مطالعه هندسه چینخوردگی و نقش افق گسسته میانی دشتک بر ساختمان گشتاسب
(ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)
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تاقدیــس مظفــری بــا راســتاي شمالغرب–جنوبشــرق مــرز غربــی دشــت سروســتان را تشــکیل
میدهــد .ایــن تاقدیــس در ســطح از دو كوهانــک مشــخص بــه نامهــاي كــوه قــره در غــرب و كــوه
گشتاســب در شــرق تشــكيل گرديــده اســت کــه در افــق دهــرم یکــی شــده و ســاختمانی واحــد را
تشــکیل میدهــد .ســاختمان گشتاســب بخشــی از ســاختمان مظفــری اســت کــه در جنــوب شــرق
آن واقــع شــده اســت ،ايــن تاقدیــس دارای ابعــاد 54کیلومتــر و بیشــینه پهنــای  7کیلومتــر اســت و بــر
روی رخنمــون ســازند آســماري -جهــرم قــرار گرفتــه اســت .تاقدیــس گشتاســب بــا راســتای شــمال
غــرب -جنــوب شــرق در پایانــه شــمال غربــی ،رونــد شــرقی -غربــی پیــدا میکنــد .یــال شــمالی
تاقدیــس بــا شــیب زیــاد تــا برگشــته 50تــا  70درجــه اســت در حالــی کــه یــال جنوبــی آن دارای
شــیب  30-25درجــه میباشــد و عــدم تقــارن بــه ســمت شــمال شــرق را بــه وجــود م ـیآورد .در
تاقديــس گشتاســب همچــون ســایر نقــاط زاگــرس ،ویژگیهــای ریختــاری -ســاختاری بــه صــورت
قابلتوجهــی در پیونــد بــا یکدیگرند.کهنتریــن رخنمــون در منطقــه ،مجموعــهای از ســازندهای
کربناتــه ســروک -ایــام میباشــد کــه بــر روی آنهــا ســازند گورپی(شــامل آهکهــای رســی)،
تاربــور ،پابــده ،ســاچون و آســماری -جهــرم قــرار گرفتــه اســت .از شــرق بــه غــرب ســاختمان
مظفــري يعنــي از كوهــان گشتاســب بــه ســمت كوهــان قــره ،بهتدريــج رســوبات ســازندهای
تاربــورو ســاچون بــا ســازند گورپــی و پابــده جايگزيــن ميگــردد .ايــن پژوهــش بــا اســتفاده از
روشهــاي هندســي نويــن و برداشـتهاي صحرايـي ،بــه بررســي هندســه افــق دهــرم و ويژگيهــاي
آن پرداختــه اســت .در محــدوده مطالعاتــی  6بــرش ســاختاری عرضــی ،در جمــع بــه طــول 147
کیلومتــر و یــک بــرش طولــی ،بــه طــول  51کیلومتــر ترســیم گردیــده اســت .همچنیــن نقشــه خطــوط
همتــراز در افــق مخزنــی دهــرم بــا اســتفاده از برشهــای ســاختاری ترســیم شــده بازســازی گردیــده
اســت کــه بســتگی ســطحی ســاختمان در افــق دهــرم دارای ابعــاد  11/5 × 47کیلومتــر و بســتگی
قائــم ســاختمان در ایــن افــق  2000متــر میباشــد .عملکــرد ســازند دشــتک بهعنــوان افــق گسســته
میانــی باعــث ایجــاد مخــزن واحــدی در گــروه دهــرم در بخــش زیریــن ســطح گسســتگی و ایجــاد
دو کوهانــک در قســمت بــاالی افــق مذکــور گشــته اســت.
تاقدیـــس گشتاســـب در فاصلـــه تقریبـــی 40کیلومتـــری (جنـــوب_

جنوبشـــرقی شـــیراز) و در کمربنـــد چینخـــورده – رانـــده زاگـــرس
و پهن ــه ف ــارس (ف ــارس داخل ــی) ق ــرار دارد .ای ــن س ــاختمان در نقش ــه
زمینشناســـی  1: 100000سروســـتان 1: 50000 ،مهارلـــو ،کوهنجـــان
قـــرار گرفتـــه اســـت .قدیمیتریـــن ســـازند رخنمـــون یافتـــه در
تاقدی ــس گشتاس ــب س ــازندهای ای ــام – س ــروک از گ ــروه بنگس ــتان
میباشـــد .لـــذا بقیـــه توالـــی چینهشناســـی مشـــتمل بـــر ســـازندهای
گورپـــی ،ســـاچون ،پـــاره ســـازند قربـــان ،پابـــده ،آســـماری-جهرم،
*
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رازک و رس ــوبات عه ــد حاض ــر هس ــتند .ه ــدف اصل ــی ای ــن نوش ــتار
ارائـــه نتایـــج تحلیـــل ســـاختاری تاقدیـــس گشتاســـب اســـت کـــه بـــا
ه ــدف تهی ــه نقش ــه عمق ــی ب ــرای اف ــق ده ــرم ای ــن س ــاختمان ص ــورت
گرفت ــه اس ــت .ب ــه ای ــن منظ ــور پ ــس از تهی ــه نقش ــه پای ــه زمینشناس ــی
از تاقدی ــس ،ش ــش ب ــرش س ــاختاری عرض ــی و ی ــک ب ــرش طول ــی
ترس ــیم گردی ــد .س ــپس نقش ــه افق ــی ب ــرای اف ــق ده ــرم تهی ــه و ترس ــیم
برشهـــای ســـاختاری در نرمافـــزار) Move(2D Moveو تهیـــه
نقشـــههای عمقـــی در نرمافـــزار  Petrelصـــورت گرفـــت.
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 -1زمیـــن ریختشناســـی و چینهشناســـی منطقـــه مـــورد

مطالعـــه

زمیـــن ریختشناســـی منطقـــه مـــورد مطالعـــه ارتبـــاط نزدیکـــی بـــا
ســـیمای ســـاختاری ناحیـــه دارد .بـــه بیـــان دیگـــر ،ویژگیهـــای
توپوگرافـــی و واحدهـــای زمیـــن ریختشناســـی در ناحیـــه پـــروژه
بـــه میـــزان قابلتوجهـــی رویکـــردی از کنشهـــای درونـــی (چیـــن
خوردگ ــی -گس ــلش) و فراینده ــای بیرون ــی (هوازدگ ــی و فرس ــایش)
میباش ــند .س ــیمای س ــاختاری-ریختاری در زاگ ــرس ش ــامل کوهه ــای
تاقدیســـی هســـتند کـــه توســـط پهنههـــای دشـــتگون(ناودیسها) از
یکدیگ ــر ج ــدا میش ــوند .راس ــتای کوهه ــای تاقدیس ــی ب ــا راس ــتای
اصلـــی زاگـــرس منطبـــق بـــوده و گاه نســـبت بـــه یکدیگـــر آرایـــش
پلکانـــی دارنـــد .گســـلش بهعنـــوان یکـــی دیگـــر از پیامدهـــای

تکتونیک ــی در تکوی ــن ریخت ــاری ناحی ــه پ ــروژه عم ــل ک ــرده اس ــت.
پدی ــده گس ــلش ب ــا برگش ــتگی الیهه ــا در تاقدی ــس گشتاس ــب نق ــش
مهم ــی ب ــازی ک ــرده اس ــت.ویژگیهای لیتولوژیک ــی نی ــز نق ــش بس ــیار
مهـــم و موثـــری در شـــکلگیری ســـیمای ســـاختمان داشـــته اســـت.
ســـنگهای ســـخت و مســـتحکم آهکـــی و دولومیتی(ســـازندهای
آس ــماری-جهرم) بیش ــتر میزب ــان قلهه ــای بلن ــد ،س ــتیغهای س ــنگی و
دامنهه ــای پرش ــیب هس ــتند ول ــی برعک ــس ،س ــنگهای زودفرس ــا و
کمق ــوام مارن ــی ،ش ــیلی -انیدریت ــی س ــازنده پهنهه ــای تپه-ماه ــوری
و رخنمونهـــای کوتـــاه بـــا دامنههـــای کـــم شـــیب هســـتند .دریـــال
جنوبـــی ایـــن ســـاختمان شـــیارهای ژرفـــی بهوجـــود آمـــده اســـت
ک ــه نتیج ــه توأم ــان ح ــرکات تکتونیک ــی و کارکرده ــای فرسایش ــی
میباشند(شـــکل .)1-قديميتريـــن رخنمـــون تاقدیـــس گشتاســـب
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موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي تاقدیس مظفری در زاگرس

2

الگوی ارتفاعی رقومی ناحیه :تاقدیس مظفری و کوهانک های
قره و گشتاسب

4

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

توالی چینه شناسی آسماری-جهرم و ساچون
(دید به سمت شمال)

55

ســـازندهاي گـــروه بنگســـتان ميباشـــند .ولـــي بخـــش عمـــدهای از
س ــطح تاقدي ــس توس ــط س ــازند جه ــرم پوش ــيده ش ــده اس ــت .از ش ــرق
ب ــه غ ــرب س ــاختمان مظف ــري يعن ــي از كوه ــان گشتاس ــب ب ــه س ــمت
كوهـــان قـــره بهتدريـــج رســـوبات ســـازندهای تاربـــورو ســـاچون از
بيـــن رفتـــه و رســـوبات ســـازندهای پابـــده جايگزيـــن ميگـــردد[.]1
 -2کوهانک گشتاسب

ایــن تاقدیــس بــا رونــد شمالغربی-جنوبشــرقی بــا ابعــاد  54کیلومتــر
و بیشــینه پهنــای  6کیلومتربــر روی رخنمــون واحــد آســماری -جهرم
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5

برش های ساختاری تهیه شده از تاقدیس گشتاسب

6

نمای سه بعدی از آرایش سکشنها طولی و عرضی بروی
ساختمان گشتاسب

قرارگرفتــه اســت .تاقدیــس گشتاســب در فاصلــه تقریبــی 40کیلومتــری
جنوبشــرق شــهر شــیراز ،بیــن طولهــای جغرافیایــی ΄ 52 20تــا
΄ 53   50و عرضهــای جغرافیایــی ΄ 29 00تــا ΄ 29 15واقــع شــده
اســت .کــوه گشتاســب یــک ســاختمان تاقدیســی نامتقــارن را در
حاشــیه جنــوب  -جنــوبغربــي دشــت سروســتان تشــکیل میدهــد،
بهطوریکــه یــال جنوبغربــي آن کمشــیبتر از یــال شــمال
شــرقي میباشد(شــکل .)2-ایــن تاقدیــس رخنمونــی از ســازندهای
گــروه بنگســتان ،گورپــی ،تاربــور ،پابــده ،ســاچون و آســماری-جهرم
را دارا میباشــد .ســازند پابــده در یــال شمالشــرقي ایــن تاقدیــس،
تنهــا در بخــش کوچکــی از شــمال آن وجــود دارد کــه بــه ســمت
جنــوب ســاختمان بــه واحدهــای کمژرفــای تاربــور و ســاچون تغییــر
رخســاره میدهــد .بخــش آهکــی قربــان نیــز تنهــا در بخــش تنگــه
اشــی 1تاقدیــس حضــور داشــته و در دماغــه انتهایــی ســاختمان وجــود
نــدارد .بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده افقهــاي گسســته ميانــي نظيــر
گورپــي و ســاچون ميتواننــد نقــش موثــري در ايجــاد برگشــتگيهاي
ســطحي در ايــن ســاختمان داشــته باشــند[.]2
2
در یــال جنوبــی تاقدیــس کــوه گشتاســب ریزشهــای ثقلی-وزنــی
متعــددی دیــده میشــود کــه واحدهــای کربناتــه آســماری -جهــرم
را تحــت تأثیــر قــرار داده است(شــکل .)3-بــه دنبــال پُرشــیبتر
شــدن یــال هــا و برگشــتگی پیــش یــال حیــن مراحــل پیشــرونده
چین خوردگــی ،ایــن ریزشهــا توســط لغــزش واحدهــای چینــهای
فوقانــی بــر روی واحدهــای تبخیــری ســازند ســاچون رخ داده و ســبب
گســلش و چینخوردگیهــای پراکنــده ثقلی–وزنــی درون طبقــات
آســماری– جهرم گردیــده است(شــکل.)4-
 -3پیشینه تحقیق و روش کار

در پژوهشهـــای پیشـــین بـــه مطالعـــات چینهشناســـی و ترســـیم بـــرش

7

نمای نقشه خطوط تراز زیر زمینی افق دهرم برروی نقشه
زمینشناسی تاقدیس گشتاسب
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عرضـــی زمینشناســـی ســـاختمانی در ناحیـــه و همچنیـــن تهیـــه نقشـــه
خطــوط زیرزمینــی بــرای رأس گــروه دهــرم پرداختــه شــده کــه بــدون
توج ــه ب ــه چینهشناس ــی مکانیک ــی و تأثی ــر افقه ــای گسس ــته و صرفــاً
بـــر اســـاس هندســـه چینخوردگـــی ترســـیم شـــده اســـت .بنابرايـــن،
تعیی ــن هندس ــه عمق ــی تاقدی ــس گشتاس ــب در افقه ــای گ ــروه ده ــرم
(بهعنـــوان یکـــی از افقهـــای اصلـــی دارای پتانســـیل هیدروکربـــوری
در ایال ــت ف ــارس) ص ــورت پذیرف ــت ک ــه در مجم ــوع ،ش ــش ب ــرش
س ــاختاری عرض ــی عم ــود ب ــر اث ــر مح ــوری تاقدی ــس و ی ــک ب ــرش
طولـــی مـــوازی بـــا اثـــر ســـطح محـــوری ســـاختار ترســـیم شـــده
است(شـــکل 5-و .) 6مجمـــوع طـــول برشهـــا  198کیلومتـــر اســـت.
اطالعـــات الزم بـــه منظـــور ترســـیم برشهـــا از دادههـــای صحرایـــی،
نقشـــههای زمینشناســـی موجـــود و گزارشهـــاي مربـــوط بـــه
چاههـــای اکتشـــافی اطـــراف (ســـعادتآباد ،سروســـتان و احمـــدی)
بهدســـت آمـــده اســـت .بـــر اســـاس برشهـــای ســـاختاری ترســـیم

8

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

9

نمونهای از حذف چینخوردگی از برشهای تاقدیس گشتاسب
Shortening=(L1–L0)/L0*1/100→(21906-18159)/18159
*1/100→17%

ش ــده ،نقش ــه عمق ــی اف ــق کن ــگان س ــاختمان تهی ــه گردید(ش ــکل.)7-
ب ــه ای ــن منظ ــور ابت ــدا اف ــق کن ــگان از برشه ــای س ــاختاری ترس ــیم
شـــده در محیـــط  2D MOVEبـــه نرمافـــزار  PETRELمنتقـــل شـــده
و درگام بعـــدی عملیـــات میانیابـــی بیـــن دادههـــا 3بـــا کمـــک
الگوریتـــم مناســـب بـــرای دادههـــای بـــا پراکندگـــی زیـــاد و تعـــداد
ک ــم الگوریت ــم 4انج ــام ش ــده اس ــت .ب ــر اس ــاس نقش ــه عمق ــی تهی ــه
شـــده ،عمـــق دسترســـی بـــه افـــق دهـــرم  1800متـــر بـــرآورد شـــده و
نقط ــه نش ــت س ــیاالت احتمال ــی ،در عم ــق  5000ق ــرار دارد .مق ــدار
بســـتگی قائـــم در ایـــن افـــق در حـــدود  2000متـــر بـــوده و بســـتگی
مســـاحتی ســـاختمان  11/5 × 47کیلومتـــر محاســـبه شـــده اســـت.
-4بحث

هـــدف اصلـــی مطالعـــه حاضـــر تعییـــن هندســـه عمقـــی تاقدیـــس
ق اصلـــی داری
گشتاســـب در افـــق گـــروه دهـــرم (بهعنـــوان افـــ 
پتانس ــیل هیدروکرب ــوری در ایال ــت زمینس ــاختی ف ــارس) اس ــت .ب ــه
ایـــن منظـــور در مجمـــوع برشهـــای ســـاختاری عرضـــی و طولـــی از
ســـاختمان ترســـیم شـــده اســـت .بـــا توجـــه بـــه برشهـــای ســـاختاری
ترســـیم شـــده بـــر روی تاقدیـــس گشتاســـب و بـــا در نظـــر گرفتـــن
س ــطوح گسس ــتگی در منطق ــه م ــورد مطالع ــه و ب ــا توج ــه ب ــه پرش ــیب
شـــدن دامنـــه شـــمالی در انتهـــای جنوبشـــرقی ســـاختمان مظفـــری،
عالوهب ــر چرخ ــش مح ــور س ــاختمان ب ــه س ــوی ش ــرق و شمالش ــرق،
گســلهای راندگ ــی دی ــده میش ــوند ک ــه ش ــیبی ب ــه س ــمت ش ــمال
دارن ــد و باع ــث ران ــده ش ــدن س ــازندهای آس ــماری-جهرم ب ــر روی
ســـازند بختیـــاری در جنـــوب شدهاند.گســـل اصلـــی ســـاختمان
مظفـــری بهصـــورت یـــک گســـل راندگـــی بـــا مولفـــه امتدادلغـــز
راســتبر در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .ب ــر ای ــن اس ــاس ،ای ــن گس ــل
در پایانههـــای خـــود بـــه چندیـــن گســـل راندگـــی کوچـــک تبدیـــل
ش ــده و در نتیج ــه ،باع ــث جب ــران حرک ــت امتدادلغ ــز گس ــل اصل ــی
میشـــوند .بنابرایـــن ،ایـــن چیـــن هـــای کوچـــک حاصـــل فعالیـــت
گســلهای راندگ ــی در عم ــق هس ــتند ک ــه ممک ــن اس ــت برخ ــی از
آنه ــا ب ــه س ــطح زمی ــن نی ــز برس ــند .فعالی ــت ای ــن ش ــاخههای گس ــلی
در نزدیک ــی گس ــل اصل ــی بیش ــتر اس ــت و ب ــا فاصل ــه از گس ــل اصل ــی
و ب ــه س ــوی غ ــرب و جن ــوب غ ــرب فعالی ــت آنه ــا کمت ــر میش ــود.
ب ــا توج ــه ب ــه ان ــدازه و هندس ــه س ــطحی س ــاختارهای معرف ــی ش ــده
در ناحی ــه ،بدیه ــی اس ــت ک ــه نمیت ــوان انتظ ــار همی ــن هندس ــه را در
عمقهـــای زیـــاد داشـــت[.]3
وجـــود ســـازندهای شـــکلپذیر موجـــود در توالـــی چینهشناســـی
ناحیـــه مـــورد مطالعـــه نظیـــر ســـاچون ،پابـــده ،گورپـــی و همچنیـــن
دشـــتک میتواننـــد گزینـــه مناســـبی بهعنـــوان ســـطوح گسســـتگی
باشـــند .همچنیـــن ،بـــرای محاســـبه عمـــق ،تـــا ســـطح گسســـتگی
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تاقدیـــس گشتاســـب افـــق آســـماری -جهرم بـــه عنـــوان افـــق مبنـــا
انتخـــاب گردیـــد و بـــا اســـتفاده از الزامـــات هندســـی ،عمـــق تـــا
ســـطح گسســـتگی( )Zبـــر اســـاس محاســـبه مســـاحت زیـــر ســـطح
چینخـــورده (( )Aتـــا خـــط عطـــف) و طـــول مســـتقیم(ʹ )Lو طـــول
چینخ ــورده ( )L0مطاب ــق ش ــكل 8-محاس ــبه گردی ــد .ای ــن محاس ــبه
نش ــان داد ک ــه عم ــق اف ــق گسس ــته میان ــی در مح ــدوده عم ــق 3970
متـــری ســـازند دشـــتک قـــرار میگیـــرد کـــه ایـــن مطلـــب انتخـــاب
ســـازند دشـــتک بهعنـــوان ســـطح گسســـتگی در بـــرش ʹ EEرا تأییـــد
مینماید(شـــکل.)8 -
در( ش ــکل )9-اث ــر ح ــذف چینخوردگ ــی ب ــا اس ــتفاده از الگوریت ــم
لغ ــزش خمش ــی ب ــه نمای ــش درآم ــده اس ــت .ب ــا مقایس ــه ش ــکل قب ــل
از دگرش ــکلی و بع ــد از ح ــذف آن ،نتای ــج زی ــر قاب ــل مش ــاهده اس ــت:
خــط آزاد 5نشــاندهنده افزایــش طــول طبقــات از عمــق بــه طــرف افــق
اســت ولــی همانگونــه کــه در هندســه خــط آزاد دیــده میشــود،
افزایــش طــول طبقــات حالــت سســیتماتیک داشــته و ازیـنرو مقطــع از
نظــر موازنــهای قابلقبــول اســت.
مقایســه دو بــرش نشــاندهنده کوتاهشــدگی طبقــات بــه میــزان
 3/74کیلومتــر در اثــر چینخوردگــی میباشــد .مقایســه مقــدار
کوتاهشــدگی نشــاندهنده مقــدار  17درصــد کوتاهشــدگی در بــرش
بــوده اســت.
نتیجهگیری

 -1تاقدی ــس گشتاس ــب س ــاختمانی نامتق ــارن 6ب ــا تمای ــل ب ــه س ــمت
شمالشـــرق اســـت کـــه عـــدم تقـــارن بـــه واســـطه تأثیـــر افقهـــای
گسســـته میانـــی شـــکل گرفتـــه اســـت.
ش-لغــزش بــه
 -2برشهــای عرضــی تاقدیــس گشتاســب بــا روش خم 
حالــت قبــل از چینخوردگــی بازگردانــده شــدند کــه پــس از حــذف
چینخوردگــی مشــاهده گردیــد کــه طــول الیههــا در بیشــتر برشهــا

9. Intermediate Detachment levels

5. Loose line

1. Ashi

10. Restoration

6. Asymmetric

2. Collapse

7. detachment fold

3. Interpolation

8. Basal Detachment

4. Convergent Interpolation

[ ]1مطیعی,ه،1994,چینهشناسی زاگرس.
[ ]2آقانباتـی،ع ،1383،.زمینشناسـی ایـران ،سـازمان زمینشناسـی و اکتشـافات
معدنـی کشـور
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تقریبـاً یکســان بــوده و یــا رونــد افزاینــده مختصــر رو بــه ســطح داشــته
و برشهــا از نظــر طولــی و مســاحتی موازنــه هســتند.
 -3براســـاس برشهـــای ســـاختمانی ترســـیم شـــده ،ســـاختمان
8
گشتاســـب یـــک چیـــن گسســـته 7بـــا ســـطح گسســـتگی قاعـــدهای
واقـــع در ســـری هرمـــز میباشـــد .ســـازندهای دشـــتک و گورپـــی
بهعنـــوان ســـطوح گسســـتگی بینابینـــی 9در تکامـــل چیـــن ایفـــاي
نقـــش كردهانـــد.
 -4محاســبه عمــق تــا ســطح گسســتگی نشــان داد کــه کــه عمــق افــق
گسســته میانــی در محــدوده عمــق  3970متــری ســازند دشــتک قــرار
میگیــرد کــه ایــن مطلــب انتخــاب ســازند دشــتک بــه عنــوان ســطح
گسســتگی در بــرش ʹ EEرا تأییــد مــی نمایــد .همچنیــن عملکرد ســازند
دشــتک بهعنــوان افــق گسســته میانــی باعــث ایجــاد مخــزن واحــدی در
گــروه دهــرم در بخــش زیریــن ســطح گسســتگی و ایجــاد دو کوهانــک
در قســمت بــاالی افــق مذکــور گشــته اســت.
 -5بـر پایـه بازسـازیهای سـاختمانی ،10میـزان کوتاهشـدگی الیههـا
17درصـد محاسـبه گردیـده اسـت.
 -6در روش خمـش – لغـزش مقایسـه دو بـرش صـورت پذیرفـت کـه
نشـاندهندهی کوتاهشـدگی طبقـات بـه میـزان  3/74کیلومتـر در اثـر
چینخوردگـی بـوده اسـت.
 -7مهمتریـــن ریســـکهای اکتشـــافی در رابطـــه بـــا افـــق دهـــرم
تاقدی ــس گشتاس ــب ،ال ــف) مس ــئله وج ــود و ی ــا ع ــدم وج ــود س ــنگ
منشـــأ (شـــیلهای ســـیلورین) در محـــدوده مـــورد مطالعـــه و ب) در
صـــورت حضـــور ســـنگ منشـــأ ،وجـــود بســـتگی قدیمـــی در افـــق
ده ــرم در زم ــان بل ــوغ و مهاج ــرت س ــیاالت هیدروکرب ــوری بهش ــمار
میآینـــد.
 -8عملکـرد سـازند دشـتک بهعنـوان افـق گسسـته میانـی باعـث ایجـاد
مخـزن واحـدی در گـروه دهـرم در بخـش زیریـن سـطح گسسـتگی و
ایجـاد دو کوهانـک در قسـمت بـاالی افـق مذکـور گشـته اسـت.

[ ]3پورکرمانـی و معتمـدی ،1381 .روشهـای اساسـی زمینشناسـی سـاختمانی.
تألیـف اسـتیفن مارشـاک ،گوتـام میتـرا .دانشـگاه شـهید بهشـتی.

