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 چكيده
آغاجاری، پازنان،  رگ سفید، بهرگانسر بر تاقدیس های تنگو، –هندیجان گسل صحرائی تاثیرات مطالعات با استفاده از شواهد لرزه ای، ساختاری و چینه شناسی و 

روند عربی می باشد که روند عربی آن می تواند نشانه ای از پی ارای دبهرگانسر  –گسل هندیجان شواهد، این پرنج، پارسی و کوه بنگستان مورد بررسی قرار گرفت. براساس

بهرگانسر نسبت به نقشه های –سنگی بودن این گسل باشد. در این تحقیق بر اساس مدارك موجود و بررسی های به عمل آمده، مسیر عبور بهتری برای گسل هندیجان 

بر اثر ئی یا کم ضخامت شدن سازند های کرتاسه باال حذف و از حفاری تا گروه بنگستان انجام گردیده نشان گذشته بدست آمده است. شواهد چینه شناسی در میادینی که

. در میادین پارسی، پرنج و کوه بنگستان که حفاری در گروه بنگستان داردباال بودن این مناطق و فعالیت این گسل پی سنگی در طی رخداد زمین ساختی ساب هرسنین 

براین اساس خمیده گی ساختارها، جابجائی سطوح محوری چین ها در کنترل ت عملكرد گسل بر اساس شواهد ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. انجام نشده اس

ه را با تغییرات کربور در میادین مورد مطالع . این گسل پی سنگی عالوه بر تغییرات چینه شناسی و ساختاری، وضعیت تولید هیدروگسل های عرضی و پی سنگی است

تغییرات شدید ضخامت و رخساره در سازندهای پابده و گورپی در رسوبی ایجاد شده در دو سوی گسل و همچنین اثر بر روند و تراکم شكستگی ها در کنترل خود دارد. 

به طوری که وجود این بلندی قدیمه منجر به کاهش  سنگی این دو سازند آشكار می سازد. نقش این عوامل را در کنترل اثربخشی پوش ،میادین مورد مطالعهبعضی 

عدم تناسب ضخامت رسوبی در دو سوی این  های شكل پذیر)رسی( به رخساره های شكننده )آهكی( شده است. سنگی و تغییر رخساره ضخامت شدید سازندهای پوش

وسن شده است که این خود می تواند از عوامل موثر بر شكل و مورفولوژی چین پلئیست -گسل ها باعث پاسخ غیر یكنواخت ساختار به تنش های مولد چین خوردگی پلیو

هم روند با فراوان به دلیل تشكیل شكستگی های  ،تعیین مسیر این گسل در میادین نفتی نامبردهکاربردی ازنظر . خوردگی ها، در محل عبور گسل های پی سنگی باشد

 ن مسیر حفاری جهت بازدهی و برداشت بهتر نفت بكار آید.در نواحی عبورآن ، می تواند در تعییاین گسل 

 چینه ای -رخداد ساب هرسنین،تغییرات ساختاری ،: گسل عرضی و پی سنگی، کرتاسه باال، فروافتادگی دزفول.كلمات كليدي
 

 

 مقدمه
تورنین آغازی در حوضه  –بر اثر رخداد زمین ساختی سنومانین پایانی      

جنوب و در امتداد گسل های  –مدگی در جهت شمال دزفول تعدادی باال آ

قدیمی ایجاد گردید که ازمهمترین این باال آمدگی ها می توان هندیجان، 

(. این بلندی های قدیمی 1365هفتكل و خارك میش را نام برد )نظر آقائی،

(paleo high) ، در زاگرس به ساختمان های بزرگ با برجستگی کم اطالق

. بر اساس پلیستوسن وجود داشته اند -چین خوردگی میومی شود که قبل از 

، باال آمدگی های محلی در اثر 1977در سال   Evers Verral andنظرات 

توده نمكی هرمز می باشد ودلیل آنرا رسیدن نمك به سطح زمین در حرکات 

ناحیه فارس در زمان کرتاسه می دانند. اما گروهی دیگر از جمله. 

(Murris,1980) و خارگ  بهرگانسر -آمدن بلندی های هفتكل، هندیجان باال

 مربوط به پی سنگمیش را در ارتباط با بلوکهای گسل خورده قدیمی و

(Basement)  دانسته اند و عقیده دارند که حرکات عمودی )شامل کوهزائی

های دوره پرمین ، تریاس و ژوراسیك و آلپ( و تاثیر آنها برگسل های قدیمی، 

این گسل ها گردیده است. در نتیجه بلندی های قدیمی در  سبب فعال شدن

این ارتباط با گسل های پی سنگی در نظر گرفته شده و بر همین اساس 

بهرگانسر را معادل –هندیجان  (paleo high)اصطالح بلندی قدیمی محققین 

 گسل پی سنگی آن بكار می برند. 

شكیل بلندیهای قدیمی و متعاقب آن تپی سنگی  برخی ازگسل هایحرکات     

ای در منطقه فرو افتادگی دزفول برخوردار است. نقش بلندی  از اهمیت ویژه

های قدیمه در تغییر ضخامت و نوع رخساره های رسوبی منجر به رفتار های 

متفاوتی از سازندهای پابده و گورپی و سروك باالئی در فروافتادگی دزفول شده 

یرات ضخامت و پراکندگی سنگ های منشأ، است. این گونه فعالیت ها بر تغی

 (Unconformity)، ایجاد ناپیوستگی (Caprock)سنگ  مخزن و پوش

ها و تخلخل در سنگهای مخزن و نحوه توزیع و    طوالنی مدت، تشكیل شكستگی

 رات عمیقی را بر جای گذاشته اند.تأثی ،مهاجرت هیدروکربور در منطقه

مطالعه بر اساس داده های حفاری چاه ها  مطالعات انجام شده در منطقه مورد

سفید، آغاجاری و پازنان کاهش شدید  نشان می دهد که در میادین تنگو، رگ 

ضخامت سازند گورپی نسبت به میدان اهواز و میادین مجاورمشاهده می شود و 

 گاهاً در قسمت های میانی میدان رگ سفید و مرز بین میادین 
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پی و ایالم به طور کامل حذف شده و سازند پابده پازنان سازند گور –آغاجاری 

مستقیماً بر روی آهك های سازند سروك میانی قرار گرفته است. در میادین 

پرنج، پارسی و کوه بنگستان نیز، اگرچه تا کنون حفاری پایین تر از سازند 

بهرگانسر صورت نگرفته است ولی  –آسماری در منطقه تاثیر گسل هندیجان 

اری حكایت از تاثیر این گسل پی سنگی بر مورفولوژی این شواهد ساخت

دهد  تاقدیس ها دارد. عالوه بر اثرات چینه شناسی شواهد ساختاری نشان می

جابجائی سطوح محوری چین ها در کنترل حرکات  و خمیدگی ساختارهاکه 

که این خود در جاگیری  گسل های عرضی و پی سنگی با روند عربی بوده

بهرگانسر  –کربور و میزان آن موثر بوده است. گسل هندیجان  موقعیت هیدرو

یك گسل عرضی همانند گسل کازرون می باشد که توسط آن فروافتادگی 

دزفول به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم می شود. در این مقاله با استفاده 

ازمقاطع لرزه ای، اطالعات حفاری چاه ها، تصاویر ماهواره ای، شواهد 

صحرائی، تغییرات چینه شناسی و  های بررسیونیكی و همچنین مورفوتكت

بر تاقدیس های تنگو،رگ ساختمانی ناشی از حرکات این گسل پی سنگی 

سفید، پازنان، آغاجاری، پرنج، پارسی و کوه بنگستان مورد بررسی قرار گرفته و 

 های ارائه شده قبلی برای این گسل، تصحیح با استفاده از این شواهد، روند

 گردیده است. 

 روش كار
برای ترسیم نقشه ها و چارت تطابقی چینه شناسی از داده در این تحقیق     

های حفاری چاه استفاده گردیده است. همچنین درمیادینی که تفسیر لرزه ای 

وجود داشته است از داده های لرزه ای موجود جهت بررسی اثرات گسل 

کوه و ادین پرنج، پارسیدر میبهرگانسر استفاده شده است.  –هندیجان 

بنگستان که داده های حفاری چاه و مقاطع لرزه ای موجود نبود از بررسی های 

 صحرائی استفاده گردیده است.  مطالعاتماهواره ای و کنترل آن با 

 پيشينه تحقيق

 اولین شخصی بود که اثر بلندی های ،(Richardson, 1924) ریچاردسون     

ادگی دزفول مورد توجه قرار داد. وی چنین ابراز داشت که قدیمی را در فروافت

های سازند گچساران در میدان  نازك شدگی و از بین رفتن بعضی از بخش

 مسجد سلیمان متأثر از باال آمدن آن تاقدیس در حین رسوبگذاری است.

به وجود بلندی قدیمه  (James and Wynd, 1965جیمز و وایند ).مطالعات 

در زمان رسوبگذاری سازند گورپی اشاره داشته است. تغییر  در این ناحیه

های موجود در سازندهای پابده و گورپی در فروافتادگی دزفول  ضخامت بایوزون

مورد شناسائی قرار گرفته بودند از دالیل وجود اینگونه این دو محقق که توسط 

هم ساختار ها در این ناحیه از زاگرس می باشد که پس از ترسیم خطوط 

ها آشكار  ضخامت بایوزون ها در این ناحیه روند و مناطق تحت اثر این بلندی

معتقد است که در اثر برخورد صفحات  (،Murris, 1980) . موریسشد

عربستان و ایران مرکزی در خالل دورة کرتاسه در حوضة دزفول و فشار وارده از 

ضه به صورت طرف شمال غربی به این صفحات سبب شده است که لبه های حو

جنوبی تشكیل شود. -خمیده درآمده و در نتیجه گسل هائی در امتداد شمالی

میش را در  –باال آمدن بلندی های هفتكل، هندیجان و خارگ ایشان همچنین 

سنگ دانسته است.  ارتباط با بلوك های گسل خوردة قدیمی و مربوط به پی

اینفرا کامبرین را  حرکات توده های نمك در (،Stoneley, 1981) استونلی

منشأ باالآمدگی ها در زمان ژوراسیك تحتانی، میانی و سنومانین پایانی دانسته 

 خورشیدی،1365نظر آقائی در سال و Hart,1970و Shepherd,1963 است. 

دیگر محققینی هستند که بلندی های قدیمی را در زاگرس مورد بررسی قرار 

 داده اند.

 موقعيت زمين شناسي منطقه
قرار دارد. پهنه پهنه زاگرس منطقه مورد مطالعه در فرو افتادگی دزفول و       

از نظر زمین ریخت شناسی از شمال خاور به جنوب باختر شامل زاگرس زاگرس 

مرتفع )زاگرس داخلی( زاگرس چین خورده )زاگرس چین بیرونی( و دشت 

تاقدیسی در آبادان)کمی چین خورده( می باشد. بیشترین تعداد مخازن نفتی 

زاگرس چین خورده و مربوط به شمال شرق عراق وجنوب غرب ایران است. 

زاگرس چین خورده شامل: فروافتادگی کرکوك، حوضه لرستان، زون ایذه، 

بندر عباس می  (Hinterland)فروافتادگی دزفول، حوضه فارس و پشت کرانه 

در عرض ی دزفول (. منطقه مورد مطالعه در فرو افتادگ1383باشد)آقا نباتی، 

 57 "و طول جغرافیافیشمالی  31 ° 25'  44 "تا 30° 13 ' 43"جغرافیائی 

و میادین تنگو ،رگ سفید، ( 1)شكلقرار داردشرقی  50°24' 53" تا °49 29'

فروافتادگی  .آغاجاری و پازنان، پرنج ، پارسی و کوه بنگستان را در برمی گیرد

درآنزاگرس است که (ForeDeep)گودالپیشازبخشی دزفول 

بهرگانسر فرو افتادگی  –گسل هندیجان است. فاقدرخنمونسازندآسماری

 Southern وجنوبی (Northern Dezful) دزفول را به دو قسمت شمالی

Dezful ) (1شكل)تقسیم می کند. 

 بحث
همانگونه که در باال اشاره گردید بر اساس حفاری های به عمل آمده و        

 -قدیمی هندیجان گسل شناسی و ساختاری به نظر می رسد که  شواهد چینه

، پازنان، میدان پارسی –بهرگانسر میادین تنگو، رگ سفید،مرز میادین آغاجاری 

پرنج وکوه بنگستان را تحت تاثیر قرار داده باشد. بر این اساس با توجه به 

ر مورد در میادین مذکو گسل پی سنگیشواهد ذکر شده، در ادامه اثرات این 

 تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

 ميدان تنگو

نخستین میدانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت میدان تنگو     

است. این میدان پایین تر از یال جنوبی میدان رگ سفید و چسبیده به 

کیلومتری شمال شرق شهر هندیجان قرار گرفته است.  5( و در 1آن)شكل 

کیلومتر است. بر اساس تعبیر و تفسیر داده های  8آن  و عرض 18طول میدان 

بهرگانسر به دو  –لرزه ای میدان تنگو، این ساختمان توسط گسل هندیجان 

بخش مجزای شرقی و غربی تقسیم شده است. فاصله تنها چاه حفاری شده 

 -دراین میدان در نقطه ورود به آسماری نسبت به گسل هندیجان 

(. به دلیل فعالیت شدید گسل هندیجان در 2شكلمتر است) 1320بهرگانسر

حوضه رسوبی، خصوصیات سكانس چینه ای دردو سوی این گسل کامال 

متفاوت است. بنابراین وضعیت مخزنی این دو بخش نیز متفاوت خواهد 

نقشه هم ضخامت واقعی سازند سروك نشان می  (.1391بود)ارزانی و حسینی،

کیلو متری از دماغه شمال غربی میدان  20دهد که سازند سروك در یك فاصله 

 500تنگو  1بهرگانسر در نزدیكی چاه شماره  –رگ سفید تا گسل هندیجان 

گورپی و بخش باالئی  –سازندهای پابده  (.3متر کاهش ضخامت دارد )شكل

 سروك نیز به طور تدریجی ازغرب به شرق حذف می گردند.

(1میدان تنگو )جدول 1شماره جدول بدست آمده از اطالعات حفاری چاه     
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  ای موقعیت پروفیل لرزه در میدان تنگو A-Bخط  که میادین مورد نظر در آن با حاشیه ضخیم و رنگی مشخص گردیده اند.در فرو افتادگی دزفول موقعیت منطقه مورد مطالعه . 1شكل 

 المبرت می باشد(.مبنا )سیستم مختصات نقشه  را نشان می دهد 2شكل 

 

شان می دهد که سازند گورپی در این محدوده به طور کامل حذف و ضخامت ن

سازند های پابده و سروك نیز نسبت به میدان های مجاور حتی نسب به رگ 

بهرگانسر قرار گرفته به طور –سفید که خود تحت تاثیر گسل هندیجان 

 (. 4چشمگیری کاهش داشته است )شكل

زمین ساختی کرتاسه فوقانی یعنی رخداد  این شواهد نشان از تاثیر رخداد    

بر  .ساب هرسنین بر این منطقه و فعالیت گسل بهرگانسر در این زمان دارد

( بر اثر عملكرد 1391اساس نتایج تفسیر لرزه ای میدان تنگو)ارزانی و حسینی ،

 –این گسل، بخش هائی از تنگو غربی که در حاشیه شمالی گسل هندیجان 

ته اند باالتر از تنگو شرقی بوده و بستگی ساختاری بیشتری بهرگانسر قرار گرف

دارد و در نتیجه ذخایر هیدروکربوری بیشتری خواهد داشت. این مطلب نشان 

می دهد که این گسل پی سنگی عالوه بر تغییرات چینه شناسی و ساختاری در 

 ست.بر میزان تجمع ذخائر هیدرو کربوری نیز تاثیر گذاشته ا ،میدان های مسیر

بهرگانسر در میدان  –با توجه به مطالب گفته شده محل اثر گسل هندیجان  

با روند  است و به سمت باال و 1در غرب چاه شماره 2تنگو مطابق شكل 

N10E  (. در ادامه اثرات آن بر این میدان 1به میدان رگ سفید می رسد)شكل

 مورد بررسی قرار می گیرد.

 ميدان رگ سفيد

تورونین دارای  -نین در حد فاصل سنومانین ساب هرسی فاز کوهزائی    

عملكرد متفاوتی در ناحیه فروافتادگی دزفول بوده است. این فاز در میدان رگ 

سفید دارای شدت اثر بیشتری نسبت به میادین مجاور می باشد. و سبب شده  

سفید از زیر آب دریا خارج و  که در اواخر سنومانین قسمت اعظم میدان رگ

ایط قاره ای از تورنین تا ماستریشتین و حتی پالئوسن در این مناطق شر

مستولی شود. به طوری که در قسمت وسیعی از میدان، بویژه در قسمت میانی، 

سازند پابده مستقیماً بر روی سازند سروك میانی قرار بگیرد. سازند ایالم نیز به 

ای تا   شرایط قارهدلیل باال آمدن ناشی از حرکات ساب هرسینین و تداوم 

 (.1385سفید تشكیل نشده است)چلداوی،  محدودة میدان رگه کرتاسه در اواخر

قدیمی شناخته شده در تاقدیس رگ   ( نشان داد که بلندی1365نظرآقایی )

یابد و احتماالً در همزمانی با وقوع خمش جبهه کوهستانی در  سفید تداوم می 

ه طاقدیس های بهرگانسر، هندیجان، بنگستان و منگشت دارای ابعادی است ک

در  گرفته است.  حكیمه را در بر می  بی  سفید و قسمتی از تاقدیس بی تنگو، رگ 

این پژوهش نقشه جدیدی از مجموع ضخامت پایده و گورپی با مقیاس 

 (.4تهیه شد )شكل  1:1000000

 

 

X=49   29   57 

Y=31   25   44 

X=50  24 53 

Y=30  13  43 
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 گسل = H.B.F) موقعیت این پروفیل لرزه ای است 1درشكل  ABخط  .بهرگانسر نشان می دهد -ن تنگو را نسبت به گسل هندیجا 1موقعیت و فاصله چاه شماره . 2شكل 

 .بهرگانسر( -هندیجان 

 

این نقشه براساس میادین موجود در فروافتادگی دزفول و چاههایی که      

اند، ترسیم شده است. نقشه پایه استفاده  های پایه مشخص بوده   برروی نقشه

بوده ( Koop and Orbell, 1977)طالعات کوپ و اوربل شده بر اساس م

است، به طوریكه در هر میدان مجموع ضخامت سازندهای پایده و گورپی 

 محاسبه شده و از طریق کانتوربندی مجدد این نقشه جدید تهیه شده است. 

متر و  400در این نقشه مجموع ضخامت سازندهای مورد بحث، درمیدان اهواز 

متر برآورد شد. افزونی ضخامت این سازندها در میدان  200فید س درمیدان رگه

سنگ مخازن  اهواز، باز هم عاملی است در تأیید اثربخشی آنها به عنوان پوش

بنگستان وکم بودن این ضخامت در میدان رگ سفید می تواند توجیه کننده 

عدم عملكرد مؤثر این سازندها، به عنوان یكی از خواص بزرگ مقیاس مهم 

 سنگی باشد. پوش

مطالب گفته شده در باال نشان از باال آمدگی و حذف سازندهای کرتاسه باال در 

محدوده میدان رگ سفید دارد. ولی بر اساس اطالعات ذکر شده باال محل 

بهرگانسر  –بیشترین تاثیر ودر نتیجه محل احتمالی گسل پی سنگی هندیجان 

اند به عنوان محل بیشترین تاثیر مبهم است. محل بیشترین باال آمدگی می تو

ودر نتیجه محل گسل پی سنگی هندیجان باشد. جهت بررسی این مطلب از 

داده های حفاری چاهها استفاده گردید. در این تحقیق بدلیل نبود سازند ایالم 

در میدان رگ سفید، تغییرات ضخامت سروك مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

خص است در مرکز میدان و نزدیك به منطقه خم مش (5)همانگونه که از شكل 

شدگی دماغه شمال غربی ضخامت سازند سروك نسبت به بقیه قسمت های 

بهرگانسر از منطقه  –میدان کمتر است و در نتیجه گسل پی سنگی هندیجان 

با ضخامت کمتر سازند سروك عبور می کند. همانگونه که در مباحث مربوط به 

ل هندیجان از غرب چاه شماره یك میدان و از مرکز میدان تنگو گفته شد گس

میدان تنگو می گذرد با امتداد دادن این گسل تا میدان رگ سفید به محل کم 

ضخامت سازند سروك می رسیم که این امر نیز تائید کننده عبور گسل 

 (6و 1هندیجان از این منطقه میدان رگ سفید است)شكل های 

محدوده میدان رگ سفید نیز محل عبور گسل را  بررسی تصاویر ماهواره ای    

مشاهده  6همانگونه که در تصویر ماهواره ای شكل مشابه شكل تائید می کند. 

در میدان رگ سفید مشخص گردیده یك  1می گردد درالیه ای که با عالمت 

خمش راستگرد مشخص است که با توجه به شواهد ذکر شده در باال احتماال 

بهرگانسر بوده است. با حرکت به سمت  –سل هندیجان تحت تاثیر حرکت گ

پازنان می رسیم که  –شمال در طول اثر این گسل به مرز میادین آغاجاری 

بهرگانسر و یا  –اکثر محققین این محل را جایگاه عبور گسل هندیجان 

بهرگانسر پس از گذر از  -ایذه می دانند. در نتیجه گسل هندیجان  -هندیجان 

درجه چرخش روند ودر  10ذکر شده در باال( با  N10Eا روند رگ سفید )ب

 جهت شمال به مرز بین آغاجاری و پازنان می رسد.
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 .متری از قسمت غربی تاقدیس تنگو به سمت این گسل است 500بهرگانسر که نشان دهنده کاهش ضخامت  -نقشه هم ضخامت واقعی سازند سروك در غرب گسل هندیجان  .3شكل 

 ( توجه شود(RS( و رگ سفید )Azنقشة خطوط هم ضخامت مجموع سازندهای پابده و گورپی در فروافتادگی دزفول )به میزان ضخامت این سازندها در میادین اهواز ) .4شكل 
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 های سروك و پابده در این چاه می باشد.میدان تنگو که نشان دهنده نبود سازند گورپی و کم ضخامت شدن سازند 1ضخامت سازند های حفاری شده در چاه شماره  .1جدول 

 Drilled Depth (m) Formationضخامت سازندحفاري شده 

80/2070 Aghajari 

185 Mishan 

610 Gachsaran 

10 Cap Rock 

315 Asmari 

5/196 Pabdeh 

 Gurpi نبود

5/261 Sarvak 

230 Kazhdumi 

 Nahr umr توسعه نيافته

59 Darian 

101 Gadvan 

294 Fahlyan 

 

 ميادين آغاجاري و پازنان 
به مرز بین تاقدیس های آغاجاری و  (6)در شكل  F1با ادامه دادن گسل      

مشخص است در میدان پازنان  (6)پازنان می رسیم. همانگونه که در شكل 

مشخص شده و اثر سطح محوری تاقدیس پازنان است به  2محلی که با شماره 

 –ا گردیده است. به نظر می رسد که گسل هندیجان صورت راستگرد جابج

بهرگانسر پس از عبور از میدان رگ سفید و حرکت به سمت شمال دو شاخه 

شده به طوریكه یك شاخه آن همان مسیر مستقیم و رو به شمال خود را می 

پیماید و از مرز بین میادین آغاجاری و پازنان عبور می کند و شاخه دیگر آن 

به زاویه و حرکت راستگردی آن، می تواند شكستگی نوع ریدل  )که با توجه

(Ridel)  این گسل باشد( به سمت شمال شرق و تاقدیس پازنان حرکت کرده و

باعث جابجائی راستگرد اثر سطح محوری و تشكیل دره گسلی در این قسمت 

نیز رنگ سبز  3تاقدیس پازنان شده است. در همین شكل بر روی گسل شماره

که به یكباره در مشخص شده است(  3)باشماره به پوشش گیاهی است مربوط 

سمت راست قطع شده است و می تواند نشان دهنده وجود گسل باشد. بعضی 

بهرگانسر می دانند.این  –از محققین این شاخه گسل را گسل اصلی هندیجان 

گسل ها در پروفیل لرزه ای که مربوط به مرز بین آغاجاری و پازنان است 

( نیز مشخص هستند که نشان می دهد بر افق آسماری در عمق نیز 7شكل )

نیزمشخص است یك ( 8)موثر بوده اند. . در این مرز همانگونه که در شكل های

و اثر سطح  (UGC)خمش راستگرد در خطوط کانتور نقشه همتراز زیر زمینی 

سد که محوری دردماغه شمال غربی تاقدیس پازنان مشهود است. به نظر می ر

این خمش های راستگرد در دماغه شمال غربی تاقدیس پازنان تحت تاثیر گسل 

 بهرگانسر باشد.–هندیجان 

 

 
این مكان در زمان رسوب گذاری  این .سروك کمتر استسازند نقشه هم ضخامت سازند سروك در میدان رگ سفید که نشان می دهد در محل چرخش دهانه شمال غربی ضخامت  .5شكل 

 گسل باشد.این محل تاثیر بیشتر لندتر از قسمت های دیگر میدان بوده و می تواند بهرگانسر ب -بر اثر حرکات گسل پی سنگی هندیجان ،دسازن
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موقعیت  A-Bخط چین  ادین است.بهرگانسر بر این می -تصویر ما هواره ای از دماغه شمال غربی میادین رگ سفید و پازنان که نشاندهنده تاثیرحرکات سیستم گسلی هندیجان.  6شكل 

 رانشان می دهد. (7پروفیل لرزه ای شكل)

( و در سطح مشخص شده اند 6که در تصویر ماهواره ای )شكل  F3و F1,F2این شكل نشان می دهد که گسل های  -مقطع لرزه ای از افق آسماری دهانه شمال غربی میدان پازنان. 7شكل 

موقعیت این پروفیل (6)شكل  A-Bخط چین پروفیل لرزه ای این گسل ها دارای جابجائی نرمال نیز می باشند. این تحت تاثیر قرار داده اند. بر اساس  افق آسماری)رنگ سبز( را نیز در عمق

 لرزه ای را نشان می دهد.

 

بهرگانسر برشكستگي ها در دماغه شمال  -اثر گسل هنديجان 

 غربي تاقديس پازنان
)مرز بین جهت تعیین اثر گسل در دماغه شمال غربی تاقدیس پازنان     

تاقدیس های آغاجاری و پازنان( از تفسیرشكستگی ها توسط داده های 

نمودارهای تصویرگر استفاده گردید که نتایج آن به صورت دیاگرام های گل 

مربوط به  هیستوگرام آماری و (8سرخی شكستگی ها با روند شمالی) شكل 

. (9)شكل آورده شده است یز همه دسته شكستگی های تفسیر شده،آنال

های گل سرخی چاه های دماغه شمال غربی دیده می  مدیاگرا درهمانگونه که 

بهرگانسر  -شكستگی های باروند شمالی که روندی مشابه گسل هندیجان شود 

دماغه شمال غربی تاقدیس که نزدیك  126و  121در چا ههای شماره  است

نسبت به بقیه چاه بهرگانسر است  -گذر گسل هندیجان احتمالی و محل ان پازن

با نرم افزار آورده شده  8دیاگرام های گل سرخی که در شكل .بیشتر استها 

Fraca flow   تهیه گردیده است. در این نرم افزار درصد بیشتر یك روند

شكستگی رصد ددر نتیجه  داده می شود.شكستگی با دایره با قطر بزرگتر نشان 

قطر بیشتری را در 126و  121که در چاه های شماره   N-Sهای با روند 

به بقیه چاهها بیشتر  سبتدیاگرام گل سرخی به خود اختصاص داده است ن

نیز نشان می دهد که در این محدوده کال چهار  (9)هیستوگرام شكل  است.

است.  تفسیر شده N130 و N-S,E-W,N040دسته شكستگی با روند های 

و  121همانگونه که از این هیستوگرام ها می توان استنباط نمود در چاههای 

که به دماغه شمال غربی و مرز بین تاقدیس های آغاجاری و پازنان و  126

  N-Sبهرگانسر نزدیك هستند روند های  -محل تاثیر گسل هندیجان 

-هم روند گسل هندیجان  N-Sروندهای غالب است که روند  N040و

در  نیز شكستگی های با زاویه حاده نسبت به گسل و N040روند  بهرگانسر و

نتیجه مرتبط با آن می باشند. هیستوگرام نشان می دهد که در بقیه چاهها 

که تحت تاثیر گسل نبوده اند روند غالب 128و  128،67،114شامل چاه های 

تیجه می باشد که روند موازی محور چین ودر ن  N130شكستگی ها روند

 شكستگی های طولی میدان هستند.

نمودارهای گل سرخی مربوط به فقط همانگونه که در باال اشاره گردید     

که تصور می شد در چا های نزدیك به  جنوبی -شكستگی های با روند شمالی

( تحت تاثیر روند گسل قرار 126و 121بهرگانسر )چاه های  -گسل هندیجان 
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نمودار گل سرخی بقیه روند ها  . .ورده شده استگرفته باشد، جهت مقایسه آ

 .باشد موجود میفارسی  6جهت مطالعه بیشتر در رفرنس شماره  

مرز با تاقدیس آغاجاری،  در تاقدیس پازنان، و  غربی در محدوده دماغه شمال    

خطوط تراز ساختمانی و اثر سطح محوری تاقدیس پازنان چرخش راستگرد 

بهرگانسر –رسی دقیق تر گسل پی سنگی هندیجان (. جهت بر10دارد)شكل 

در این محدوده از شواهد چینه شناسی و حفاری چاه ها نیز استفاده گردید. به 

این صورت که چاههای حفاری شده در میدان های آغاجاری از نزدیك دماغه 

شمال غربی و چاههای میدان پازنان از نزدیك دهانه جنوب شرقی به سمت مرز 

دو میدان مورد ارزیابی قرار گرفت. این چا ها شامل چاههای شماره مشترك این 

در میدان آغاجاری و چاه های شماره  82و140، 30،56،113،147،155،121

در میدان پازنان است. به دلیل عدم حفاری تا سازند  23و 10، 124،117

کژدمی در این چاهها، بدست آوردن تغییرات ضخامت سازند سروك میسر نبود 

در نتیجه از تغییرات ضخامت سازند ایالم جهت بررسی تاثیرات این گسل و 

 (Correlation chart)استفاده گردید. همانگونه که از این چارت تطابقی 

در محدوده مرز بین میادین آغا جاری و پازنان و (11)شكل استنباط می شود 

ایالم پازنان ضخامت سازند  117آغاجاری و  140حد فاصل چاههای شماره 

)نزدیك مرز( این ضخامت به صفر 80کاهش یافته به طوری که در چاه شماره 

می رسد. این موضوع نیز نشانگر تاثیر بیشتر این گسل پی سنگی مرتبط با آن 

در مرز بین آغاجاری پازنان است و محل عبور این گسل را در مرز بین میادین 

یر ضخامت حكایت از فعال آغاجاری و پازنان تائید می کند. همچنین این تغی

بودن این گسل و تاثیر رخداد زمین ساختی ساب هرسنین در این منطقه دارد. 

باال بودن این منطقه و عدم رسوب گذاری سازند ایالم تحت تاثیر این گسل بوده 

در  (paleo high)ودر نتیجه بر اثرفعالیت این گسل یك بلندی قدیمی و یا 

 است. کرتاسه باالئی به وجود آمده

 

شكستگی های با روند شمالی  می دهدنشان  126و  121چاه  2قطر بیشتردیاگرام گل سرخی در  -دماغه شمال غربی پازنان در  N-Sاز شكستگی های با روند دیاگرام گل سرخی  .8شكل 

ی های با روند شمالی جهت مقایسه نسبت آنها در چاه های مختلف آورده شده )در این شكل فقط شكستگمی باشدبیشترنسبت به بقیه چاه ها  این دو چاهتحت تاثیر گسل هندیجان در 

 .است(
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 و N-Sیعنی بهرگانسر  -روندهای مرتبط با گسل هندیجان  121و  126اطالعات ارزیابی شكستگی های دماغه شمال غربی تاقدیس پازنان که نشان می دهد در چاه های  .9شكل 

N40E غالب است. 

 
در این شكل خمش راستگرد خطوط همتراز ساختمانی و اثر سطح محوری در دماغه  -مربوط به سر سازند آسماری در میدان پازنان. ( (UGCخطوط همتراز زیر زمینی  نقشه. 10شكل 

 شمالغربی مشخص است.
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 پازنان نشان دهنده محو شدن سازند ایالم در مرز بین دو تاقدیس است. سنگ چینه ای مربوط به سازند ایالم در میادین آغاجاری و  Correlation chart)چارت تطابقی) . 11شكل 

 

 ميدان پرنج 
دارای پازنان  –مرز بین میادین آغاجاری در بهرگانسر  –گسل هندیجان      

 به تاقدیسغرب شمال سمت است. امتداد دادن آن به   N05Wروند تقریبا 

ن منطقه روند گسل به در ای. پارسی و کوه بنگستان می رسد ،پرنج  های

N10W  .به  یندااگر چه بررسی های چینه شناسی در  این میتغییر می یابد

دلیل عدم حفاری پائین تر از سازند آسماری میسر نبود ولی شواهد ساختاری 

حكایت از چرخش راستگرد دماغه شمال غربی تاقدیس پرنج و جابجائی 

و جنوب شرقی تاقدیس  شمال غربی Culmination) (راستگرد دو برآمدگی

 بهرگانسر دارد. –پارسی درمحل عبور احتمالی گسل هندیجان 

بهرگانسر دماغه  -به نظر می رسد که گسل هندیجان (12شكل )با توجه به 

نیزکه ( 13شكل )جنوب شرقی تاقدیس پرنج را تحت تاثیر قرار داده است. در 

رنج، پرنج و پارسی نقشه عمقی تفسیر شده توسط بخش ژئوفیزیك از میادین ک

دماغه درجه در N315 رونداست، مشاهده می گردد که اثر سطح محوری از 

 درجه در دماغه شمال غربی می رسد که نشان دهندهN330به جنوب شرقی 

. با توجه به توضیحات درجه ای در جهت عقربه های ساعت است 15چرخش 

بهرگانسر به  –جان در مورد مسیر عبور گسل هندی( 12شكل )داده شده باال و 

نظر می رسد که چرخش راستگرد برآمدگی شمالغربی تاقدیس پرنج نسبت به 

بهرگانسر صورت گرفته –برآمدگی جنوب شرقی تحت تاثیر گسل هندیجان 

 باشد.

 ميدان پارسي
شود که وضعیت مشابهی نیز در میدان  مشاهده می (13شكل)در با دقت      

 وری برآمدگی جنوب شرقی )با حم حپارسی مشاهده می شود و اثر سط

B) با  مشخص شده( به سمت دماغه شمالغربی A) جابجائی  مشخص شده

راستگرد دارد که این جابجائی راستگرد دو برآمدگی میدان پارسی می تواند 

حفاری تا گروه بنگستان با بهرگانسر باشد.  –تحت تاثیر حرکت گسل هندیجان 

 میادینه شواهد چینه شناسی نیز همانند انتظار می رودکدر تاقدیس پارسی 

قدیمی را اثبات نماید. ولی همانگونه که در باال  گسلاثر این پازنان و رگ سفید 

اشاره گردید باتوجه به اینكه در مسیر احتمالی که برای این گسل در میدان 

پارسی ترسیم شده چاه ها تا سازند آسماری حفاری شده اند این امر در حال 

 سر نمی باشد. حاضر می
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 .(Sherkati, 2005 )اقتباس از بهرگانسر -گسل هندیجان=HBF.اثر گذاشته استبهرگانسر بر دماغه جنوب شرقی تاقدیس پرنج)رنگ آبی( –گسل هندیجان . 12شكل 

ه شمال غربی و در پارسی باعث جابجائی اثر سطح محوری دماغه شمال درجه ساعتگرد دماغ 15بهرگانسر بر میدان پرنج و پارسی که در پرنج باعث چرخش  –تاثیر گسل هندیجان  .13شكل

 غربی نسبت به جنوب شرقی شده است.

 



 
 

56 

 

16، شماره 94 تابستان مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

 
بهرگانسر بر میادین تنگو، رگ سفید، مرز –کنون اثرات گسل هندیجان تا

پازنان، میادین پرنج و پارسی مورد بررسی قرار گرفته و مسیر عبور  -آغاجاری 

 1همانگونه که در شكل ص گردیده است.این گسل در این میادین مشخ

به تاقدیس کوه  N10Wمشخص است با امتداد دادن این مسیر به سمت 

بنگستان می رسیم. این گسل در تاقدیس کوه بنگستان باعث خم شدن 

راستگرد دماغه شمال غربی آن شده و با تداخل با گسل جبهه کوهستان 

(Mountain front fault) تگی های شدید و تغییر باعث بوجود آمدن شكس

(. در ادامه 1391روند شكستگی ها در این قسمت میدان شده است.)اسدی، 

 تاقدیس بنگستان مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 كوه بنگستان
تاقدیس کوه بنگستان در شمال تاقدیس پارسی قرار دارد. به نظر می رسد     

با  نج به سمت شمال غرببهرگانسر بعداز تاقدیس پر -که ادامه گسل هندیجان 

متمایل شده و باعث خمیدگی دماغه شمال غربی تاقدیس کوه  N10Wروند 

عملكرد گسل هندیجان در دماغه شمال غربی  (.1)شكل بنگستان گردیده است

تاقدیس کوه بنگستان به گونه است که باعث خمیدگی این قسمت میدان به 

و تشكیل دره های گسلی سمت راست و در نتیجه ایجاد کشش در یال جنوبی 

برداشت های  این گسل ها و شكستگی ها که در صحرا و(. 14شده است) شكل 

دهد که شكستگی های عرضی که  نشان می (15شكل)ماهواره ای ثبت گردید 

به وجود  ،در دماغه شمال غربی بر اثر کشش ایجاد شده توسط گسل هندیجان

رز در این ی باشند. همچنین مN75E و  N15Eدارای دو روند غالب آمده اند 

نزدیك به روند شمالی هستند که N15Eدیاگرام شگستگی هائی با روند حدود 

  بهرگانسرشكل گرفته باشند.-می تواند تحت تاثیر گسل هندیجان 

 

 

 رد گسل هندیجان ایجاد گشته اند.کششی در دماغه شمال غربی تاقدیس کوه بنگستان که بر اثر خمیدگی این قسمت بر اثر عملك–دره های گسلی . 14شكل 

 

بهرگانسر بیشترین تاثیر را بر سبك و روند –در نتیجه گسل هندیجان 

شكستگی های دماغه شمال غربی تاقدیس کوه بنگستان گذاشته است.این 

های  نشان دهنده عملكرد کششی گسل ایذه در این قسمت، گسترش دره

 های نرمال عرضی بوده است. گسلی و تشكیل گسل

بهرگانسر از  –با توجه به شواهد گفته شده گسل پی سنگی هندیجان 

 پازنان، میادین پرنج،–رگ سفید، مرز تاقدیس های آغاجاری  میادین تنگو،

برخالف مطالعات قبلی و همچنین  که اینپارسی و کوه بنگستان می گذرد 

 (16نقشه انتشار یافته توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران )شكل 

در این میادین به این گونه ای است که در میادین  .روند این گسلمی باشد 

 جنوبی و–، در مرز آغاجاری پازنان تقریبا شمالی  N10Eتنگو و رگ سفید 

پس از گذشت از پارسی و پرنج به تاقدیس کوه  N10Eپس از آن با تغییر روند 

ربه های درجه چرخش خالف عق 20بنگستان می رسد که این نشاندهنده 

تحقیق مسیر ساعت این گسل در طی این مسیر می باشد.و در نتیجه در این 

این  .ترسیم گردیدمشاهده می گردد  (17شكل )که در بهتری برای این گسل 

گسل تغییرات چبنه شناسی و ساختاری در میادین ذکر شده ایجاد کرده که 

گ آنها )گورپی تغییرات چینه شناسی بر سازندهای مخزنی )سروك( و پوش سن

و پابده(اثر داشته و درنتیجه برمقادیر ذخایر هیدرو کربوری موجود در این 

تاقدیس ها موثر بوده است. تغییرات ساختاری بوجود آمده توسط حرکات این 

گسل و باال آمدگی های ایجاد شده یكی از کنترل کننده های موقعیت منابع 

در نتیجه تولید نفت در این میادین هیدو کربوری بوده و بر روند شكستگی ها و 

 نقش اساسی داشته است.

باتوجه به اینكه استفاده از خش لغزه های گسلی در همه میادین و در سطح     

میسر نبود و یافتن خش لغز های گسلی در واحد های سطحی سخت نشده به 

آسانی میسر نبوده و نیز خش لغزه های گسلی تمام پهنه برشی را در بر نمی 

 -( لذا برای تعیین سازو کار گسل هندیجان 1393گیرد) علیمی و خطیب، 

میدان  بهرگانسر به چرخش راستگرد خطوط کانتوری نقشه همتراز ساختمانی

پازنان، چرخش راستگرد دماغه شمال غربی تاقدیس های پرنج و کوه بنگستان 

این اساس  و جابجائی راستگرد دو برآمدگی میدان پارسی استناد شده است و بر

 این گسل یك گسل امتداد لغز راستگرد است
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شكستگی های مشخص  .است یر ماهواره ای( در شكل ترسیم شده باال نمایش داده شدهو )قسمت زرد رنگ تصوضعیت شكستگی های دماغه شمال غربی تاقدیس کوه بنگستان .15شكل 

بهرگانسر به وجود  -ی های عرضی و کششی، بر اثر خمش دهانه شمال غربی تاقدیس بنگستان تحت تاثیر گسل هندیجانشده در مستطیل سمت راست شكل باال نشان می دهد که شكستگ

ستگی های )مرتبط با شك N75Eبهرگانسر( و روند  -شكستگی های با روند تقریبا شمالی )روند نزدیك به گسل هندیجاننشان می دهد که  نیزشكستگی های این ناحیه  رز دیاگرامآمده اند. 

 کششی عرضی مربوط به خمش دهانه شمال غربی تاقدیس( در این ناحیه غالب هستند.

بهرگانسر فرو افتادگی دزفول را  –که نشان می دهد گسل هندیجان جهت موقعیت میدان پرنج توسط مدیربت اکتشاف(  83نقشه میادین فرو افتادگی دزفول)انتشار یافته در سال . 16شكل 

 لی و جنوبی تقسیم کرده است .بر اساس این نقشه قبلی گسل هندیجان از مرز میادین آغاجاری و مارون می گذرد.به دو بخش شما
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تاثیر  بهرگانسر بر اساس این تحقیق که نشان میدهد این گسل میادین تنگو،رگ سفید، آغاجاری ،پازنان پارسی، پرنج وکوه بنگستان را تحت –مسیر تصحیح شده گسل هندیجان . 17شكل 

 برخالف نقشه باال از مرز بین میادین آغاجاری و پازنان عبور می کند. قرار داده و
 

 نتيجه گيري
بر اساس تحقیق انجام شده با استفاده از مقاطع لرزه ای، اطالعات چینه 

ای و  تصاویر ماهواره شواهد ساختاری، شناسی بدست آمده از حفاری چاه،

بهرگانسر دارای یك  –گسل هندیجان  صحرائی مشخص گردید که مطالعات

در تاقدیس کوه  N10 Wدر میادین تنگو و رگ سفید تا   N10Eازروند تغییر 

درجه چرخش در خالف جهت عقربه  20بنگستان می باشد که نشان دهنده 

این گسل با توجه به جابجائی  های ساعت برای این گسل در این محدوده است.

دارای غربی رگ سفید، پازنان و کوه بنگستان های راستگرد دماغه های شمال 

فرو افتادگی دزفول را به دو بخش جنوبی و شمالی  راستگرد می باشد ومولفه 

میادین مختلف به قرار زیر  تقسیم کرده است. عملكرد این گسل پی سنگی در

 :است

باعث تقسیم میدان به دو بخش شرقی و غربی شده به  ميدان تنگو (1

در حوضه رسوبی و خصوصیات سكانس چینه ای در دو سوی  تغییراتطوریكه 

در  این گسل باعث تغییرات وضعیت مخزنی و بستگی ساختمانی بیشتر و

وکربوری بهتر تنگو غربی نسبت به تنگو شرقی شده است. درنتیجه ذخایر هی

نقشه هم ضخامت واقعی سازند سروك نشان می دهد که سازند سروك در 

ی از دماغه شمال غربی میدان رگ سفید تا گسل کیلو متر 20یك فاصله 

متر کاهش ضخامت  500تنگو  1بهرگانسر در نزدیكی چاه شماره  –هندیجان 

دارد. حذف شدن کامل سازند گورپی و کم شدن ضخامت سروك و پابده در 

نشان از باال بودن منطقه در کرتاسه باال ئی بر اثر عمل کرد رخداد تنگو میدان 

 ب هرسنین می باشد. زمین ساختی سا

نیز سازند ایالم حذف شده و نقشه تهیه شده از  در ميدان رگ سفيد( 2

ضخامت سروك در این میدان نشان می دهد که ضخامت سروك در میانه 

میدان بسیار کمتر از حاشیه آن است که می تواند دلیلی برای بلند تر بودن این 

ل عبور این گسل پی سنگی قسمت نسبت به حاشیه های میدان و در نتیجه مح

 باشد. 

بر اساس چارت انطباق نیز  مرز بين ميادين آغاجاري و پازناندر ( 3

میادین ترسیم شده سازند این لیتولوژی که از داده های حفاری چاههای بین 

ایالم در مرز بین این دو میدان کم ضخامت و به تدریج حذف شده است. 

یرزمینی و مقاطع لرزه ای نشان از اثر این تصاویر ماهواره ای و نقشه همتراز ز

گسل در مرز بین دو تاقدیس دارد به طوریكه باعث جابجائی راستگرد اثر سطح 

محوری بین دو تاقدیس آغاجاری و پازنان و خطوط تراز ساختمانی شده است. 

عرضی این قسمت میدان ارتباط نزدیكی با عملكرد  شكستگی های طولی و

نسر دارد و در نتیجه این گسل وضعیت تولید نفت را بهرگا–گسل هندیجان 

 نیز تحت تاثیر قرار داده است. 

بدلیل نبود سازند گورپی در میدان تنگو، و سازند ایالم در میادین رگ سفید  (4

و مرز میادین آغاجاری و پازنان، و کم ضخامت شدن سازند سروك در میادین 

در هنگام رسوب گذاری این سازندها باال بودن این مناطق  یاد شده که دلیل آن

 Paleo)به عنوان یك بلندی قدیمی این گسل از  است، کرتاسه باالییدر

high) .می توان یاد کرد  

شواهد ساختاری این گسل پی سنگی در میدان پرنج نشان از  ميدان پرنج( 5

دماغه شمال غربی نسبت  ((Culminationدرجه ای بر آمدگی  15چرخش 

 شده است. در این میدان وب شرقیبه دماغه جن

 این میدان در مسیر نیز دو برآمدگی موجود در  ميدان پارسي( در 6

 جابجا بهرگانسر به سمت کوه بنگستان، به صورت راستگرد  – هندیجان گسل

 اند.گردیده 
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عدم حفاری پایینتر از سازند آسماری مانع از بررسی های چینه شناسی در 

 میدان پارسی شده است. مسیر عبور این گسل در

نیز تحت  تاقديس كوه بنگستانچرخش راستگرد دماغه شمال غربی  (7

شكستگی  ،تاثیر این گسل بوده است و گسل هندیجان در این بخش میدان

کششی ناشی از خمش راستگرد دماغه شمال غربی را بو جود  -های عرضی

 شته استید و شكستگی ها تاثیر گذادرنتیجه بر وضعیت تول آورده و

بازدهی و  برایحفاری، و جهت مسیر  این پژوهش تعیین كاربردهايز ( ا8

از چاه های نزدیك به این گسل است. به این صورت که  ،برداشت بیشتر نفت

نوبی است؛ در نتیجه ج -بدلیل اینكه روند این گسل نزدیك به جهت شمالی

م روند با این بنگستان تراکم شكستگی های هکوه همانند میادین پازنان و 

گسل در نزدیكی محل عبور  آن زیاد شده و با حفاری در جهت عمود بر روند 

، بیشترین برخورد غربی -شرقی  تقریبایعنی جهت  ها، بیشترین شكستگی

جهت حفاری با صفحه شكستگی بدست خواهد آمد در نتیجه برداشت 

 بیشتری حاصل خواهد شد.

بهرگانسر یك گسل  -ل هندیجان نشان می دهد که گس ساختاريشواهد ( 9

  راستگرد است.امتداد لغز 

بهتری بر میادین یاد شده محل عبور  گسلبا اتصال محل بیشترین تاثیر این 

بهرگانسر بدست آمد و موقعیت این گسل در نقشه فرو  –گسل هندیجان  برای

 .گردیدافتادگی دزفول تصحیح 

 تشكر و قدرداني:
و از شرکت ملی مناطق  )  (NIOCنفت ایراننویسندگان از شرکت ملی     

مالی تشكر و قدر دانی به دلیل همكاری و کمك   (NISOC)نفتخیز جنوب 

 می نمایند.
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