مجموع ضخامت نمک حفار متر 579گچساران برابر 

 (. 4جدول و 5dل شک) است شده برآورد

 یهاافق در آن یباخترجنوب یپهلو در ترازهم خطوط دیسفرگ سیتاقد در

 که دارند یباخترشمال یپهلو به نسبت یکمتر فاصلهاز گچساران  تریمیقد

 حدود یچرخش سی. محور تاقداست یباخترجنوب یپهلو شتریب بیش از نشان

 سه دیسفگر سی. تاقددهدیم نشان زین را یآسمار افق در ساعتگرد درجه 97

 دوتا و سیتاقد یانحنا بخش در یکی که دارد یآسمار افق در یساختار یبستگ

 . شودمشاهده می آن یخاورجنوب بخش در

 در که دهدیم نشان دیسفرگ سیتاقد یبر رو شده یچاه حفار دومطالعه 

( ضخامت سازند گچساران در حدود سیتاقد یباختر)در بخش شمال Rs1چاه 

در  است. متر 481چاه حدود  نیو مجموع ضخامت نمک در ا است متر 192

شده ضخامت  یحفار سیتاقد یخاوردر بخش جنوب که Rs2چاه  درحالیکه 

 129شده حدود  یمجموع ضخامت نمک حفار و 4412سازند گچساران برابر 

 سیتاقد در یالرزه برش ریتفس(. 4جدول و 5eلشک) است شدهبرآورد  متر

 از یشتریب بیشتاقدیس  یباخترجنوب یپهلوکه  دهدیم نشان دیسفرگ

 از جوانتر یهاافق در محور ییجابجا نیهمچن و داردآن  یباختر شمال یپهلو

 (.1جدول و  2شکل) دهدیم نشان تریمیقد یهاافق به نسبت را گچساران

 و یخاورشمال یپهلو در یسوالبدر و نرگس سیتاقدتراز دو هم خطوط

 نشان نیا که دارند گریدیک به نسبت یبرابر یهافاصله بایتقر یباختر جنوب

 یخاص یمحور یدگیچیپ و هستند بیشهم گریکدی با بایتقر پهلو دو دهدیم

 یچاه بر رو دو(. 1جدول و 5fو  5eشکل) روی نداده است هاسیتاقد محوردر 

 در شده یحفار یهاچاه نکهیبا توجه به ااست. شده  یحفارسوالبدر  سیتاقد

 سیتاقد نیا در گچساران سرسازند پس شده شروع گچساران سازند با سطح

 هاچاه نیا در گچساران عنوان به یضخامت توانینم جهیدر نت باشدینم مشخص

 هاچاه از یکی در فقطمجموع ضخامت نمک  گرفت نظر در سیتاقد نیا یبرا

مشاهده نشده است  ینمک Su2شده است و در چاه  برآوردمتر  8 حدود

  (.4جدول و 1شکل)

و  ینرگس سیتاقد یبر رو شده یچاه حفار دوهای موجود از مطالعه داده

چاه  درکه  دهدیم نشانو ضخامت سازند گچساران  یتولوژیل سهیمقا یبرا

Ni1 ( ضخامت سازند گچساران در حدود سیتاقد یباختر)در بخش شمال

این ( ضخامت سیتاقد یخاور)در بخش جنوب Ni2در چاه  و است متر 198

 نشده یحفار چاه دو نیا ریمس در ینمک چیهشده است.  براوردمتر  979سازند 

نشان می  سیتاقد نیا بر یبازتاب یالرزه برشتفسیر (. 4جدول و 1شکل) است

 حالت است و بنابراین تاقدیس برابر بایتقر سیتاقد پهلوهای بیش که دهد

  (.2شکل) دارد یمتقارن
 

 

 در فروافتادگی دزفول جنوبی ساختاریهندسه  -4
سفید های آغاجاری، پازنان رگهای صحرایی از هندسه سطحی تاقدیسداده

بگونه ای که پهلوی  استدر سطح آن ها  نشان از نامتقارن بودنحکیمه بیو بی

-درجه( در حالیکه پهلوی جنوب 17-47شیب )در حدود کم آنها خاوریشمال

 هادرجه( است. زاویه بین پهلوی این تاقدیس 17-17باختری پرشیب )حدود 

 (.1درجه متغیر است )جدول 427تا  17از  نیز

 هایهای مورد مطالعه از برشتاقدیس زیرسطحی هندسه تعیین جهت 

 ایلرزه های نیمرخ و سطحی زیر تراز خطوط هاینقشه روی ترسیمی بر عرضی

در  که دریافت توانمی اطالعات این براساس است. شده استفاده بعدی دو

خاوری پهلوی شمال ،حکیمهبیسفید و بی رگ پازنان، آغاجاری،های تاقدیس

درجه دارد. بیشترین شیب در تاقدیس آغاجاری و  17-97تقریبا  یشیب

باختری این . پهلوی جنوبشده است برداشتکمترین شیب در تاقدیس پازنان 

-درجه شیب دارد که بیشترین شیب در تاقدیس رگ 17-57بین  ها تاقدیس

افق  پهلوهای بین زاویه .شودسفید و کمترین آن در تاقدیس پازنان مشاهده می

  (.1برآورد شده است )جدول 497تا  58 بین هاتاقدیس این در آسماری

 497-417پهلوها در حدود  ینب یهزاو یسگرسوالبدر و ن هاییستاقد برای

 تقریبا هایستاقد ینا یدو پهلو در افق آسمار شیب درجه محاسبه شده است.

در  پهلوها یبش (.1)جدول باشندمیدرجه و متقارن  11-94برابر و حدود 

باشند و بر میبرابر  تقریبا نرگسیسوالبدر و  هاییسسطح و هم در عمق تاقد

 عمقیساختار  همچنین ایلرزه هایمانند برش زیرسطحی هایاساس داده

 ساختاریهندسه  عمیقتر سازندهایهمچنین و  آسماریسازند  در هاتاقدیس

 .(2bل )شک دارند. هماهنگنسبتا 

-لرزه هایبرشو  برداشت های میدانی بدست آمده از  هایبا استفاده از داده

 هایتاقدیس باختریجنوب پهلویدر  راندگی گسلیقطعات  بازتابی، ای

شده  شناسایی نرگسیسوالبدر و  حکیمه،بیبی سفید،پازنان، رگ آغاجاری،

بصورت  یسدر هر تاقد یاز قطعات گسل یکهر  و نشان می دهد که  است

در این گسل ها اند. دا از هم عمل کردهراستا و بصورت جدر یک  یهابخش

 57از  یش)ب یبتر از گچساران بصورت پرشقدیمیمقاوم و  سازندهایگروه 

شوند. در اثر میسازند گچساران مستهلک  به و با ورود اندشده تشکیلدرجه( 

در سازند درجه(  97-17کمتر ) یببا شو  جدیدی گسل دگرشکلی،ادامه 

 کندمیجوانتر از گچساران نفوذ  سازندهایشود و به می تشکیلگچساران 

 .(2a)شکل

رخنمون خوردگی گسل چنین  حکیمهبیبیو  یآغاجار هاییسدر تاقد

 شناساییتر یمیددر افق های ق بازتابی ایلرزه یهادر برش لیدارند ون یسطح

 تاقدیسرخنمون گسل در  شیبو جهت  شیب گیریاندازه .(2a)شکل اندشده

(. در 2a)شکلدهد مینشان شیب/شیب( )جهت 798/19مشخصات  آغاجاری

 یکه در سازند گچساران و سازندها یگسل یهابخش یبازتاب ایلرزه هایبرش

درجه )بطور مثال در  97حدود  یبگذاشته است و ش یرجوانتر از گچساران تاث

 گسلیقطعات  یقعم هایبخش .(2aل)شکدهد ی( را نشان مسفیدرگ تاقدیس

و  یکپالئوزوئ یتر از سازند گچساران )واحدهاقدیمی سازندهایکه در 

دارند. بطور مثال در  ییاز قطعه باال یشتریب یب. شاندداشته تاثیر( یکمزوزوئ

را  شیبدرجه  17-27حدود  پیشانیگسل  عمیقبخش  سفیدرگ یستاقد

 .(aل2ل)شکدرجه دارد  97 شیبآن  سطحیبخش  حالیکهدهد، در مینشان 
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های نمک با )الیه . (Ni)و نرگسی (Su)، سوالبدر  (Bh)حکیمهبی، بی (Rs)سفید، رگ (Pz)، پازنان(Aj) های آغاجاریتاقدیس بر (انتخاب شده)حفاری های الگ ترسیمی از چاه -1شکل

 شده است.ت راست هر الگ نشان داده در سم قرمزرنگ 
Fig. 4. Graphic well logs (selected wells) on Aghajari (Aj), Pazanan (Pz), Rage-Sefid (Rs), Bibihakimeh (Bh), Sulabdar (Su) and Nargesi 

(Ni) anticlines. (Salt layers sign by red colour in right log)  
 
 

 .چاهضخامت سازند گچساران و ضخامت نمک در هر  -4جدول
Table. 1. Thickness of Gachsaran Formation and salt thickness in each well. 

 

Nargesi Sulabdar Bibihakimeh Rage-sefid Pazanan Aghajari Anticline name 

Ni2 Ni1 Su2 Su1 Bh2 Bh1 Rs2 Rs1 Pz2 Pz1 Aj2 Aj1 Well name 

303 238 From 

surface 
From 

surface 
503 696 1146 796 2019 1176 1039 1302 Gachsaran formation thickness 

0 0 0 8 88 84 263 187 692 490 363 445 Total salt thickness 

0 0 0 0 0.12 0.175 0.23 0.235 0.343 0.417 0.35 0.342 Salt thickness ratio to 

Gachsaran formation thichness 

0 0 0 0 213 3861 3455 2115 1573 5806 5161 4502  Axial surface shifted to axial 

depth along well 

0.1-0.2 Km 0.2-0.5 Km 1-4 Km 2.5-5.5 Km 1.5-6 Km 2-6 Km Total axial shifted 
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 .ین پهلوها در افق باالی گچساران و آسماریب یهو زاوشیب( )/(شیببر اساس )جهتمشخصات پهلوها  -1جدول 
Table. 2. Characteristics of limbs based on (Dip) / (Dip Direction) and angle between limbs on younger of Gachsaran and Asmari formations. 

 

 ساختاری جدایشگچساران در  سازند نقش -5
جوانتر  سازندهایگچساران در  جدایشعملکرد راندگیها و سطح  کلیبطور 

در  هاهر دو دامنه تاقدیسدر  تفاوت در شیب ساختمانی ایجادباعث  آناز 

 داده ناهماهنگ تشکیل هایتاقدیسزاگرس شده است و  پیشانیامتداد گسل 

شوند بلکه یمهای نامتقارن محسوب نه تنها جزء تاقدیس هاساختار. این است

تر و قدیمیعدم هماهنگی و تقارن در محور ساختمانی مخزن آسماری و 

 ستیغهای جامد از شود. حرکت جریانسازندهای گروه فارس در آن مشاهده می

شدن سازند گچساران و به وجب رانده م یکنار یسناود یبه سو هایستاقد

-رگ تاقدیسدامنه جنوبی در  Tr3گسل سطح آمدن این سازند )بطور مثال 

گچساران و  سازندهای متعدد در ( و سرانجام سبب ایجاد گسل2در شکل دیسف

-یمتفاوت م  شاخه های به صورتو تاقدیس  آن درجوانتر از  یسازندها

 . (Mitra, 2002)باشند

ی پایه تهیه شده بر روی هر تاقدیس مقدار جابجایی محور نقشهر اساس ب

جابجایی محور . (5شکلگیری شده است )در سطح نسبت به عمق اندازه

باشد و در هر تاقدیس مقدار جابجایی ها میها در جهت حرکت راندگیتاقدیس

یکسان نیست و همچنین در هر تاقدیس نسبت به تاقدیس مجاور نیز متفاوت 

های آغاجاری و خاوری تاقدیسباشد. بیشترین جابجایی در بخش شمالمی

های نرگسی و متر( و کمترین جابجایی در تاقدیسکیلوپازنان )تا حدود شش 

بطور کلی از طرف  (. 5شکلگیری شده است )متر( اندازه 177سوالبدر )صفر تا 

عمقی  محور سطحی نسبت بهدر باختر ناحیه به سمت خاور میزان جابجایی 

 جابجاییتوان می هاتاقدیس ایلرزه هایبرش تفسیربا استفاده از  شود.کمتر می

 .تر را مشاهده کردقدیمی هایافقباالتر از گچساران نسبت به  هایافقمحور در 

و  آغاجاریمانند  هاییتاقدیسشود که میمشاهده  همچنینها برش ایندر 

در  صورتیدارند در  راندگی هایگسل باختریپهلوی جنوبدر  سفیدرگ

شود میمشاهده  چین لوالیگسل نرمال در بخش  نرگسیمانند  یهای تاقدیس

-در جدول زیرسطحینسبت به  سطحیمحور  جابجاییمقدار  .(1و 2های)شکل

 آمده است. 1

  
با نشان دادن محل محور تاقدیس سطحی و مقایسه  ههمرا  (f)و نرگسی  (e)، سوالبدر (d)حکیمهبی، بی (c)سفید، رگ (b)، پازنان (a)آغاجاریهای شناسی از تاقدیسنقشه زمین -5شکل

 .آن با محل محوری زیرسطحی در سازند آسماری  به منظور تعیین شیفت محوری در راستای سازند گچساران

Fig. 5. Geological map of the Aghajari (a), Paznan (b), Rage-Sefid (c), Bibihakimeh (d), Sulabder (e) and Nargesi (f) anticlines with 

presented the location of the axial surface anticline and comparing it with the axial subsurface anticline in the Asmari Formation for 

determine the axial shift along the Gachsaran Formation. 
 

Inter limbs angle SW limb (Dip)/(Dip Direction) NE limb (Dip)/(Dip Direction) 
Anticline name 

Asmari Surface Asmari Surface Asmari Surface  

58-84 85-140 (40-70)/247-223) (16-42)/(220-232) (21-47)/(041-060) (6-18)/(041-052) Aghajari 

85-128 134-160 (34-63)/(208-231) (19-46)/(218-231) (15-34)/(29-47) (6-16)/(041-050) Pazanan 

62-106 90-130 (43-78)/(199) (40-71)/(211) (26-42)/(016) (09-18)/(018) Rage-Sefid 

80-110 70-134 (52-78)/(210) (21-81)/(209) (24-36)/(021)  (08-34)/(029) Bibihakimeh 

126-131 124-142 (45-62)/(227) (35)/(205) (16-32)/(051) (18-31)/(037) Sulabdar 

112-126 118-128 (19-36)/(228) (38)/(226) (23-33)/(50) (31)/(055) Nargesi 
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 است. یمحور یفتکه فاقد ش نرگسی تاقدیس( b) و باشدمی یمحور یفتش دارایکه  سفیدرگ تاقدیس( a) ،یآنها در فروافتادگی دزفول جنوب تفسیرو  یالرزه هایبرش -2شکل

Fig. 6. Seismic lines and their interpretation in the southern Dezful embayment, (a) the Rage-sefid anticline with axial shift, and (b) the 

Nargesi anticline whithout axial shift. 

بر  شده کشیده هایالیه (c)( قرارگیری سازند میشان بر روی سازند آغاجاری b)غاجاری آ( امتداد گسل a)رخنمون سطحی از گسل پیشانی زاگرس در فروافتادگی دزفول جنوبی  -1شکل

 .ها در فرادیواره گسل نرمالی الیهگ( کشیدf) و های نرمالهای بخش لهبری توسط گسلسنگ( جابجایی ماسهe)های نرمال در لوالی تاقدیس نرگسی ( گسلd)روی گسل راندگی آغاجاری 

Fig. 7. Surface outcrop of the Zagros Front Fault in the southern Dezful embayment, (a) Aghajari fault strike, (b) Mishan Formation on the 

Aghajari Formation, (c) drag layers on Aghajari thrust fault, (d) normal faults on nargesi anticline hinge, (e) displacement of sandstones of 

the Labrian member by normal faults, and (f) drag layers on hangingwall fault. 
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( محور سطحی b، )=171514x= , 9982914y ( محور سطحی تاقدیس پازنان با مختصاتa) ،ها در ناحیه فروافتادگی دزفول جنوبیرخنمون سطحی از محور سطحی تاقدیس -8شکل

حکیمه با بی( محور سطحی تاقدیس بیd) و =9991121y= , 981114x( محور سطحی تاقدیس آغاجاری با مختصات c، )=9952281y= , 992715xسفید با مختصات تاقدیس رگ

 .=y= , 187111x 9941472 مختصات 
Fig. 8. Surface outcrop of the axial surface of the anticline in the Dezful embayment, (a) the axial surface of the Paznan anticline with 

coordinates x=402521, y=3386341, (b) the axial surface of the Rage-Sefid anticline with coordinates x=396025 y=3356687, (c) the axial 

surface of the Aghajari anticline with coordinates x=384741 y=3397262, and (d) the axial surface of Bibihakimeh anticline with coordinates 

x=480242 y=33171066. 

 بحث  -6
 مکانیکی هایویژگی تغییراتاز  ناشی زیادیبه مقدار  خوردگیچینسبک 

 ,Cotton and koyi)باشد می خوردگیچین فراینددر  رسوبی هایچینه

200; Spratt et al., 2004; Verges et al., 2011)مورد  یه. در ناح

 هایتاقدیس بین هندسی ناهماهنگی جنوبیمطالعه در فروافتادگی دزفول 

جوانتر از  هایافقبا  آسماریدر افق  حکیمهبیبیو  سفیدپازنان، رگ آغاجاری،

گچساران  یرپذسازند شکل یشیعملکرد جدا به اثرتوان گفت میگچساران 

 Ramsayبندی با توجه به طبقه .نسبت داد یگرد ینسبت به سازندها

-خوردگی را به دو دسته موازی و مشابه تقسیمتوان سبک چینمی (1967)

 . کندتغییر می در عمق چینهندسه های موازی بندی نمود که در چین

از دسته بر اساس این تقسیم بندی های منطقه مورد مطالعه چیننابراین ب

 رفتار مطالعه .کنددر عمق تغییر می هندسه چینباشند که های موازی میچین

صنعت نفت  نیازهای از یکی رانده-چین کمربندهای در میانی جدایش هایافق

پیچیده  هندسی از نظر و عمیق هیدروکربنی مخازن حفاری و اکتشاف برای

 بسیاری رانده -چین در کمربندهای میانی جدایش هایافق عملکرد باشد.می

 ، (Massoli et al., 2006)ایتالیا در آپنین شمال :مانند است، شده مطالعه

 ;O’Brien 1957; Sherkati et al., 2006)ایران در کمربند زاگرس

Farzipour saein et al., 2009) ، عراق در زاگرس کمربند(Aqrawi et 

al., 2010) ، کانادا در راکی هایکوه (Cooper et al., 2004) کمربند و 

 طور بهکه  اندهدادمطالعات نشان  این (Vergés et al., 1992).پیرنه  جنوب

 هایایجاد افق پتانسیل دارند، بیشتری ضخامت که نامقاومی واحدهای کلی

 Stewart, 1996; Costa)باشندمی دارا نیز را موثرتری ساختاری جدایش

and Vendeville, 2002; Bahroudi and Koyi, 2003; Simpson 

ند که وجود واحدهای جدایشی میانی و ها نشان میدهبطور مثال مدل.  (2009

باشند باالیی فاکتور مهمی در کنترل سبک ساختاری و طول موج چین می

ای که طول موج چین نسبت مستقیم با ضخامت الیه مقاوم دارد و ایجاد بگونه

تر ارتباط مستقیم با ضخامت واحد ساختارهای دوپلکسی و طول موج کوتاه

تر  هر چه واحد جدایشی ضخیم. (Sherkati et al., 2006)جدایشی دارد 
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 Farzipourافتد )سریعتر اتفاق میراندگی باشد انتشار دگرریختی و گوه  

Saein et al., 2009) 

شامل توالی رسوبی از کیلومتر  41-8پوشش رسوبی زاگرس با ضخامت 

باشد که رسوبات تخریبی، تبخیری و شیمیایی مقاوم و نامقاوم متفاوتی می

. (Motiei, 1995)ضخامت و گسترش متفاوتی را در کمربند زاگرس دارند 

باشد در نتیجه رئولوژی متفاوتی های مکانیکی این رسوبات یکسان نمیویژگی

 ,Bahroudi and Koyi)کند دارند که در طول کمربند زاگرس تغییر می

2003; Sherkati and Letouzey, 2004; Farzipour saein et al. 

2009). 

 ;Stocklin, 1974)ای در فارس نمک هرمز افق جدایش قاعده

Bahroudi and Koyi, 2003) های و در فروافتادگی دزفول شیل

فق جدایش اند و ادر نظر گرفته شده (Carruba et al., 2006)پالئوزوئیک 

 ,Najafi et al., 2014; Farzinpour-Saein)های تریاس میانی تبخیری

های میوسن )سازند گچساران( در نظر و افق جدایش باالیی تبخیری (2009

 (Najafi et al., 2013; Najafi et al., 2014 گرفته شده است

(Bahroudi et al., 2003;.  
 یکیگچساران در همه جا رفتار مکان یهایریتبخدر منطقه مورد مطالعه ، 

 یشبه عنوان افق جدا متفاوتیاند و عملکرد نداشته یختین دگرریدر ح یکسانی

این  ای کهگونهبه .دارند جنوبیمختلف فروافتادگی دزفول  یهادر بخش

 حکیمهبیبیو  سفیدپازنان، رگ آغاجاری،مانند  هاتاقدیس برخیدر ها یتبخیر

جوانتر از  یدر سازندها یسمحور تاقد تاباعث شده  وداشته  یشیعملکرد جدا

 قابل ییجابجا یدر جهت حرکت راندگ یو آغاجار یشانگچساران مانند م

مانند سوالبدر  هایستاقد در دیگر(. اما dو  5a، b ،cداشته باشد )شکل یتوجه

تغییرات بنابراین  (.fو  5e)شکل است نداشته ییمحور جابجا ی،و نرگس

سبک کننده عامل کنترلمی توان را  و ضخامت سازند گچساران لیتولوژیکی

 دانست.خوردگی چین

 افق یک عنوان به گچساران سازند در فروافتادگی دزفول جنوبی رفتار

 این ویژگی دو مطالعه این در کند.می کوتاه تغییر فواصل در شدت به جدایشی

-کنترل عوامل عنوان به نمک محتوای ضخامت سازند گچساران و شامل سازند

های های نقشهبر اساس داده .است گرفته قرار بررسی مورد تغییرات این کننده

هایی که شود که در تاقدیسهای حفاری مشاهده میتهیه شده و همچنین چاه

سفید و آغاجاری، پازنان، رگ هایدیسمانند تاقباشد )جابجایی محور زیاد می

باشد و درصد نسبت لیتولوژی غالب سازند گچساران از نمک می (حکیمهبیبی

باشد، در نمک به کل ضخامت سازند گچساران بیشتر از سایر تاقدیسها می

هایی مانند نرگسی و سوالبدر که در سازند گچساران صورتی که در تاقدیس

ها در سطح نسبت به ، جابجایی محور تاقدیسبسیار کمتری داردمحتوای نمک 

گرفت که در  نتیجهتوان باشند. بنابراین میو یا بدون جابجایی می ق کمترعم

محور  جابجاییباشد میغالب سازند گچساران نمک  لیتولوژیکه  هاییتاقدیس

(. نمودار قرمز در 9اشد )شکلبمی بیشتردر سطح نسبت به عمق  هاتاقدیس

 دهدینسبت ضخامت نمک به ضخامت سازند گچساران را نشان م مقدار 9شکل

ضخامت سازند  9ضرب شده است. نمودار سبز در شکل 4777که عدد در 

 میزاناین نسبت بطور عمومی با افزایش . دهدمیگچساران به متر را نشان 

جابجایی محور تاقدیس در سازندهای جوانتر از گچساران نسبت به سازندهای 

 یخاوربخش ها در اساس محور تاقدیساین . بر می گرددبیشتر  آناز تر قدیمی

کمترین جابجایی را  آن یفروافتادگی دزفول جنوبی بیشترین و در بخش باختر

البته استثنایی هم در مورد بخش خاوری تاقدیس پازنان وجو دارد که این  دارند

سفید نسبت به پازنان و رگ به دلیل نزدیکی دو تاقدیسمسئله می تواند 

که در این بخش فضای الزم و مناسب جهت جابجایی یکدیگر باشد به گونه ای 

شود در همین محور تاقدیس پازنان وجود نداشته است در حالی که مشاهده می

. داشته است تاقدیس سفید جابجایی زیادی در بخش خاوریراستا تاقدیس رگ

-سفید و بیاجاری، پازنان، رگهایی مانند آغتوان گفت در تاقدیسهمچنین می

حکیمه که سازند گچساران محتوی نمکی دارد به علت حرکت و جریان نمک بی

اند، در های راندگی توسعه پیدا کردهباختری گسلدر بخش پهلوی جنوب

از ضخامت هایی مانند نرگسی که نمک در سازند گچساران صورتی در تاقدیس

های نرمالی که در بخش لوالیی تاقدیس جابجایی گسل ،ناچیزی برخوردار است

اند به سازندهای جوانتر از تر از گچساران توسعه یافتهدر سازندهای قدیمی

-های نرمال مشاهده مییابد و در سطح نیز این گسلانتقال مینیز گچساران 

حفاری باید مد برنامه ریزی های های نفتی و شوند که در بحث توسعه میدان

 (.1و 2های گیرند. )شکلنظر قرار 

در  استهایی که سازند گچساران حاوی نمک با توجه به پراکندگی تاقدیس

 های فاقد نمک در بخشبخش باختری ناحیه مورد مطالعه و قراگیری تاقدیس

توان گفت که از سمت باختر به سمت خاور مقدار نمک ، میآنخاوری  های

زند گچساران در حال تبدیل شدن باشد و در واقع سامی کمترسازند گچساران 

 باشد.به سازند معادل خود یعنی رازك می

 

 
  .هاضخامت نمک به ضخامت سازند گچساران و جابجایی محور تاقدیسنسبت  نمودار خطی نسبت ضخامت سازند گچساران،  -9شکل

Fig. 9. Linear diagram of ratio Gachsaran Formation thickness, the ratio of salt thickness to Gachsaran Formation thicknes and displacement 

of anticline axis. 
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 تیجه گیری ن-7 
 ای بازتابی وبا تفسیر خطوط لرزه میدانیهای داده تلفیقدر این مطالعه با 

های حفاری شده به بررسی نقش جدایشی سازند اطالعات چاه همچنین

گچساران در پهنه فروافتادگی دزفول جنوبی پرداخته است. نتایج اصلی این 

 مطالعه به شرح زیر است.

-سفید و بیآغاجاری، پازنان، رگهای خاوری در تاقدیسشیب پهلوی شمال -4

از نامتقارن بودن نشان  است وی کمتر باختر حکیمه نسبت به پهلوی جنوببی

قطعات گسلی در پهلوی  . این عدم تقارن به دلیل عملکردداردها این تاقدیس

مربوط  که عمدتا از افق گچساران منشا یافته اند باختری این ساختارهاجنوب

های سوالبدر و نرگسی شیب پهلوها تقریبا برابر . در صورتی در تاقدیسشودمی

 باشند.تاقدیس تقریبا متقارن میباشند و این دو می

های خوردگی در سازندهای جوانتر از گچساران در تاقدیسهندسه چین -1

تر از حکیمه نسبت به سازندهای قدیمیبیسفید و بیآغاجاری، پازنان، رگ

باشد. این ناهماهنگی ساختاری به علت گچساران مانند آسماری متفاوت می

در دو تاقدیس  که باشد. در صورتیمی گچسارانسازند جدایشی عملکرد 

تر تقریبا سوالبدر و نرگسی هندسه سازندهای جوانتر از گچساران و قدیمی

 عمق و در افق باشند. عالوه بر این، جابجایی محور سطحی نسبت بهیکسان می

-حکیمه زیاد میبیسفید و بیهای آغاجاری، پازنان، رگآسماری در تاقدیس

های سوالبدر و نرگسی کمترین مقدار را دارد که تاقدیسباشد در صورتی در 

و بر اساس  باشد.توان گفت به علت حضور نمک در سازند گچساران میمی

با توجه به تغییرات سطح  ( Ramsay, 1967رمزی ) بندی ایزوگنیتقسیم

 روند.های موازی بشمار میها جزء چیناین چیندر هندسه نسبت به عمق 

نمک سازند گچساران بیشتر باشد مقدار جابجایی محور ضخامت هرچه  -9

بجز در  باشددر افق آسماری بیشتر میها آننسبت به محور ها تاقدیسسطحی 

مورد بخش خاوری تاقدیس پازنان که مربوط به کمبود فضا برای جابجایی محور 

اثر ها در این تاقدیس پهلوی پرشیب. همچنین در باشدتاقدیس پازنان می

های راندگی گسلباشد حرکت سازند نامقاوم گچساران که حاوی نمک می

-سفید(، در صورتی در تاقدیسمانند تاقدیس رگاست ) تشکیل شده  یبیشتر

گسلش  باشدنرگسی که سازند گچساران فاقد نمک میسوالبدر و هایی مانند 

لوالی  ناحیه در های نرمالی کهجابجایی گسل راندگی در پهلو ها توسعه نیافته و

های جوانتر از دتر از گچساران تشکیل شده به سازنسازندهای قدیمیچین و در 

نشان از عدم عملکرد جدایشی سازند گچساران در این یابد که انتقال مینیز  آن

 تاقدیس ها بدلیل مقدار ناچیز نمک در سازند گچساران آن ها است.  

 تشکر و قدردانی
خیز جنوب بخاطر پشتیبانی شرکت نفت مناطق نفتشناسی از معاونت زمین

شود. همچنین از جناب دکتر ناصری کامل این مطالعه تشکر و قدردانی می

شناسی، مهندس اعتمادی معاونت اداره عملیات کریموند معاونت فنی زمین

جناب مهندس شناسی، یس عملیات زمینئشناسی، مهندس صادقی رزمین

جناب  مدوست و همکار گرامی و شناسیاداره زمینپور ریاست مکانیزه حسین

 شود. تشکر و قدردانی می آقای مهندس امیر صابری
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