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ــکیل  ــتان را تش ــت سروس ــی دش ــرز غرب ــرق م ــتاي شمال غرب–جنوب ش ــا راس ــری ب ــس مظف تاقدی
می دهــد. ایــن تاقدیــس در ســطح از دو کوهانــك مشــخص بــه نام هــاي کــوه قــره در غــرب و کــوه 
گشتاســب در شــرق تشــکیل گردیــده اســت کــه در افــق دهــرم یکــی شــده و ســاختمانی واحــد را 
تشــکیل می دهــد .ســاختمان گشتاســب بخشــی از ســاختمان مظفــری اســت کــه در جنــوب شــرق 
آن واقــع شــده اســت، ایــن تاقدیــس دارای ابعــاد54 کیلومتــر و بیشــینه پهنــای 7 کیلومتــر اســت و بــر 
روی رخنمــون ســازند آســماري- جهــرم قــرار گرفتــه اســت. تاقدیــس گشتاســب بــا راســتای شــمال 
ــال شــمالی  ــد. ی ــدا می کن ــی پی ــد شــرقی- غرب ــی، رون ــه شــمال غرب ــوب شــرق در پایان غــرب- جن
ــی آن دارای  ــال جنوب ــی کــه ی ــا 70 درجــه اســت در حال ــا برگشــته 50ت ــاد ت ــا شــیب زی تاقدیــس ب
ــه وجــود مــی آورد. در  ــه ســمت شــمال شــرق را ب ــارن ب شــیب 25-30 درجــه می باشــد و عــدم تق
تاقدیــس گشتاســب همچــون ســایر نقــاط زاگــرس، ویژگی هــای ریختــاری- ســاختاری بــه صــورت 
ــازندهای  ــه ای از س ــه، مجموع ــون در منطق ــن رخنم ــا یکدیگرند.کهن تری ــد ب ــی در پیون قابل توجه
ــی(،  ــای رس ــامل آهك ه ــازند گورپی)ش ــا س ــر روی آنه ــه ب ــد ک ــالم می باش ــروک- ای ــه س کربنات
ــاختمان  ــرب س ــه غ ــرق ب ــت. از ش ــه اس ــرار گرفت ــرم ق ــماری- جه ــاچون و آس ــده، س ــور، پاب تارب
مظفــري یعنــي از کوهــان گشتاســب بــه ســمت کوهــان قــره، به تدریــج رســوبات ســازندهای 
ــتفاده از  ــا اس ــش ب ــن پژوه ــردد. ای ــن مي گ ــده جایگزی ــی و پاب ــازند گورپ ــا س ــاچون ب ــورو س تارب
روش هــاي هندســي نویــن و برداشــت هاي صحرایــي ، بــه بررســي هندســه افــق دهــرم و ویژگي هــاي 
ــول 147  ــه ط ــع ب ــی، در جم ــاختاری عرض ــرش س ــی 6 ب ــدوده مطالعات ــت. در مح ــه اس آن پرداخت
کیلومتــر و یــك بــرش طولــی، بــه طــول 51 کیلومتــر ترســیم گردیــده اســت. همچنیــن نقشــه خطــوط 
هم تــراز در افــق مخزنــی دهــرم بــا اســتفاده از برش هــای ســاختاری ترســیم شــده بازســازی گردیــده 
ــر و بســتگی  ــق دهــرم دارای ابعــاد  47 × 11/5 کیلومت اســت کــه بســتگی ســطحی ســاختمان در اف
ــم ســاختمان در ایــن افــق 2000 متــر می باشــد. عملکــرد ســازند دشــتك به عنــوان افــق گسســته  قائ
میانــی باعــث ایجــاد مخــزن واحــدی در گــروه دهــرم در بخــش زیریــن ســطح گسســتگی و ایجــاد 

دو کوهانــك در قســمت بــاالی افــق مذکــور گشــته  اســت.

ــوب_ ــری )جنـ ــی40 کیلومتـ ــه تقریبـ ــب در فاصلـ ــس گشتاسـ تاقدیـ
جنوب شـــرقی شـــیراز( و در کمربنـــد چین خـــورده – رانـــده زاگـــرس 
ـــه  ـــاختمان در نقش ـــن س ـــرار دارد. ای ـــی( ق ـــارس داخل ـــارس )ف ـــه ف و پهن
ــتان، 50000 :1 مهارلـــو، کوهنجـــان  زمین شناســـی 100000 :1 سروسـ
قـــرار گرفتـــه اســـت. قدیمی تریـــن ســـازند رخنمـــون یافتـــه در 
ـــتان  ـــروه بنگس ـــروک از گ ـــالم – س ـــازندهای ای ـــب س ـــس گشتاس تاقدی
ــازند های  ــر سـ ــتمل بـ ــی مشـ ــی چینه شناسـ ــه توالـ ــذا بقیـ ــد. لـ می باشـ
گورپـــی، ســـاچون، پـــاره ســـازند قربـــان، پابـــده، آســـماری-جهرم، 

ـــتار  ـــن نوش ـــی ای ـــدف اصل ـــتند. ه ـــر هس ـــد حاض ـــوبات عه رازک و رس
ارائـــه نتایـــج تحلیـــل ســـاختاری تاقدیـــس گشتاســـب اســـت کـــه بـــا 
ـــن ســـاختمان صـــورت  ـــرم ای ـــق ده ـــرای اف ـــی ب ـــه نقشـــه عمق هـــدف تهی
ـــی  ـــه زمین شناس ـــه پای ـــه نقش ـــس از تهی ـــور پ ـــن منظ ـــه ای ـــت. ب ـــه اس گرفت
ـــی  ـــرش طول ـــك ب ـــی و ی ـــاختاری عرض ـــرش س ـــش ب ـــس، ش از تاقدی
ـــه و ترســـیم  ـــق دهـــرم تهی ـــرای اف ـــی ب ـــد. ســـپس نقشـــه افق ترســـیم گردی
تهیـــه  و   Move(2D Move(نرم افـــزار در  ســـاختاری  برش هـــای 

ــت. ــورت گرفـ ــزار Petrel صـ ــی در نرم افـ ــه های عمقـ نقشـ

تاریخ ارسال نویسنده: 95/11/12
تاریخ ارسال به داور: 95/11/23
تاریخ پذیرش داور: 96/01/20

واژگان کلیدی:
افق مخزنی دهرم ، کوه گشتاسب ، بستگی 

سطحی و قائم



55 

145

 1- زمیـــن ریخت شناســـی و چینه شناســـی منطقـــه مـــورد 
مطالعـــه 

ــا  زمیـــن ریخت شناســـی منطقـــه مـــورد مطالعـــه ارتبـــاط نزدیکـــی بـ
ســـیمای ســـاختاری ناحیـــه دارد. بـــه بیـــان دیگـــر، ویژگی هـــای 
ــروژه  ــه پـ ــی در ناحیـ ــن ریخت شناسـ ــای زمیـ ــی و واحدهـ توپوگرافـ
ــن  ــی )چیـ ــای درونـ ــردی از کنش هـ ــی رویکـ ــزان قابل توجهـ ــه میـ بـ
ـــی )هوازدگـــی و فرســـایش(  ـــای بیرون خوردگـــی- گســـلش( و فراینده
می باشـــند. ســـیمای ســـاختاری-ریختاری در زاگـــرس شـــامل کوه هـــای 
ــتگون )ناودیس ها( از  ــای دشـ ــط پهنه هـ ــه توسـ ــتند کـ ــی هسـ تاقدیسـ
ـــتای  ـــا راس ـــی ب ـــای تاقدیس ـــتای کوه ه ـــوند. راس ـــدا می ش ـــر ج یکدیگ
اصلـــی زاگـــرس منطبـــق بـــوده و گاه نســـبت بـــه یکدیگـــر آرایـــش 
پلکانـــی دارنـــد. گســـلش به عنـــوان یکـــی دیگـــر از پیامدهـــای 

ـــت.  ـــرده اس ـــل ک ـــروژه عم ـــه پ ـــاری ناحی ـــن ریخت ـــی در تکوی تکتونیک
ـــش  ـــب نق ـــس گشتاس ـــا در تاقدی ـــتگی الیه ه ـــا برگش ـــلش ب ـــده گس پدی
ـــز نقـــش بســـیار  ـــازی کـــرده اســـت.ویژگی های لیتولوژیکـــی نی مهمـــی ب
مهـــم و موثـــری در شـــکل گیری ســـیمای ســـاختمان داشـــته اســـت. 
ســـنگ های ســـخت و مســـتحکم آهکـــی و دولومیتی )ســـازندهای 
ـــنگی و  ـــتیغ های س ـــد، س ـــای بلن ـــان قله ه ـــتر میزب ـــماری-جهرم( بیش آس
ـــا و  ـــنگ های زودفرس ـــس، س ـــی برعک ـــتند ول ـــیب هس ـــای پرش دامنه ه
ـــوری  ـــای تپه-ماه ـــازنده پهنه ه ـــی س ـــیلی-  انیدریت ـــی، ش ـــوام مارن کم ق
و رخنمون هـــای کوتـــاه بـــا دامنه هـــای کـــم شـــیب هســـتند. دریـــال 
ــت  ــده اسـ ــود آمـ ــی به وجـ ــیارهای ژرفـ ــاختمان شـ ــن سـ ــی ایـ جنوبـ
ـــی  ـــای فرسایش ـــی و کارکرده ـــرکات تکتونیک ـــان ح ـــه توأم ـــه نتیج ک
می باشند)شـــکل-1(. قدیمي تریـــن رخنمـــون تاقدیـــس گشتاســـب 

موقعیت جغرافیایي و زمین شناسي تاقدیس مظفری در زاگرس1

ناحیه: تاقدیس مظفری و کوهانك های 2 الگوی ارتفاعی رقومی 
قره و گشتاسب

نمای کلی تاقدیس گشتاسب و مشاهده توالی چینه شناسی یال 3
شمالی و جنوبی آن، )دید به سمت جنوب(

توالی چینه شناسی آسماری-جهرم و ساچون4
)دید به سمت شمال(
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ــده ای از  ــي بخـــش عمـ ــند. ولـ ــتان مي باشـ ــروه بنگسـ ــازندهاي گـ سـ
ســـطح تاقدیـــس توســـط ســـازند جهـــرم پوشـــیده شـــده اســـت. از شـــرق 
ـــمت  ـــه س ـــب ب ـــان گشتاس ـــي از کوه ـــري یعن ـــاختمان مظف ـــرب س ـــه غ ب
کوهـــان قـــره به تدریـــج رســـوبات ســـازندهای تاربـــورو ســـاچون از 
بیـــن رفتـــه و رســـوبات ســـازندهای پابـــده جایگزیـــن مي گـــردد]1[. 

2- کوهانک گشتاسب
ایــن تاقدیــس بــا رونــد شمال غربی-جنوب شــرقی بــا ابعــاد 54 کیلومتــر 
ــماری- جهرم  ــد آس ــون واح ــر روی رخنم ــای 6 کیلومترب ــینه پهن و بیش

قرارگرفتــه اســت. تاقدیــس گشتاســب در فاصلــه تقریبــی40 کیلومتــری 
52  تــا  جنوب  شــرق شــهر شــیراز، بیــن طول هــای جغرافیایــی ΄20
ــده  ــع ش 29  واق ــا ΄15 ــی ΄00 29 ت ــای جغرافیای 53 و عرض ه   50΄
اســت. کــوه گشتاســب یــك ســاختمان تاقدیســی نامتقــارن را در 
ــي دشــت سروســتان تشــکیل می دهــد،  ــوب  غرب ــوب - جن حاشــیه جن
شــمال  یــال  از  کم شــیب تر  آن  جنوب غربــي  یــال  به طوری کــه 
شــرقي می باشد)شــکل-2(. ایــن تاقدیــس رخنمونــی از ســازندهای 
گــروه بنگســتان، گورپــی، تاربــور، پابــده، ســاچون و آســماری-جهرم 
را دارا می باشــد. ســازند پابــده در یــال شمال شــرقي ایــن تاقدیــس، 
ــمت  ــه س ــه ب ــود دارد ک ــمال آن وج ــی از ش ــش کوچک ــا در بخ تنه
ــر  ــور و ســاچون تغیی ــای تارب ــای کم ژرف ــه واحده ــوب ســاختمان ب جن
ــه  ــش تنگ ــا در بخ ــز تنه ــان نی ــی قرب ــش آهک ــد. بخ ــاره می ده رخس
اشــی1 تاقدیــس حضــور داشــته و در دماغــه انتهایــی ســاختمان وجــود 
نــدارد. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده افق هــاي گسســته میانــي نظیــر 
گورپــي و ســاچون مي تواننــد نقــش موثــري در ایجــاد برگشــتگي هاي 

ــن ســاختمان داشــته باشــند]2[. ســطحي در ای
ــی  ــای2  ثقلی-وزن ــب ریزش ه ــوه گشتاس ــس ک ــی تاقدی ــال جنوب در ی
ــرم  ــماری- جه ــه آس ــای کربنات ــه واحد ه ــود ک ــده می ش ــددی دی متع
پُرشــیب تر  دنبــال  بــه  قــرار داده است )شــکل-3(.  تأثیــر  را تحــت 
شــدن یــال هــا و برگشــتگی پیــش یــال حیــن مراحــل پیشــرونده 
چین خوردگــی، ایــن ریزش هــا توســط لغــزش واحد هــای چینــه ای 
فوقانــی بــر روی واحدهــای تبخیــری ســازند ســاچون رخ داده و ســبب 
گســلش و چین خوردگی هــای پراکنــده ثقلی–وزنــی درون طبقــات 

است )شــکل-4(. گردیــده  آســماری– جهرم 

3- پیشینه تحقیق و روش کار
در پژوهش هـــای پیشـــین بـــه مطالعـــات چینه شناســـی و ترســـیم بـــرش 

 برش های ساختاری تهیه شده از تاقدیس گشتاسب5

بروی 6 عرضی  و  طولی  سکشن ها  آرایش  از  بعدی  سه  نمای 
ساختمان گشتاسب

نقشه 7 برروی  دهرم  افق  زمینی  زیر  تراز  خطوط  نقشه  نمای   
زمین شناسی تاقدیس گشتاسب
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عرضـــی زمین شناســـی ســـاختمانی در ناحیـــه و همچنیـــن تهیـــه نقشـــه 
خطـــوط زیرزمینـــی بـــرای رأس گـــروه دهـــرم پرداختـــه شـــده کـــه بـــدون 
ـــاً  ـــته و صرف ـــای گسس ـــر افق ه ـــی و تأثی ـــی مکانیک ـــه چینه شناس ـــه ب توج
بـــر اســـاس هندســـه چین خوردگـــی ترســـیم شـــده اســـت. بنابرایـــن، 
ـــرم  ـــروه ده ـــای گ ـــب در افق ه ـــس گشتاس ـــی تاقدی ـــه عمق ـــن هندس تعیی
)به عنـــوان یکـــی از افق هـــای اصلـــی دارای پتانســـیل هیدروکربـــوری 
ـــرش  ـــش ب ـــوع، ش ـــه در مجم ـــت ک ـــورت پذیرف ـــارس( ص ـــت ف در ایال
ـــرش  ـــك ب ـــس و ی ـــوری تاقدی ـــر مح ـــر اث ـــود ب ـــی عم ـــاختاری عرض س
ــده  ــیم شـ ــاختار ترسـ ــوری سـ ــطح محـ ــر سـ ــا اثـ ــوازی بـ ــی مـ طولـ
است)شـــکل-5 و6 (. مجمـــوع طـــول برش هـــا 198 کیلومتـــر اســـت. 
اطالعـــات الزم بـــه منظـــور ترســـیم برش هـــا از داده هـــای صحرایـــی، 
بـــه  مربـــوط  گزارش هـــاي  و  موجـــود  زمین شناســـی  نقشـــه های 
ــتان و احمـــدی(  ــافی اطـــراف )ســـعادت آباد ، سروسـ چاه هـــای اکتشـ
ــیم  ــاختاری ترسـ ــای سـ ــاس برش هـ ــر اسـ ــت. بـ ــده اسـ ــت آمـ به دسـ

ـــکل-7(.  ـــه گردید)ش ـــاختمان تهی ـــگان س ـــق کن ـــی اف ـــه عمق ـــده، نقش ش
ـــیم  ـــاختاری ترس ـــای س ـــگان از برش ه ـــق کن ـــدا اف ـــور ابت ـــن منظ ـــه ای ب
شـــده در محیـــط 2D MOVE بـــه نرم افـــزار PETREL منتقـــل شـــده 
و درگام بعـــدی عملیـــات میان یابـــی بیـــن داده هـــا3  بـــا کمـــك 
الگوریتـــم مناســـب بـــرای داده هـــای بـــا پراکندگـــی زیـــاد و تعـــداد 
ـــه  ـــی تهی ـــه عمق ـــاس نقش ـــر اس ـــت. ب ـــده اس ـــام ش ـــم4 انج ـــم الگوریت ک
شـــده ، عمـــق دسترســـی بـــه افـــق دهـــرم 1800 متـــر بـــرآورد شـــده و 
ـــدار  ـــرار دارد. مق ـــق 5000  ق ـــی، در عم ـــیاالت احتمال ـــت س ـــه نش نقط
بســـتگی قائـــم در ایـــن افـــق در حـــدود 2000 متـــر بـــوده و بســـتگی 

مســـاحتی ســـاختمان 47  × 11/5 کیلومتـــر محاســـبه شـــده اســـت.

4-بحث
ــس  ــی تاقدیـ ــه عمقـ ــن هندسـ ــر تعییـ ــه حاضـ ــی مطالعـ ــدف اصلـ هـ
گشتاســـب در افـــق گـــروه دهـــرم )به عنـــوان افـــق  اصلـــی داری 
ـــه  ـــت. ب ـــارس( اس ـــاختی ف ـــت زمین س ـــوری در ایال ـــیل هیدروکرب پتانس
ایـــن منظـــور در مجمـــوع برش هـــای ســـاختاری عرضـــی و طولـــی از 
ســـاختمان ترســـیم شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه برش هـــای ســـاختاری 
ترســـیم شـــده بـــر روی تاقدیـــس گشتاســـب و بـــا در نظـــر گرفتـــن 
ـــیب  ـــه پرش ـــه ب ـــا توج ـــه و ب ـــورد مطالع ـــه م ـــتگی در منطق ـــطوح گسس س
شـــدن دامنـــه شـــمالی  در انتهـــای جنوب شـــرقی ســـاختمان مظفـــری، 
ـــرق،  ـــرق و شمال ش ـــوی ش ـــه س ـــاختمان ب ـــور س ـــش مح ـــر چرخ عالوه ب
گســـل های راندگـــی دیـــده می شـــوند کـــه شـــیبی بـــه ســـمت شـــمال 
ـــر روی  ـــماری-جهرم ب ـــازندهای آس ـــدن س ـــده ش ـــث ران ـــد و باع دارن
ســـازند بختیـــاری در جنـــوب شده اند.گســـل اصلـــی ســـاختمان 
ــز  ــه امتدادلغـ ــا مولفـ ــی بـ ــل راندگـ ــك گسـ ــورت یـ ــری به صـ مظفـ
ـــل  ـــن گس ـــاس، ای ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــت بر در نظ راس
در پایانه هـــای خـــود بـــه چندیـــن گســـل راندگـــی کوچـــك تبدیـــل 
ـــی  ـــل اصل ـــز گس ـــت امتدادلغ ـــران حرک ـــث جب ـــه، باع ـــده و در نتیج ش
می شـــوند. بنابرایـــن، ایـــن چیـــن هـــای کوچـــك حاصـــل فعالیـــت 
ـــت برخـــی از  ـــن اس ـــه ممک ـــتند ک ـــق هس ـــی در عم ـــل های راندگ گس
ـــلی  ـــاخه های گس ـــن ش ـــت ای ـــند. فعالی ـــز برس ـــن نی ـــطح زمی ـــه س ـــا ب آنه
ـــی  ـــل اصل ـــه از گس ـــا فاصل ـــت و ب ـــتر اس ـــی بیش ـــل اصل ـــی گس در نزدیک
ـــود.  ـــر می ش ـــا کمت ـــت آنه ـــرب فعالی ـــوب غ ـــرب و جن ـــوی غ ـــه س و ب
ـــی شـــده  ـــاختارهای معرف ـــا توجـــه بـــه انـــدازه و هندســـه ســـطحی س ب
ـــه را در  ـــن هندس ـــار همی ـــوان انتظ ـــه نمی ت ـــت ک ـــی اس ـــه، بدیه در ناحی

ــت]3[. ــاد داشـ ــای زیـ عمق هـ
وجـــود ســـازندهای شـــکل پذیر موجـــود در توالـــی چینه شناســـی 
ناحیـــه مـــورد مطالعـــه نظیـــر ســـاچون، پابـــده، گورپـــی و همچنیـــن 
ــتگی  ــطوح گسسـ ــوان سـ ــبی به عنـ ــه مناسـ ــد گزینـ ــتك می تواننـ دشـ
ــتگی  ــطح گسسـ ــا سـ ــق، تـ ــبه عمـ ــرای محاسـ ــن، بـ ــند. همچنیـ باشـ

8Z=S/ (L1-L0) = 3970 m    محاسبه عمق سطح گسستگی

نمونه ای از حذف چین خوردگی از برش های تاقدیس گشتاسب9

Shortening=(L1–L0)/L0*1/100→(21906-18159)/18159 

*1/100→17%
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ــا  ــق مبنـ ــوان افـ ــه عنـ ــماری- جهرم بـ ــق آسـ ــب افـ ــس گشتاسـ تاقدیـ
ــا  ــق تـ ــی، عمـ ــات هندسـ ــتفاده از الزامـ ــا اسـ ــد و بـ ــاب گردیـ انتخـ
ــطح  ــر سـ ــاحت زیـ ــبه مسـ ــاس محاسـ ــر اسـ ــتگی)Z( بـ ــطح گسسـ سـ
چین خـــورده )A( )تـــا خـــط عطـــف( و طـــول مســـتقیم)ʹL( و طـــول 
ـــبه  ـــن محاس ـــد. ای ـــبه گردی ـــکل-8 محاس ـــق ش ـــورده )L0( مطاب چین خ
ـــق 3970  ـــدوده عم ـــی در مح ـــته میان ـــق گسس ـــق اف ـــه عم ـــان داد ک نش
متـــری ســـازند دشـــتك قـــرار می گیـــرد کـــه ایـــن مطلـــب انتخـــاب 
ســـازند دشـــتك به عنـــوان ســـطح گسســـتگی در بـــرش ʹEE را تأییـــد 

. )8 ید )شـــکل- می نما
ـــم  ـــتفاده از الگوریت ـــا اس ـــی ب ـــذف چین خوردگ ـــر ح ـــکل-9( اث در) ش
ـــل  ـــکل قب ـــه ش ـــا مقایس ـــت. ب ـــده اس ـــش درآم ـــه نمای ـــی ب ـــزش خمش لغ
ـــل مشـــاهده اســـت: ـــر قاب از دگرشـــکلی و بعـــد از حـــذف آن، نتایـــج زی
خــط آزاد5 نشــان دهنده افزایــش طــول طبقــات از عمــق بــه طــرف افــق 
ــود،  ــده می ش ــط آزاد دی ــه خ ــه در هندس ــه ک ــی همان گون ــت ول اس
افزایــش طــول طبقــات حالــت سســیتماتیك داشــته و ازیــن رو مقطــع از 

ــت. ــول اس ــه ای قابل قب ــر موازن نظ
میــزان  بــه  طبقــات  کوتاه شــدگی  نشــان دهنده  بــرش  دو  مقایســه 
مقــدار  مقایســه  می باشــد.  چین خوردگــی  اثــر  در  کیلومتــر   3/74
ــرش  ــدگی در ب ــد کوتاه ش ــدار 17 درص ــان دهنده مق ــدگی نش کوتاه ش

ــت.  ــوده اس ب

نتیجه گیری
ـــمت  ـــه س ـــل ب ـــا تمای ـــارن6 ب ـــاختمانی نامتق ـــب س ـــس گشتاس 1- تاقدی
ــای  ــر افق هـ ــطه تأثیـ ــه واسـ ــارن بـ ــدم تقـ ــه عـ ــرق اســـت کـ شمال شـ

گسســـته میانـــی شـــکل گرفتـــه اســـت.
2- برش هــای عرضــی تاقدیــس گشتاســب بــا روش خمش - لغــزش بــه 
حالــت قبــل از چین خوردگــی بازگردانــده شــدند کــه پــس از حــذف 
ــا  ــا در بیشــتر برش ه ــد کــه طــول الیه ه چین خوردگــی مشــاهده گردی

تقریبــاً یکســان بــوده و یــا رونــد افزاینــده مختصــر رو بــه ســطح داشــته 
و برش هــا از نظــر طولــی و مســاحتی موازنــه هســتند.

براســـاس برش هـــای ســـاختمانی ترســـیم شـــده، ســـاختمان    -3
گشتاســـب یـــك چیـــن گسســـته7 بـــا ســـطح گسســـتگی قاعـــده ای8 
ــی  ــتك و گورپـ ــازند های دشـ ــد. سـ ــز می باشـ ــری هرمـ ــع در سـ واقـ
به عنـــوان ســـطوح گسســـتگی بینابینـــی9 در تکامـــل چیـــن ایفـــاي 

نقـــش کرده انـــد. 
4- محاســبه عمــق تــا ســطح گسســتگی نشــان داد کــه کــه عمــق افــق 
ــرار  ــری ســازند دشــتك ق ــی در محــدوده عمــق 3970 مت گسســته میان
ــوان ســطح  ــه عن ــب انتخــاب ســازند دشــتك ب ــن مطل ــرد کــه ای می گی
گسســتگی در بــرش ʹEE را تأییــد مــی نمایــد. همچنیــن عملکرد ســازند 
دشــتك به عنــوان افــق گسســته میانــی باعــث ایجــاد مخــزن واحــدی در 
گــروه دهــرم در بخــش زیریــن ســطح گسســتگی و ایجــاد دو کوهانــك 

در قســمت بــاالی افــق مذکــور گشــته اســت.
الیه هـا  کوتاه شـدگی  میـزان  سـاختمانی10،  بازسـازی های  پایـه  بـر   -5

17درصـد محاسـبه گردیـده اسـت.
6- در روش خمـش – لغـزش مقایسـه دو بـرش صـورت پذیرفـت کـه 
اثـر  میـزان 3/74 کیلومتـر در  بـه  نشـان دهنده ی کوتاه شـدگی طبقـات 

اسـت. بـوده  چین خوردگـی 
7- مهمتریـــن ریســـك های اکتشـــافی در رابطـــه بـــا افـــق دهـــرم 
ـــنگ  ـــود س ـــدم وج ـــا ع ـــود و ی ـــئله وج ـــف( مس ـــب، ال ـــس گشتاس تاقدی
ــه و ب( در  ــورد مطالعـ ــیلورین( در محـــدوده مـ ــیل های سـ ــأ )شـ منشـ
صـــورت حضـــور ســـنگ منشـــأ، وجـــود بســـتگی قدیمـــی در افـــق 
ـــمار  ـــوری به ش ـــیاالت هیدروکرب ـــرت س ـــوغ و مهاج ـــان بل ـــرم در زم ده

می آینـــد.
8- عملکـرد سـازند دشـتك به عنـوان افـق گسسـته میانـی باعـث ایجـاد 
مخـزن واحـدی در گـروه دهـرم در بخـش زیریـن سـطح گسسـتگی و 

ایجـاد دو کوهانـك در قسـمت بـاالی افـق مذکـور گشـته  اسـت.
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1. Ashi
2. Collapse
3. Interpolation
4. Convergent Interpolation

5. Loose line
6. Asymmetric
7. detachment fold
8. Basal Detachment

9. Intermediate Detachment levels
10. Restoration


