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1- Introduction 
Parsi Oilfield is a slightly asymmetric NW-SE trending anticline with 36 km long and 7 km wide lying in the 

north-central part of the Dezful Embayment Khuzestan, at the southwest of the Zagros mountain belt. The 

Asmari Formation at its type section is 314 m thick, comprised mainly of limestone, dolomite with minor 

marl/shale, and evaporates. Thomas (1948) proposed Oligocene – Burdigalian age for the formation. James and 

Wynd (1965) considered the Ahwaz sandstone and Kalhur evaporates as members of the mentioned formation. 

Paleontological investigations by Bahrami (2000) and Nayebi (2003) assigned early Miocene for the Kalhur 

Member when the basin was isolated from the open sea (James and Wynd, 1965; Adams and Bourgeois, 1967; 

Adams, 1969; Sherkati et al., 2005, 2012; Daraeiet al., 2014). The Basal Anhydrite at the Asmari Formation 

base is observed in the Dezful Embayment and the Izeh Zones. The thickness and lateral expansion of the Basal 

Anhydrite reveal that these were submarine sediments formed in isolated saltern basins (Sherkati et al., 2005).  

Kalhur member is one of the few evaporative sequences located directly in an oil reservoir in the Dezful 

embayment. Due to the importance of drilling at fluid levels, changes in this horizon's thickness significantly 

achieve the appropriate entry point for production from the upper and lower Asmari reservoir. According to the 

data obtained from drilling in various wells in Parsi, Ziloei, Changoleh, and Lali, changes in the Kalhur 

evaporite member's thickness in adjacent wells are not unexpected. Identifying the stratigraphic and tectonic 

nature of these changes will significantly reduce the risk of drilling in this stratified situation. Different seismic 

sections have been used in the Parsi field to create a correct understanding of these changes' nature. The Asmari 

Formation in the Parsi field comprises various combinations of limestone, dolomite, and anhydrite. Elevated 

quartz silt and minor sand levels occur towards the middle of the section, with thick shale layers sometimes 

developed in the lower parts of the sequence. Few wells in the Parsi oilfield have core data. The primary 

recourse for sedimentary interpretation and calculation of reservoir parameters has been a thorough analysis of 

electric log curves.  

These deposits form a major part of in Oligo-Miocene carbonate ramp system(s). However, the presence of 

reefal development, recognized mostly in the middle parts of the studied sequence, may suggest distal 

steepening of the ramp and the incipient formation of a rimmed platform system. The Aquitanian evaporates of 

Kalhur, a Member of the Asmari Formation, were deposited in a sabkha to coastal salinasetting in this area. 

These evaporites are frequently banded with occasional dolomite laminae, indicating recharge by periodic 

marine inundation, with associated ponding—the contact with the upper part appears gradational. The anhydrite 

base is also gradational, passing through lower supratidal dolo-laminites into dolomitized peloid packstone 

shoals. 
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2- Regional geology and stratigraphy 
The Zagros fold-thrust belt extends northwest-southeast in the middle of the Alps-Himalayan orogenic belt, 

starting from the Anatolian Fault northeast of Turkey and extending approximately 1,800 km south. It extends 

through the west of Iran and continues to the Strait of Hormuz, separated from the augmented Makran zone by 

changing its north-south trend by the Minab fault. The Zagros mountain belt is divided into several zones. That 

differs according to their structural and sedimentary history (Berberian and King, 1981; Falcon, 1974; Motiee, 

1994; Stocklin, 1968). The NW and SE boundaries of the studied area (the central Zagros) coincide with the 

Balarud and Kazerun faults. The central Zagros is subdivided from NE to SW into High Zagros, Izeh zone, and 

Dezful Embayment. The dominant structural directions in the Zagros Belt can be divided into two parts: The 

first batch of north-south structures that are older concerning the basement faults and the second batch of NW-

SE structures; they are associated with Zagros folds (Middle Miocene) and are formed an older structures.  

Berberian (1995) summarizes the tectonic developments of this area in the following order: A platform phase in 

the Paleozoic, rifting in Permotrias, passive continental margin formation (extending northeast to the seabed) in 

Jurassic and Early Cretaceous, subduction to the northeast, and subduction of ophiolite and radiolarite in late 

Cretaceous and finally continental-continental collision and shortening during Neogene. O'Brien (1950, 1957) 

was the first to divide the stratigraphic pile into five structural/mechanical ensembles, namely: (1) the basement 

group (Panafrican crystalline basement), (2) the lower mobile group (Hormuz salt), (3) the competent group 

(Cambrian to Lower Miocene platform sediments), (4) the upper mobile group (Miocene salt) and (5) the 

incompetent group (Miocene to recent molasses). Figure 1 shows various properties of the unstable layers in the 

Zagros stratigraphic column that can act as the detachment surface. 

It shows the mechanical properties of the formations, and it is vital for us that these properties will ultimately 

result in the kinematic response of the formation during deformation. Recent studies in the Aquitanian 

carbonates of the Kalhur Member confirm the importance of evaporatic layers as possible cap rock and 

hydrocarbon trap. Evaporates can also exert substantial control on the distribution and geometry of structures in 

sedimentary basins (Jackson et al., 1995). 

 

3- Material and methods 
 

In this research, four data sets are used: 1. Geological maps, 2. Field observations, 3. Seismic data and 4. Well 

data. The well data and seismic profiles were prepared by the NISOC (National Iranian South Oil Company). 

First, the surface information was achieved from the field observations and 1:100,000 geological maps.  

Then, the 3D seismic data were used to distinguish the folding style of the Parsi Anticline. Data from 82 wells 

supported the interpretation horizons. Most of the wells were drilled through the Asmari Formation. We now 

investigate the tectonic behavior of the Kalhur Member, regardless of its position in the stratigraphic column of 

the Asmari Formation, which can separate the upper Asmari from the lower Asmari or the upper Asmari from 

the Pabdeh Formation. First, we show the effect of a detachment surface as a whole in a simple diagram. This 

effect can be balanced, unbalanced or faulty. 

 

4- Results and discussion 
 

In the Parsi oil field and the northwestern region, the high risk of drilling and numerous changes in the Asmari 

horizon's depth has been associated with increased reservoir quality, expansion of fractures, and an unexpected 

increase in production nose of the oil reservoir. Figure 2 shows a transverse seismic section of the northwestern 

nose of the Parsi field.  

An interpretation and structural model of deformation is also presented at this point. The image illustrates the 

detachment effect of Kalhur and the lower Asmari evaporates as an activating agent of a minor thrust fault 

above the Pabdeh horizon. 

 

5- Conclusion 
 

Parsi Field is a slightly asymmetric NW-SE trending anticline lying in Khuzestan, in the north-central part of 

the Dezful Embayment, on the southwest edge of the Zagros mountain belt. The Asmari reservoir in the Parsi 

field comprises various limestone, dolomite, and anhydrite combinations. These deposits form a significant part 

of the Oligo-Miocene carbonate ramp system. In the Parsi oilfield in the northwestern region, the high risk of 
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drilling and numerous changes in the Asmari horizon's depth has been associated with increased reservoir 

quality, expansion of fractures, and an unexpected increase in production nose of the oil reservoir. 

 

 
 

Fig. 1. Stratigraphy column of the Dezful Embayment based on surface and subsurface data. The stiff units are 

separated by main and sub-ordinate detachment horizons (modified after Abdollahie Fard et al., 2006; Derikvand et 

al., 2018). 

 

 
Fig. 2. Transverse seismic cross section in northwestern nose of Parsi field and proposed construction model 

affected by Kalhur detachment in this area. 
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For the first time, evidence of the impact of Asmari evaporates on the formation of large structures has been 

observed. The evaporates of Kalhur are the weakest stratigraphic portion that is directly related to one of the 

existing reservoirs. Therefore, the Kalhur Member can separate the upper Asmari from the lower Asmari or the 

upper Asmari from the Pabdeh Formation. The Parsi field's northwestern nose illustrates the detachment effect 

of Kalhur and the lower Asmari evaporates as an activating agent of a minor thrust fault above the Pabdeh 

horizon. Therefore, the role of Kalhur in the northern part of the Parsi field can be considered very important, 

increasing the risk of drilling.   
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 چکیده

 سطح عنوان به نامقاوم افق در این منطقه چندین. است زاگرس تراستی -چین خورده  کمربند از حاصلخیز نفتی ایالت مهمترین فروافتادگی دزفول        

. را بازی می کنند هیدروکربن نحوه حفظ و ساختارهای زمین شناسی شکل گیری فرمهای مختلف در مهمی نقش که وجود داشته  فرعی و جدایشی اصلی

بخش تبخیری کلهر . شودمحسوب می ایران غربی جنوب در زاگرس چین خورده کمربند در نفت مخزن مهمترین آسماری سازند میوسن - الیگو رسوبات 

 کلهر تبخیری عضو تأثیر ای،لرزه مشخصات تفسیر اساس بر. است شده نهشته دزفول شمال فروافتادگی میادین در آسماری سازند از به سن اکی تانین

-افق تأثیر تحقیق، این در .باشدمشهود می شمالی دزفول فروافتادگی مختلف قسمتهای شناسی درساختارهای زمین هندسه شکل تغییر در آسماری سازند

 پارسی میدان. است شده بررسی زیرسطحی نگاری و اطالعاتلرزه هایداده از استفاده با پارسی نفتی میدان خمش ساختار سبک بر کلهر جدایشی های

مرکزی شمال  قسمت در زاگرس کوهزایی کمربند غربی جنوب لبه در خوزستان، در که باشدمی جنوب شرق -با راستای شمالغرب  متقارن کمی تاقدیس

 قسمت عمده یک رسوبات این. است انیدریت و دولومیت آهک، سنگ مختلف ترکیبات شامل پارسی میدان در آسماری مخزن. دارد قرار دزفول فروافتادگی

-می کاهش را نفت اکتشاف قطعیت ، عدممخازن نفتی مختلف اعماق در هندسه تغییرات تعیین. دهندمی تشکیل کربناته زمان الیگومیوسن را رمپ سیستم

 که است مهم نکته این به توجه. آیددر میدان پارسی بحساب می آسماری سازند هندسی تغییرات اصلی عاملکلهر،  جدایشی ضخامت افق تغییر .دهد

 اثر پارسی، میدان غربی شمال دماغه در. است ارتباط در موجود مخازن از یکی با مستقیم طور به که است ایچینه بخش ترین ضعیف کلهر تبخیرهای

 در کلهر نقش بنابراین است، شده داده نشان پابده افق از باالتر جزئی رانش گسل یک کننده فعال عامل عنوان به آسماری تبخیرهای قاعده و کلهر جدایشی

 شود.می تلقی مهم بسیار پارسی در افزایش ریسک حفاری میدان شمالی قسمت

 جدایشی سطح ، بخش تبخیری کلهر،فروافتادگی دزفول، تاقدیس پارسی  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه
متقدارن  ای است که تا حددودی نا اقدیس نسبتاً سادهتمیدان پارسی 

باشد . طول این جنوب شرق می –بوده و جهت آن به سمت شمال غرب 

است و در خوزستان و لبه جندوبی    متر 7کیلومتر و عرض آن  36میدان 

دگی دزفول کمربند چین خورده زاگرس، در شمال بخش مرکزی فروافتا

 ضدخامت  متدر  324 خود مقطع تیپ در آسماری سازند .واقع شده است

بصدورت   شدیل /  مدارن  بهمدراه  دولومیدت  آهک، سنگ از عمدتا که دارد

 تومدداس. اسددت شددده تشددکیل تبخیددری هددایو همچنددین الیدده جزئددی

(Thomas, 1948) سددازند  بددرای را بوردیگددالین - اولیگوسددن سددن

 James and) وینددد و جیمددز  .( 2کددرد )شددکل  پیشددنهاد آسددماری

Wynd, 1965 )عندوان  بده  را کلهدر  تبخیرهدای  و اهدواز  سدنگ  ماسه 

 توسط شناسیدیرین تحقیقات. گرفتند نظر در آسماری سازند هایبخش

 سن میوسن (Nayebi, 2003) نایبی و (Bahrami, 2000) بهرامی

 دریدای  از حوضه که زمانی کرد، تعیین کلهر بخش تبخیری برای را اولیه

 James and Wynd, 1965; Adams and)  شددد جدددا آزاد

Bourgeois, 1967; Adams, 1969; Kavoosi and 

Sherkati, 2012) . 

 ایددذه مندداطق و دزفددول فروافتددادگی در آسددماری قاعددده انیدددریت

 نشدان  ایدی انیددریت قاعدده   جانبی گسترش و ضخامت. شودمی مشاهده

 از شدده  جددا  هدای  حوضده  در کده  بوده دریایی رسوبات این که دهدمی

 . (Kavoosi and Sherkati, 2012) اندشده تشکیل شوری
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 پس شده اصالح. زاگرس چین خورده کمربند میوسن - الیگوسن طول در مطالعه مورد اییسنگ چینه واحدهای و نگاریچینه نامگذاری شماتیک  -2شکل 

 .(1020)و همکاران  Buchemet  وWynd (2161 )و   James از

Fig. 1. Schematic stratigraphic nomenclature and lithostratigraphic units of the study areas during Oligocene – 

Miocene of Zagros fold–thrust belt. Modified after James and Wynd (1965) and van Buchemet al. (2010). 
 

 کده  اسدت  تبخیدری  رسدوبات  معددود  از یکدی  کلهدر  بخش تبخیری

. دارد قدرار  دزفول فروافتادگی در نفتی )آسماری( سازند یک در مستقیماً

 در تغییدر  رسیدن به ستون نفتدی مخدزن،   در حفاری اهمیت به توجه با

 مخدزن  از تولید برای مناسب ورود نقطه به دستیابی در افق این ضخامت

 حفدر  از آمدده  دسدت  بده  های داده به توجه با. است مهم بسیار آسماری

 اللدی،  و چنگولده  زیلدویی،  پارسی، همچون میادینی در مختلف هایچاه

 غیدر  مجداور یکددیگر   هدای چداه  در کلهدر  تبخیر عضو ضخامت در تغییر

 تا تغییرات این تکتونیکی و نگاریچینه ماهیت شناسایی. نیست منتظره

. کندشایانی می کمک وضعیت این در حفاری خطر کاهش به زیادی حد

 مختلدف  بخشدهای  از تغییدرات،  ایدن  ماهیدت  از صحیح درک ایجاد برای

 است. شده استفاده پارسی زمینه در ایلرزه

 سنگ مختلفی از ترکیبات شامل پارسی میدان در آسماری سازند

های های باالیی آسماری دانهدر قسمت. است انیدریت و دولومیت آهک،

-الیه وجود داشته، همچنین جزئی ماسه بهمراه سیلت کوارتزی بصورت

توالی رسوبی  پایین های قسمت در اوقات گاهی ضخیم شیل های

 رمپ سیستم از ایعمده بخش رسوبات این .داردگسترش  آسماری

 که ریف، توسعه حال، این با. دهندمی تشکیل را میوسن - اولیگو کربناته

افزایش  است ممکن فوق گسترش دارد، توالی میانی قسمتهای در عمدتا

 سکوهای سیستم اولیه تشکیل مواقع بعضی در و شیب دور از ساحل 

 .دهد نشان را ایحاشیه

 مغدزه  هدای داده دارای پارسدی  نفتدی  میدان چاههای از کمی تعداد

 توصدیفات  بدا  همراه 33پارسی  و 21پارسی  چاههای هایمغزه) هستند

 محدیط  تفسدیر  اصدلی  منبدع ( پارسدی  میددان  در موجود شناسی سنگ

الکتریکی نیز در درک بهتر  نمودارهای تحلیل و تجزیه. است بوده رسوبی

میدان پارسی مورد استفاده قدرار گرفتده   های مختلف سنگی در رخساره

 .(1 شکل) است

 

 

 .21توسعه محیط سبخا / سالینا در قاعده آسماری ، بخش تبخیری کلهر در چاه پارسی   -1شکل 
Fig. 2.  PR-19, sabhka / salina development associated with base of Asmari FM., Kalhur evaporite member. 
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ماهیت عمومی همه اطالعات موجدود در مجداورت سداختار پارسدی     

مالیدم و نسدبتاً    بیانگر این مسئله است که دریدای کدم عمدق بدا شدیب     

ای وسیع که گردش آب دریا در آن محدود بوده است گسترده در منطقه

 بوده است.  همچنین محدیط  حاکم و در مواقعی کامالً جدا از دریای آزاد

حدداکرر  (. 3) شدکل   آرام بوده است دریای آزاد عمیق تر محیطی نسبتا

شیب کف حوضه احتماالً بیشتر از دو درجه نبوده است.  البته بجز چندد  

 .و مدی رناتهای سدی و کانالهای جزبمتر حاشیه کر

 اییشناسی ناحیهجایگاه تکتونیکی و زمین

سلسدله جبدالی بدا     زاگرس، بده صدورت   رانده - خوردهکمربند چین

 جنوب شرق در بخش میانی کمربند کوهزایی آلدپ  - امتداد شمال غرب

شرق شرق گسل آناتولی شرقی در شمالهیمالیا قرار دارد که از جنوب -

کیلومتر، سرتاسر شمال عراق و  2000ترکیه شروع شده و با طول حدود 

و تا تنگه هرمدز کده بدا تغییدر روندد       ردیگیم غرب ایران را در بر جنوب

هدم افدزوده   جنوبی خود توسط گسل میناب از منشدورهای بده   - شمالی

 .یابدشود، ادامه میپهنه مکران جدا می

 اسدت  شدده  تقسدیم  منطقده  چنددین  به زاگرس کوهستانی کمربند

صدورت   آنها رسوبی تاریخچه و ساختاری سبک به توجه با که( 4 شکل)

 (Berberian and King, 1981; Falcon, 1974  گرفتده اسدت  

1994; Motiee, Stocklin, 1968; .)جنوب و غربی شمال مرزهای 

 هدای گسدل  بدا  ترتیدب  بده ( مرکزی زاگرس) مطالعه مورد منطقه شرقی

 بده  شدمالغرب  از مرکدزی  زاگدرس   .باشدد مدی  منطبدق  کازرون و باالرود

 دزفدول  فروافتدادگی  و زون ایدذه   ،زاگرس مرتفع  بخشهای به جنوبشرق

 .شودمی تقسیم

راستاهای غالب ساختمانی در کمربندد زاگدرس بده دو بخدش قابدل      

و  بوده ترقدیمی که جنوبی شمالی هایتقسیم است: دسته اول ساختمان

 هدای سداختمان  دوم دسته و باشندمی سنگی پی هایگسل با ارتباط در

 زاگدرس  خدوردگی چدین  بدا  ارتبداط  در کده  شرقی جنوب - غرب شمال

-گرفته شکل تر قدیمی هایند و بر روی ساختمانهست( میانی میوسن)

این منطقه را  ساختیتحوالت زمین  (Berberian, 1995)بربریان اند. 

در  یبه صورت خالصه به ترتیب زیر بیان کرده اسدت: یدک فداز پالتفرمد    

غیدر   یاتریاس، تشدکیل حاشدیه قداره   ودر پرم یپالئوزوئیک، ریفت شدگ

و اوایدل   وراسیک)با گسترش بستر دریا به سمت شمال شرق( در ژفعال 

افیولیت و رادیولیدت   یکرتاسه، فرورانش به سمت شمال شرق و جایگیر

در زمدان   یشدگقاره و کوتاه - در اواخر کرتاسه و در نهایت برخورد قاره

بدا ارائده مددل     Letouzey et al., 1995)) لتدوزی   نی. همچننئوژن

تاریخچده پیچیدده    ،سدری ضدخیم رسدوبی در زاگدرس     ندامعتقد یتکامل

تکتونیکی این منطقه را در خود حفدظ نمدوده اسدت، کده معدرف تمدام       

مراحل تکامل یک حوضه از فالت قاره غیر فعال تا ریفت و نهایتا مرحلده  

 .است یاقاره برخورد و هاافیولیت فرایشتغییر شکل در ارتباط با  یانیپا

 

 

 

 
 

 .مدل رسوبی سازند آسماری در میدان پارسی با تاکید بر بخش تبخیری کلهر در یک سیستم رمپ کربناته - 3شکل 
Fig. 3. Asmari depositional model in Parsi field, emphasizing the Kalhur evaporate member in carbonate ramp 

system. 
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 نیعراق. همچن یو شمال شرق رانیا یفعال زاگرس در جنوب غرب یرانش -خورده  نیکمربند چ یکیتکتون یها رمجموعهیو ز یساختار گاهیجا - 4شکل 

 اصالح شده بعد از  زاگرس نشان داده شده است. ییکمربند کوهزا یخشک شیبزرگ در حوضه پ یسهایتاقد یگسل عمده و محورها نیچند تیموقع

Pirouz  (1022)  همکارانو. 

Fig. 4. Structural setting and tectonic subdivisions of the Zagros active fold - thrust belt in the southwest of Iran and 

northeast of Iraq. Also indicated are the positions of several major faults and axes of major anticlines in foreland 

basin of the Zagros mountain belt. Modified after Pirouz et al. (2011). 
 

 چینه شناسی مکانیکی
 چدین  کمربندد  در گسدلش  خدوردگی  چین سامانه ساختاری تکامل

 دوام و ها سنگ مکانیکی ویژگی شناسی، چینه به زاگرس رانده  - خورده

 Sherkati et al., 2005; Sepehrدارد )   بستگی دگرشکلی شدت و

and Cosgrove, 2005; Emami et al., 2008) میدان  ایدن  از 

 هندسه بر را مهمی بسیار تأثیر جدایش سطوح و هاسنگ مکانیکی ویژگی

 Bahroudi)  دارد راندگی هایگسل سامانه جنبش و ساختارها نهایی 

and Koyi, 2003) واحددهای  بده  را رسدوبی  سدریهای  هاجدایش این 

 شکل به آنها از کدام هر که کنندمی تقسیم هم از جدا ساختاری ایچینه

 .گیرندمی قرار شدگی کوتاه تأثیر تحت متفاوتی

O′Brien  (2110 ،2117) اهمیدت  و نقدش  کده  بدود  کسدی  اولین 

 شناسدی چینه ستون وی. کرد تأکید زاگرس در را مکانیکی شناسیچینه

 رفتدار  و ایچینده  واحددهای  مکدانیکی  هدای ویژگی دیدگاه از را زاگرس

 :(1)شکل   کرد بندی تقسیم گروه پنج به دگرشکلی حین رسوبات

 افریکن( پان بلورین سنگ پی) سنگی پی گروه - 2

  -پسدین  پرکدامبرین  سدن  بده  هرمدز  نمدک ) پدایینی  متحدرک  گدروه  -1

 کامبرین(

 پایینی( میوسن سکویی رسوبات تا کامبرین)  مقاوم گروه -3

  گچساران( سازند یا میوسن نمک) باالیی متحرک گروه - 4

 میشدان،  سازندهای شامل اخیر های مالس تا میوسن) نامقاوم گروه - 1

 (بختیاری و آغاجاری

 دهده  در مرکدز  هم خوردگی چین سبک همراه به اولیه بندیتقسیم این

 مقاطع رسم در شناسانزمین از بسیاری کار اساس میالدی 60 و 10 های

 قدرار  زاگدرس  کمربندد  مختلدف  بخشهای ستون این در اولیه ساختمانی

 ایدن  دهندده  نشدان  زاگرس در زمین شناسی جدید ولی اطالعات گرفت

 بده  تعمدیم  قابدل  بودن، مفید خالف بر بندی تقسیم این که است مطلب

 Sherkati) نیسدت  زاگدرس  رانده خورده چین کمربند های بخش تمام

and Letouzey, 2004). 

-ز الیه های نامقاوم در ستون چینده خصوصیات مختلفی ا 1در شکل 

توانند به عنوان سطح جدایش عمل کنند نمدایش داده  ای زاگرس که می

شده است. در این بخش از مطالعه ستون دوم از سمت راست که نمایشکر 

مکدانیکی سدازند اسدت بدرای مدا مهدم اسدت چدرا کده ایدن           خصوصیات 

خصوصیات نهایتدا مندتج بده پاسدخ سدینماتیک سدازند در طدی مراحدل         

دگرریختی خواهد شد. با دقت در این شکل به وضوح مشخص اسدت کده   

ملکرد جدایشی شددید( در  تنها سه افق مکانیکی بسیار ضعیف )مستعد ع

د از گچساران، هرمز و کلهدر.  ای زاگرس وجود دارد که عبارتنستون چینه

ین تبخیریهدای کلهدر تنهدا    و توجه به این نکته ضروری است که از این بد 

یکی از مخازن موجود ای بسیار ضعیف هستند که مستقیما با بخش چینه

 باشند.در ارتباط می
تبخیری  هایالیه اهمیت اکیتانین، کربناتهای مورد در اخیر مطالعات

فرعی مخازن نفتدی مدورد تاییدد قدرار داده      سنگ پوش عنوان به کلهر را 

-مدی  تبخیرها این، بر عالوه. (Kavoosi and Sherkai, 2012) است

 رسدوبی  هدای  حوضده  هایسازه هندسه و توزیع بر شدیدی کنترل توانند

  Sepehr) کاسدگرو  و سدههر (. Jackson et al., 1995) کنند اعمال

and Cosgrove, 2004 )در غلدیظ  نمدک  وجدود  کده  کردندد  مشاهده 

 تغییدر  سریع نسبتاً انتشار به منجر فارس منطقه در رسوبی پوشش قاعده

 وجدود  بنابراین،. است شده غربی جنوب سمت به برخورد منطقه از شکل

 پیچیدده  را چدین  هندسه زاگرس، حوضه در ثانویه جداشده سطح چندین

 فراواندی در  دشواری زیرسطحی، هایداده وجود عدم صورت در و کندمی

 ,.Sherkati et al) دهدمی توضیح را عمق در هندسه ساختار یابیبرون

 تکامددل در مهمددی نقددش تبخیددری طبقددات وجددود نتیجدده، در. (2006

 .دارد زاگرس رانشی - چین خورده کمربند ساختاری
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 هدم  از فرعی و اصلی جداشدگی های افق توسط مقاوم واحدهای. سطحی زیر و سطحی های داده اساس بر فروافتادگی دزفول نگاری چینه ستون - 1شکل 

 .(1020و همکاران  Derikvandو  1006و همکاران AbdollahiFard شوند )اصالح شده بعد از  می جدا

Fig. 5. Stratigraphy column of the Dezful Embayment based on surface and subsurface data. The stiff units are 

separated by main and sub-ordinate detachment horizons (modified after Abdollahie Fard et al., 2006; Derikvand et 

al., 2018). 
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 روش کار و بحث 
 هاینقشه. 2: شود می استفاده داده مجموعه چهار از تحقیق این در

 هدای داده. 4 و ایلدرزه  هدای داده. 3 میدانی، مشاهدات. 1 شناسی،زمین

  جنوب نفتخیز ملی شرکت توسط ایلرزه مشخصات و چاه هایداده . چاه

 هدای نقشه و میدانی مشاهدات از سطحی اطالعات. است شده تهیه ایران

 برای بعدی سه ایلرزه هایداده از. آمد بدست 2:200000شناسی زمین

. شد استفاده میدان نفتی پارسی تاقدیس چین خوردگی سبک تشخیص

 هدای چاه بیشتر. شود می پشتیبانی چاه 01 های داده توسط تفسیر افق

 (6 شکل) اندآسماری حفر شده سازند که در

ظر گرفتن جایگاه اکنون عملکرد تکتونیکی سازند کلهر را بدون در ن

تواند حد می کنیم کهبررسی میای سازند آسماری را آن در ستون چینه

جدا کنند آسماری باالیی از آسماری زیرین و یا حد جدا کنند آسدماری  

 از پابده باشد.

ی در یدک دیداگرام سداده    ابتدا اثر یک سطح جدایشی را بده صدورت کلد   

 تواند متوازن، نامتوازن یا گسله رخ دهد. ایم. این اثر مینمایش داده

توان یشی کلهر میسماری به سطح جداپاسخ افق آ 7بر اساس شکل 

با تشکیل چین جدایشی با شیب یکسدان در یالهدا و سدهس بدا افدزایش      

ر گسدل تراسدتی ادامده یابدد.      شیب در یک یال و در نهایت با یک ساختا

های اولیه از محدودی تحت رسوبگذاری بخش کلهر نشان دهنده بررسی

نی کوهستان و گسترش این بخش به صورت عمده در جنوب گسل پیشا

جنوب گسل باالرود در فروافتادگی دزفول شمالی است. بنابراین در یدک  

توان پیشانی گسلهای پی سدنگ  مقدماتی و از دیدگاه ساختاری می دید

در مرزهای فروافتادگی دزفول شمالی را محدودی حضدور تبخیدر کلهدر    

ر دانست و  بر اساس این الگوی مقدماتی  محدودی تاثیر ساختاری کلهد 

 نمایش داد. 0را در شکل 

 

 

 .موقعیت میدان نفتی پارسی بر روی نقشه زمین شناسی با استفاده از نرم افزار گوگل ارث - 6شکل 

Fig. 6. Parsi oil field location on the geological map using Google Earth software. 
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تکامل ساختاری در یک الیه مقاوم همانند آسماری متاثر از سطوح جدایش لغزشی میانی مانند کلهر در نمونه های واقعی مشاهد شدده در سدطح    - 7شکل

 (Kamal Hkarim et al., 2014).زمین  

Fig. 7. Structural evolution in a resistive layer such as Asmari affected by mid-slip segregation surfaces such as 

Kalhur in real samples observed at ground level (Kamal Hkarim et al., 2014). 

 

 

 ;James and Wynd, 1965; Berberian and King, 1981)نقشه جغرافیای دیرینه زاگرس در زمان میوسن پیشین )اکی تانین(  - 0شکل 

Motiei, 1993; Ahmadhadiet al., 2007). 

Fig. 8. Paleogeographical maps in the Central Zagros at Lower Miocene (Aquitanian; James and Wynd, 1965; 

Berberian and King, 1981; Motiei, 1993 ; Ahmadhadi et al., 2007). 
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نمایانگر تمایل گسترش افق تبخیدری کلهدر بده گسدلهای      0تصویر 

اصلی تشکیل دهنده مرزهای غربی و شمالی فروافتادگی دزفول شدمالی  

هدایی  توانیم به دنبال مدلمی 7است بنابراین با اقتباس از تصویر شماره 

-ما را به مدل گسلی میبا دگرریختی و کوتاه شدگی شدیدتر باشیم که 

رساند.  مدل گسلی تکامل ساختاری حاصل از یک الیه جددایش میدانی   

 1در طی چین خوردگی مرتبط با گسل حاصل از این الیده را در شدکل   

 شده است. بسط داده

 مخدزن  زیرسدطحی  سداختار  در کلهر جداشدگی افق تأثیر به اکنون

 شود.پرداخته می دزفول فروافتادگی در پارسی نفتی میدان در آسماری

و در میدان پارسی و در محدوده دماغه شمال غربی ریسک باالی حفاری 

زایش کیفیدت  ها در افق آسماری بدا افد  تغییرات متعدد عمق ورود به چاه

ها و افزایش تولید خدار  از حدد انتظدار در    مخزنی و گسترش شکستگی

-طع لرزهقیک م 20در شکل  دماغه یک مخزن نفتی همراه گشته است.

ای عرضی از دماغه شمال غربی میدان پارسی نمایش داده شدده اسدت.   

تفسیر و مدل ساختاری دگرریختی موجود در این مقطع نیز ارائده شدده   

است. تصویر گویای اثر جدایشی کلهر و تبخیریهای آسدماری زیدرین بده    

عنوان عامل فعال کنند یک گسل تراسدتی فرعدی در بداالی افدق پابدده      

 است.

آمدده اسدت. در مرحلده اول     22ونگی تکامل این گسل در شکل چگ

فشار تکتونیکی با شروع لغزش در افدق کلهدر و روی راس سدازند پابدده     

همراه بود و در مرحله بعد گسترش لغزش بدا تدراکم سداختاری در یدال     

جنوبی ساختمان در افق آسماری همراه گردیدده اسدت. در ایدن مرحلده     

در باالی نوک گسل تراسدتی   (Trishare)زون مرلری تراکم شکستگی 

شکل گرفته است و در نهایت گسل به سمت آسماری باالیی انتشار یافته 

است. درک این مدل از آنجا دارای اهمیت است که این زون خدرد شدده   

در آسماری میانی حتی در مرکز ساختمان بدا حدداکرر دگرریختدی نیدز     

دماغه شمال غربی ایجاد گشته وجود ندارد و تنها در اثر فعالیت کلهر در 

هدای  گدردد افدق  ای مشداهده مدی  ست. از طرفی چنانچه در مقطع لدرزه ا

های ساختاری زیر سطحی مشدابه بدا آسدماری نخواهندد     بنگستان نقشه

 .داشت

 

 
 (Sherkati et al., 2006).تکامل ساختاری حاصل از یک الیه جدایش میانی در طی چین خوردگی مرتبط با گسل حاصل از این الیه   -1شکل

Fig. 9. Structural evolution obtained from a middle detachment layer during the fault-related folding of this layer 

(Sherkati et al., 2006). 

 
 .ای عرضی در دماغه شمال غربی میدان پارسی و مدل ساختمانی پیشنهادی متاثر از جدایش کلهر در این محدودهمقطع لرزه -20شکل 

Fig. 10. Transverse seismic cross section in northwestern nose of Parsi field and proposed construction model 

affected by Kalhur detachment in this area. 
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 .مدل تکامل افق جدایش میانی در بخش کلهر و گسترش چین خوردگی در آسماری باالیی -22شکل

Fig. 11. Model of the evolution of the intermediate detachment horizon in the Kalhur member and the extension of 

folding in upper Asmari.

گیری هسته اولیه ساختارها روی افق هدای جدایشدی یکدی از    شکل

ه اکرر فراوانترین مدل ساختاری جهت تشکیل میادین نفتی است چنانچ

هدای جدایشدی هرمدز، گدروه کدازرون،      اقدیس های زاگدرس روی افدق  ت

اندد، بدرای   گورپی، شکل گرفتده  -تبخیریهای ژوراسیک و سکانس پابده 

گیدری  هدای آسدماری در شدکل   ستین بار شواهدی از تداثیر تبخیدری  نخ

 های بزرگ مشاهده گردیده است.ساختمان

ی میددان  ای عرضی از دماغه شمال غربیک مقطع لرزه 21در شکل 

پارسی نمایش داده شده است. افق آسماری میدان پارسی خود متداثر از  

رسد قفل شددگی  ( و به نظر میbافق تبخیری کلهر گسل خورده است )

ساختاری در این گسل با انتقال دگرریختی به سمت یال شدمالی همدراه   

گشته و یک گسل دیگر روی سطح جدایش کلهر ایجاد گشته اسدت کده   

(. ایدن مددل   aشرقی میدان ماماتین را ایجاد کرده اسدت )  دماغه جنوب

 ساختاری ممکن است در کل محدوده میدان ماماتین حکمفرما بوده و به

 میدان ماماتین بوده باشد. گیرینوعی عامل اصلی شکل

در ادامه این روند ساختاری به سمت میدان ماماتین مقطع دیگدری  

یجاد ساختاری مامداتین در  ا نمایش داده شده که چگونگی 23در شکل 

ه صورت یک چین لغزشی بر روی یدال شدمالی میددان    های آن رادماغه

 دهد.پارسی را نمایش می

چنانچه یال شمالی پارسی را به عنون سطح لغدزش افقدی فدرض کندیم     

مکانیسم عمل بخش تبخیری کلهر بیشتر مشخص خواهدد شدد )شدکل    

تدوان در  پارسدی را مدی   بنابراین نقش کلهر در یال شدمالی میددان   (.24

 افزایش ریسک حفاری بسیار با اهمیت دانست.

 
، تصویر بیانگر شروع شکل گیدری  (b)و دماغه جنوب شرقی میدان ماماتین  (a)مقطع لره ای عمود بر محور در دماغه شمال غربی میدان پارسی  -21شکل

 جدایشی کلهر می باشد.دماغه میدان ماماتین بر روی افق 

Fig. 12. Perpendicular seismic cross section in northwestern nose of Parsi field and southeast nose of Mama tin 

field. The image shows the beginning of the formation of the nose of Mamatin field on the detachment horizon of  

Kalhur. 
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، تصویر بیانگر شکل گیری ساختار ماماتین و دماغه جنوب شرقی میدان ماماتینای عمود بر محور در دماغه شمال غربی میدان پارسی زهمقطع لر  -23شکل

 در اثر عملکرد سطح جدایشی کلهر می باشد.

Fig. 13.  Perpendicular seismic cross section in northwestern nose of Parsi field and southeast nose of Mamatin 

field, the image shows the formation of Mamatin structure due to the performance of the Kalhur detachment 

surface. 

 

 

 .اثر افق تبخیری کلهر در یال شمالی میدان پارسی که با گسترش دماغه های میدان ماماتین همراه گشته است -24شکل
Fig. 14. Effect of the Kalhur evaporative member on the northern limb of the Parsi field, which has been 

accompanied by the expansion of the Mamatain field flanks. 
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 گیرینتیجه
اقدیس نسبتاً ساده ای است که تا حدودی نا متقارن تمیدان پارسی 

 سدازند جنوب شرق مدی باشدد.    –بوده و جهت آن به سمت شمال غرب 

 آهدک،  سدنگ  مختلفدی از  ترکیبدات  شدامل  پارسدی  میددان  در آسماری

 رمدپ  سیسدتم  از ایعمده بخش رسوبات این .است انیدریت و دولومیت

  .دهندمی تشکیل را میوسن - الیگو کربناته

کلهدر از سدازند    بخدش تبخیدری   تدأثیر  از شدواهدی  در این تحقیدق 

 .اسدت  شدده  مشداهده  شکل گیری ساختارهای بزرگ نفتدی  در آسماری

تبخیریهای کلهر تنها بخش چینه ای بسیار ضعیفی هستند که مستقیما 

 کلهر باشند. عضووجود )مخزن آسماری( در ارتباط میبا یکی از مخازن م

 از را میدانی  آسدماری  یدا  میدانی   آسماری از را نیفوقا آسماری تواندمی

 .کند جدا پابده سازند

مدل ساختاری دگرریختی موجود در دماغده شدمال غربدی میددان      

های آسماری زیرین به عنوان پارسی گویای اثر جدایشی کلهر و تبخیری

عامل فعال کنند یک گسل تراستی فرعی در باالی افدق پابدده اسدت. در    

هدا  و تغییرات متعدد عمق ورود به چاهاین محدوده ریسک باالی حفاری 

هدا و  زایش کیفیدت مخزندی و گسدترش شکسدتگی    در افق آسماری با اف

تی همراه گشته افزایش تولید خار  از حد انتظار در دماغه یک مخزن نف

های کلهر در ستین بار شواهدی از تاثیر تبخیریهمچنین برای نخ است.

های بزرگ مشاهده گردیده است بطوریکه در یدال  گیری ساختمانشکل

بدر   شمالی میدان پارسی با انتقال دگرریختی و ایجاد یدک گسدل دیگدر   

گیری میدان جدیدی بنام مامداتین  روی سطح جدایش کلهر باعث شکل

 گشته است.

 قدردانی و تشکر

 شرکت شناسیزمین معاونت دانند ازنویسندگان بر خود الزم می

 در این ایلرزه مشخصات انتشار مجوز بخاطر جنوب نفتخیز مناطق نفت

جناب آقای مهندس علی  از همچنین کنند.  قدردانی و تشکر مطالعه

 هایراهنمایی و همکاری بهاس عویدی باوی عبدالرضا دکتر ارزانی و

اکرم همچنین  از سرکار خانم سیده . داریم را تشکر کمال ایشان ارزنده

شناسی رسوبی شناسی و سنگجویباری دانشجوی دکتری رسوب

مقاله تشکر و قدردانی دانشگاه هرمزگان به پاس کمک به بهبود نگارش 
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