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 ایرج عبداللهی فرد3، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت  بهزاد دریکوند*، سیداحمدعلوی1، حسین حاجی علی بیگی2، دانشگاه شهید بهشتی 

هندسه و مقياس کاماًل متفاوت چين ها از سطح به عمق در فروبار دزفول، مطالعات ساختاری را بيش از ساير بخش های 
کمربند چين خورده-رانده ی زاگرس در مسير اکتشاف و حفاری های هيدروکربنی ضروری ساخته است. در اين پژوهش 
با استفاده از داده های ميدانی، نيمرخ های لرزه نگاری، اطالعات چاه ها و نقش های زمين شناسی تأثير افق های جدايشی 
بر هندس��ه ی چين های بخش ش��مالی فروبار دزفول بررسی شده اس��ت. طی چين خوردگی تبخيری های گچساران، 
ش��کل پذيری زياد باعث تفاوت هندس��ه ی چين های تش��کيل شده در س��طح )گروه فارس( و عمق )افق های مخزنی 
آسماری و سروک( شده است. عملکرد اين افق جدايشی به صورت جابجايی محور چين ها از سطح به عمق، شکل گيری 
گس��ل های راندگی متعدد در سطح و جوش های نمکی قابل مشاهده اس��ت. واحدهای کرتاسه ی زيرين-ترياس ميانی 
)س��ازندهای گرو تا دش��تک( به عنوان افق جدايشی ميانی موجب تغيير سبک چين خوردگی در واحدهای باال و پايين 
خود شده اند. فعاليت بخش کلهر همراه با سازندهای گورپی و پابده چين های گوش خرگوشی و تغييرات ضخامت در 
يال ها را نسبت به منطقه ی لواليی شکل داده است. در فرآيند دگرريختی، گستره ی مورد مطالعه سری هرمز يا معادل 

آن ، نقش افق  جدايشی قاعده ای را ايفا کرده است.
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کمربند چین خورده-رانده ی زاگرس از دیرباز به دلیل اهمیت اقتصادی 
مورد توجه زمین پژوهان به ویژه محققان زمین شناس��ی س��اختمانی بوده 
اس��ت. این کمربند ح��دود 8/6% مخازن نف��ت و 15% مخازن گاز اثبات 
ش��ده جهانی را درخود جاي داده ]1[ که بخ��ش اعظم این مخازن )45 
می��دان بزرگ نفتی( در فروب��ار دزفول واقع ش��ده اند ]۲[. مخازن اصلی 
در فروبار دزفول دو مخزن کربناته، س��ازند س��روک به سّن سنومانین تا 
تورونین و سازند آسماری با سّن الیگومیوسن هستند و سازندهای مارنی 
پابده-گورپی و تبخیری گچس��اران به ترتیب نقش سنگ پوش را بر عهده 
دارن��د. تله های نفتی در فروبار دزفول عمدتاً تاقدیس های پش��ت نهنگی4 
هس��تند ]3[. بنابراین تحلیل س��اختاری چین های منطقه اعم از تعیین 
مکانیسم چین خوردگی، بررسی روابط ساختاری بین چین ها و گسل های 
موج��ود در منطقه، تأثیر افق های جدایش��ی بر س��بک چین خوردگی از 
س��طح تا عمق و به صورت جانبی، اهمیت ویژه ای در اکتشاف هیدروکربن 
در فروبار دزفول دارد. در این مطالعه، س��اختارهای زمین شناس��ی بخش 
ش��مالی فروبار دزفول بررسی شده اس��ت. اهداف این پژوهش عبارتند از: 
الف( شناس��ایی روابط چین ها و گس��ل های گس��تره ی مورد مطالعه ب( 
مش��خص کردن نقش افق های جدایشی در شکل گیری هندسه ی کنونی 

ساختارهای گستره ی مورد مطالعه

1- موقعیت زمین شناسی
کمربن��د کوه زای��ی زاگرس5 بخش��ی از کمربند آلپ-هیمالیاس��ت که 

نتیجه ی باز و س��پس بسته ش��دن اقیانوس نئوتتیس بین ورق های ایران 
مرک��زی و غربی اس��ت ]6-4[. کمربند چین خورده-ران��ده ی زاگرس از 
ش��مال خاور به جنوب باختر به پنج پهنه ی ریخت زمین س��اختی کمربند 
رانده ش��ده ی زاگ��رس بلند، کمربند س��اده ی چین خ��ورده، پیش ژرفای 
زاگرس و فروبار دزفول، دش��ت س��احلی زاگرس و س��رزمین های پست 
خلیج فارس و بین النهرین تقس��یم شده است ]7[. در پیش ژرفای زاگرس 
دو منطقه ی زین اس��بی ]7[ یا ترکیبی ]8[ دزفول در ایران و کرکوک در 

عراق وجود دارد ]9[.
فروبار دزفول از س��مت شمال خاور توسط گسل پیشانی کوهستان6، از 
س��مت خاور و جنوب خاور توسط گس��ل کازرون7، از سمت شمال باختر 
توسط گسل باالرود8 و از سمت جنوب باختر نيز توسط گسل پیش ژرفای 
زاگرس9 محصور شده اس��ت )شکل-1(. این گسل ها به همراه سه بلندای 
هفت��گل، هندیجان و خارک-میش نقش��ی اساس��ی در رس��وب گذاری و 

تکامل زمین ساختی این فروبار داشته اند ]9-11[.
 ف��از اصلی چین خوردگی زاگ��رس در فروبار دزفول از میوس��ن میانی 
)10 میلیون سال پیش( آغاز شده است ]3[. شرایط مساعد فروبار دزفول 
از نظر زمین شناسی نفت ) وجود سنگ منشأ، سنگ مخزن و سنگ پوش( 
باعث ش��د چین های ش��کل گرفته در این فروبار تله ه��ای هیدروکربنی 
بزرگی را ش��کل دهند و این فروبار را به یکی از بزرگ ترین مناطق نفتی 
دنیا تبدیل کنند. تبخیری های میوس��ن س��ازند گچساران نقشی کلیدی 
در سیس��تم هیدروکربنی فروبار دزفول بازی کرده اند. این تبخیری ها یک 
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سنگ پوش10 خیلی خوب برای مخازن آسماری شکل داده اند ]1۲[.

2- روش مطالعه
در این مطالعه چهار دس��ته اطالعات استفاده ش��ده: داده های لرزه ای 
دو بع��دی11، داده ی چاه، داده های میدانی و نقش��ه های زمین شناس��ی. 
برای درک بهتر روابط س��اختاری به صورت عمودی )از س��طح به عمق( و 
جانبی )در طول گس��تره ی مورد مطالعه( با اس��تفاده از داده های موجود 
یک برش عرضی س��اختاری عمود بر امتداد س��اختارهای گستره ی مورد 
مطالعه ترس��یم شده است. در انتخاب مسیر برش عرضی ساختاری سعی 
ش��ده بهترین برازش از نیمرخ لرزه نگاری و داده های چاه ها انجام شود. با 
اس��تفاده از این برش، س��بک چین خوردگی و روابط ساختاری گستره ی 

مورد مطالعه تحلیل شده است.

3- چینه شناسی مکانیکی گستره ی مورد مطالعه
پوش��ش رس��وبی فروبار دزفول ب��ا ضخامتی ح��دود 15-10 کیلومتر 
ش��امل چندی��ن مجموع��ه از الیه های مقاوم و نا مقاوم اس��ت که پاس��خ 
متفاوت آنها به دگرریختی نقش��ی تعیین کننده در شکل گیری هندسه ی 
کنونی س��اختارهای این فروبار داشته اس��ت )شکل-۲(. در فروبار دزفول 
س��طحی از وجود سری هرمز قابل مش��اهده نیست. در این راستا رسوبات 
تبخیری ائوکامبرین یا شیل های کامبرین به عنوان افق جدایشی قاعده ای 
برای فروبار دزفول معرفی ش��ده  اند ]11[. تبخیری های س��ازند دش��تک 
در اکث��ر نقاط کمربن��د زاگرس به عنوان افق جدایش��ی عم��ل کرده اند 
]16-13و11و9و۲[. سازند دشتک به همراه سازندهای عدایه، موس، علن، 
س��رگلو و گوتنیا )واحدهای شیلی و تبخیری ژوراسیک(، سازندهای گرو 
و کژدمی )ش��یل های کرتاسه زیرین و میانی( )ش��کل-۲( می توانند یک 
افق جدایشی قوی را در ستون چینه شناسی گستره ی مورد مطالعه شکل 
دهن��د ]13و9[. همچنین س��ازندهای گورپی و پابده ]17[ و بخش کلهر 
)تبخیری های الیگوس��ن در قاعده ی سازند آسماری( نیز می توانند باعث 
تغییر الگوی چین خوردگی واحدهای باال و پایین خود ش��وند )شکل-۲(. 
کلیدی ترین افق جدایشی در گستره ی مورد مطالعه را تبخیری های سازند 
گچس��اران )شکل-۲( شکل داده اند که باعث تشکیل دو سبک ساختاری 

کاماًل تفاوت در واحدهای باال و پایین خود شده اند ]18و13و11و9[.

4- هندسه ی ساختاری گستره ی مورد مطالعه
کمربند چین خورده-رانده ی زاگ��رس در جنوب باختر ایران را می توان 
یک آزمایشگاه طبیعی شگفت انگیز از چین های در ارتباط با گسل دانست. 
در این میان به دلی��ل موقعیت تکتونیکی کمربند زاگرس )محل برخورد 

ورق ه��ای ایران مرکزی و عربی( چین ها در ارتباط با گس��ل های راندگی 
بیشترین فراوانی را دارند. فروبار دزفول در بخش مرکزی کمربند زاگرس 
به عنوان مرکز رس��وب گذاری1۲ دپوسنتر اصلی رس��وبات بعد از الیگوسن 
]10و9[ ش��امل چین های مرتبط با گس��ل در مقیاس ها و هندس��ه های 
مختلف است که یکی از غنی ترین ایالت های نفتی در دنیاست و حدود 8 
درصد نفت دنیا را تنها در 60000 کیلومتر مربع ذخیره کرده است ]3[.

گس��تره ی مورد مطالعه از ش��مال با گسل پیش��انی کوهستان محدود 

 2  ســتون چینه شناسی، بخش شــمالی فروبار دزفول بر اساس داده های سطحی 
و چاه. واحدهای مقاوم توســط چندین افق جدایشی در اعماق مختلف ستون از 

هم جدا شده اند.

 1  نقشــه ی ساختاری گسل های اصلی کمربند زاگرس که پهنه های اصلی کمربند 
را از هــم جــدا می کنــد )ســپهر و همــکاران، 2006(. فروبار دزفول توســط 

گســل های پیشــانی کوهســتان )MFF(، باالرود )BFZ(، ایــذه )IFZ(، کازرون 

)KFZ( و پیش ژرفای زاگرس )ZFF( از ســایر پهنه ها جدا شــده اســت. کادر 

زردرنگ موقعیت شکل-3 را نشان می دهد.
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می شود و توسط رسوبات عهد حاضر از بخش های جنوبی فروبار دزفول جدا 
می گردد )ش��کل-3(. رخنمون این گستره به طور عمده شامل سازندهای 
گروه فارس است. این واحدهای سنگ چینه ای شامل سازندهای تبخیری 
گچس��اران، مارنی میش��ان، آواری آغاجاری و گنگلومرایی بختیاری است 
)ش��کل-3(. البته س��ازندهای آسماری )ش��کل-a4( و پابده در هسته ی 
تاقدیس کوه آس��ماری بیرون زدگی دارند )شکل-3(. ساختارهای سطحی 
این بخش از فروبار دزفول را می توان در دو دسته ی کلی قرار داد. دسته ی 
اول چین ه��ا )تاقدیس ها و ناودیس ها( هس��تند. تاقدیس ها دامنه و طول 

موج کمی دارند اما برخالف آنها، ناودیس ها معموالً طول موج و دامنه ای 
بزرگ دارند و منطقه ی وسیع را در بر گرفته اند. هسته ی این ناودیس ها را 
رس��وبات همزمان با زمین ساخت )سازندهای آغاجاری و بختیاری( شکل 
داده اند )شکل های-7و6و5(. دومین ساختار عمده ی سطحی در گستره ی 
مورد مطالعه، گس��ل های راندگی هس��تند. این گس��ل ها در دو موقعیت 
س��اختاری قابل مش��اهده  اند؛ یکی در یال جنوب��ی تاقدیس های کوچک 
س��طحی و دیگری در محل هایی که س��ازند تبخیری گچس��اران توسط 
این گس��ل ها روی واحدهای س��نگی جوان تر رانده شده است )شکل-3(. 
مهم ترین این گسل ها، گسل های راندگی لهبری )فروبار دزفول(، مرده فل 

)شکل-b4( و اندکان هستند )شکل-3(.
به دلی��ل عملکرد افق جدایش��ی گچس��اران، تاقدیس های زیرس��طحی 
گستره ی مورد مطالعه، هندس��ه ای متفاوت از تاقدیس های سطحی دارند. 
محور تاقدیس های زیرس��طحی نس��بت ب��ه محور تاقدیس های س��طحی 
جابجای��ی دارد و حتی گاهی محور این تاقدیس ها ب��ر محور ناودیس های 
س��طحی منطبق می شود )شکل های-7و6و5(. مسیر انتخابی در این بخش 
از فروب��ار دزفول، تاقدیس س��طحی ت��وکاک و تاقدیس های زیرس��طحی 
پر سیاه، کوه آسماری، نفت سفید و خندق را پوشش می دهد. این تاقدیس ها، 
چین ه��ای نامتق��ارن با تمایل به س��مت جنوب هس��تند که ی��ال جنوبی 
آنها توس��ط گس��ل های راندگی قطع شده است )ش��کل های-7و6و5(. این 
گس��ل های راندگی ریش��ه در افق جدایشی متشکل از س��ازندهای گرو تا 
دشتک )کرتاسه ی پس��ین تا تریاس میانی( دارند )شکل های-7و6و5(. در 
ادامه ، این واحدها تحت عنوان افق جدایش��ی گرو-دش��تک یاد می ش��وند. 
تخلیه ی کامل تبخیری های سازند گچساران از محور تاقدیس های پرسیاه و 
کوه آسماری و حرکت به سمت محور ناودیس های محاط کننده ی آنها باعث 
ش��کل گیری جوش های نمکی بین سرسازند آسماری و قاعده ی بخش های  

 3  نقشه ی زمین شناسی گستره ی مورد مطالعه

 a  4( نمایی از رخنمون سازند آسماری د ر هسته ی تاقد یس کوه آسماری د ر بخش 
شمالی فروبار د زفول b( راند ه شدن سازند گچساران روی کنگلومرای بختیاری 

توسط گسل راند گی مرد ه فل. موقعیت د ر شکل-3 نشان د اد ه شد ه است.

  5  نیمــرخ لرزه نگاری تفســیر شــد ه روی گســتره ی مــورد مطالعــه. موقعیت د ر 
شــکل-3 نشــان د اد ه شد ه اســت. تاقد یس های توکاك و پرســیاه ساختاری 
د وپلکس تشکیل د اد ه اند. فعالیت تبخیری های گچساران باعث شد ه تاقد یس 
زیرسطحی پرسیاه د ر زیر ناود یس سطحی قرار گیرد. تاقد یس کوه آسماری د ر 
اعماق مختلف تحت تأثیر د و گســل راند گی قرار گرفته اســت. گسل پیشانی 
 ،)LT( گسل راند گی لهبری ،)MFT( گسل راند گی مرد ه فل ،)MFF( کوهستان
 ،)As( آســماری ،)Gs( گچســاران ،)Mn( میشــان ،)Aj( آغاجاری ،)Bk( بختیاری

.)Gr( و گرو )Dr( د اریان ،)Sv( سروك ،)Pd( پابد ه
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کربناته )بخش های-7و6( سازند گچساران شده است )شکل-5(.
 سازندهای آسماری و پابده در هسته ی تاقدیس کوه آسماری رخنمون 
دارن��د. در گس��تره ی مورد مطالعه ی گس��ل های راندگ��ی مانند لهبری، 
مرده فل و اندکان سازند گچساران را روی سازندهای جوان تر قرار داده اند. 
خطوط مش��کی موقعیت نیمرخ های لرزه نگاری و خط چین آبی موقعیت 
برش عرضی ساختاری را نش��ان می دهند. تاقدیس های توکاک و پرسیاه 
توسط گسل های راندگی روی هم رانده شده و ساختاری دوپلکس تشکیل 
داده اند )ش��کل های-7و5(. این حال��ت را می توان در آرایش تاقدیس های 
نفت س��فید و خندق در س��ازندهای بین افق های جدایش��ی گچس��اران 
و گرو-دش��تک نیز مش��اهده کرد؛ به طوری که تاقدیس نفت س��فید در 
 پایانه ی جنوب خاوری خود روی تاقدیس نفت س��فید رانده ش��ده اس��ت 
)ش��کل های-7و6(. در هس��ته ی تاقدیس توکاک چندین گسل منشعب 
ش��ده از س��ازندهای گورپی و پابده )به عنوان افق جدایش��ی( واحدهای 
باالی��ی را تحت تأثیر قرار داده اند )ش��کل های-7و5(. همچنین روی یال 
ش��مالی تاقدیس پرس��یاه یک چی��ن کوچک گوش خرگوش��ی با تمایل 
به س��مت لوالی این تاقدیس و یال جنوبی گس��ل خ��ورده در واحدهای 
جوان تر از بخش کلهر تشکیل شده است )شکل های-7و6(. گسل راندگی 
در ی��ال جنوبی این چین کوچک ضمن اینکه س��ازند آس��ماری را قطع 
کرده بخش های باالیی س��ازند گچساران را نیز تحت تأثیر قرار داده است 
)ش��کل های-7و5(. واحدهای س��نگی جوان تر از گچساران هندسه ی این 

چین گوش خرگوشی را تا سطح نشان می دهند )شکل-5(.

تاقدیس کوه آس��ماری تنها تاقدیس بخش ش��مالی فروبار دزفول است 
که س��ازند آسماری )شکل های-3وa-4( و حتی س��ازند پابده )شکل-3( 
در هس��ته ی آن رخنمون دارند. البته نیمرخ لرزه نگاری اس��تفاده ش��ده 
در ای��ن پژوه��ش از پایانه ی ش��مال باختری این تاقدی��س عبور می کند 
 و در مس��یر ای��ن نیم��رخ لرزه نگاری س��ازند آس��ماری رخنم��ون ندارد 
)ش��کل های-5و3(. تاقدیس کوه آس��ماری تحت تأثیر عملکرد دو گس��ل 
راندگی قرار گرفته اس��ت. گسل جنوبی یال جنوبی تاقدیس را قطع کرده  
و کل مجموع��ه ی  واحدهای رس��وبی مربوط به تاقدیس کوه آس��ماری را 
تحت تأثیر قرار داده اس��ت )شکل های-7و5(. این گسل جابجایی زیادی 
را نش��ان می دهد؛ به گونه ای که س��ازندهای ژوراسیک باالیی را در مقابل 
سازند گچساران )میوسن میانی( قرار داده است )شکل های-7و5(. گسل 
ش��مالی که از افق جدایشی میانی )س��ازند گرو-دشتک( منشأ گرفته در 
هس��ته ی تاقدیس کوه آسماری یک هندسه ش��یبراهه-تخت- شیبراهه13 
را ش��کل داده اس��ت و در نتیجه تاقدیس کوه آس��ماری هندسه ای مشابه 
چین های خم گس��لی را نشان می د هد )ش��کل های-7و5(. همچنین یال 

ش��مالی تاقدیس کوه آسماری توسط یک پس راندگی بریده شده و تا حد 
قابل توجهی جابجا ش��ده است )ش��کل های-7و5(. تاقدیس نفت سفید در 
واحدهای جوان تر از س��ازند گچس��اران یک چی��ن کوچک با یال جنوبی 
گسل خورده اما در عمق این تاقدیس با مقیاس بزرگ تر و جابجایی محور 
به سمت شمال توسط گسل راندگی روی یال شمالی تاقدیس خندق قرار 

گرفته است )شکل های-7و6(.
تاقدیس نفت سفید در سطح یک چین کوچک با یال جنوبی گسل خورده 
است. در زیر تبخیری های گچساران، تاقدیس نفت سفید توسط یک گسل 

راندگی روی تاقدیس خندق رانده شده است.
 

5- بحث
بر اس��اس تحلیل ه��ای انجام ش��ده در این پژوه��ش، مهم ترین عامل 
کنترل کننده ی هندس��ه ی چین های گس��تره ی م��ورد مطالعه ی ویژگی 
مکانیک��ی واحدهای س��نگی مختلف از س��طح به عمق اس��ت. در فروبار 
دزفول تبخیری های س��ازند گچس��اران، بخش کلهر به همراه سازندهای 

 6  نیمرخ لرزه نگاری تفسیر شده روی تاقدیس های نفت سفید و خندق. موقعیت 
در شکل-3 نشان داده شده است.

 7   برش ســاختاری ترســیم شــده روی گســتره ی مورد مطالعه در بخش شمالی 
فروبار دزفول. موقعیت در شکل-3 نشان داده شده است.
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پابده و گورپی، مجموعه ی گرو-دش��تک و س��ری هرمز )ی��ا معادل آن( 
به عنوان افق های جدایشی عمل کرده اند. این افق های جدایشی هندسه ی 
چین های شکل گرفته در واحدهای مقاوم فروبار دزفول را از سطح به عمق 

و نیز به طور جانبی تحت کنترل داشته اند.
در میان افق های جدایش��ی گس��تره ی مورد مطالع��ه ی تبخیر ی های 
گچس��اران مهم تری��ن نقش را در ش��کل گیری الگوی س��اختاری منطقه 
دا ش��ته اند. به س��مت جنوب با کاهش ضخامت و تغییر رخس��اره ی نقش 
افق جدایش��ی این سازند کم رنگ می ش��ود؛ به طوری که در دشت آبادان 
به یک افق جدایش��ی فرعی تبدیل می گردد ]9[. تبخیری های گچساران 
به دلی��ل ویژگی های رئولوژیکی خود از زیر ناودیس های س��طحی و رأس 
تاقدیس های زیرس��طحی مهاجرت کرده اند و تمایل به حرکت به س��مت 
مناط��ق کم فش��ار مانند هس��ته ی تاقدیس های س��طحی و ناودیس های 
زیرس��طحی دارند. این فرآیند چندین نتیجه به دنبال خواهد داش��ت. در 
مواردی که ش��دت دگرریختی زیاد بوده این واحدها از رأس تاقدیس های 
زیرس��طحی به طور کامل مهاجرت کرده اند و س��اختارهای جوش )مانند 
تاقدیس پرس��یاه و کوه آس��ماری( ش��کل گرفته اس��ت )ش��کل-5(. در 
برخ��ی م��وارد مهاجرت تبخیری ها باعث منطبق ش��دن مح��ور ناودیس  
س��طحی بر محور تاقدیس  زیرس��طحی )مانند تاقدیس پرسیاه( می شود 
)شکل های-7و6(. گاهی اوقات حجم زیادی از این تبخیری ها  در دامنه ی 
تاقدیس های زیرس��طحی جمع می شوند و هندسه ای شبیه به لنز )مانند 
دامنه ی ش��مالی تاقدیس نفت سفید( را نشان می دهند )شکل های-7و6(.
اکثر گس��ل های س��طحی فروبار دزفول در ارتباط با فعالیت تبخیری های 
گچساران است. مثاًل گسل های طویلی مانند گسل های لهبری و مرده فل 
که در سطح سازند گچساران را روی واحدهای جوان تر قرار داده اند ریشه 
در تبخیری های این سازند دارند )ش��کل های-7و5( و دگرریختی اعمال 

شده در این سازند را در خود جای داده اند.
آرای��ش س��اختاری گس��تره ی م��ورد مطالعه ع��الوه ب��ر نیروی های 
زمین ساختی تحت تأثیر رسوب گذاری همزمان با زمین ساخت بوده است. 
حجم زیاد این رس��وبات در داخل ناودیس ها )در ش��کل-7 ضخامت این 
رسوبات در ناودیس جنوب تاقدیس خندق حدود 4 کیلومتر است( عالوه 
بر کمک به تخلیه ی تبخیری های گچساران در زیر محور این ناودیس ها، 
به عنوان مانعی از پیش��روی دگرریختی به سمت جنوب جلوگیری کرده و 
باعث تمرکز دگرریختی در بخش های ش��مالی ]19[ و در نتیجه افزایش 
ش��یب یال ها، گسل خوردگی یال ها و شکل گیری س��اختارهای دوپلکس 
)مانند آرایش تاقدیس های نفت سفید و خندق( در گستره ی مورد مطالعه 

شده است.
بخش کلهر با سّن الیگومیوسن بخش قاعده ای سازند آسماری را در 

بخش های ش��مالی فروبار دزفول شامل می شود. بخش هایی از میدان 
نفتی چنگوله به صورت ریزچین هایی از سازند آسماری است که تحت 
تأثیر فعالیت این تبخیری ها به عنوان افق جدایشی شکل گرفته است 
)شکل-8(. در گستره ی مورد مطالعه، بخش کلهر همراه با سازندهای 

 a  9( چین گوش خرگوشــی تشــکیل شــده روی یال شــمالی تاقدیس پرســیاه. 
موقعیت در شــکل-5 نشــان داده شــده اســت. b( مدل ارائه شــده توسط 
دالســتروم ]20[ برای تشــکیل چین های هم مرکز در بین دو افق جدایشــی 
و شــکل گیری چین های گوش خرگوشــی همراه با گسل های راندگی کوچک در 

یال های چین اصلی.

 8  تشــکیل چین های پارازیتی میدان نفتی چنگوله روی تبخیری های بخش کلهر. 
موقعیت در شکل-1 نشان داده شده است.
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ش��یلی و مارنی پابده و گورپی به عنوان یک افق جدایشی فرعی عمل 
کرده اند. تأثیر این افق جدایش��ی در تش��کیل چین گوش خرگوش��ی 
تش��کیل شده در یال ش��مالی تاقدیس پرس��یاه دیده می شود )شکل 
a-9(. این گونه چین ها تحت تأثیر مکانیس��م خمشی لغزشی یا برشی 
در یال های چین اصلی تش��کیل می شوند )ش��کلb-9(؛ به طوری که 
وقتی توالی سنگ چینه ای ناهمگن )در اینجا آسماری، ایالم و سروک 
مقاوم و بخش کلهر، پابده و گورپی نامقاوم( باش��د چین های کوچک 
گاهی همراه با گس��ل، در یال های چین اصلی با تمایل به سمت لوالی 
چین ش��کل می گیرند )ش��کلb-9(. همچنین تاقدیس کوه آسماری 
در جایگاه چینه شناس��ی این واحدها در یال ها نازک شدگی و در  لوال 

ضخیم شدگی نشان می دهد )شکل های-10و5(.
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده، مجموعه ای از سازندهای کرتاسه ی 
زیرین تا تریاس میانی )س��ازندهای گرو، گوتنیا، س��رگلو، علن، موس، 
عدای��ه و دش��تک( در گس��تره ی مورد مطالع��ه نقش افق جدایش��ی 
میانی را بر عهده داش��ته اند )ش��کل-7(. در این بخش از فروبار دزفول، 
چین های تش��کیل ش��ده روی افق جدایش��ی میانی اکثراً با هند سه ای 
گرد، گس��ل های راندگی با جابجایی کم در یال پیشانی و ناودیس های 
فرودیواره ای هندسه ای مش��ابه چین های جدایشی گسل خورده دارند 
]۲1[. اما تاقدیس کوه آس��ماری نس��بت به س��ایر چین های گستره ی 
م��ورد مطالعه، هندس��ه ای متفاوت دارند. یال جنوب��ی این تاقدیس در 
واحدهای جوان تر از افق جدایش��ی میانی توس��ط یه گس��ل راندگی با 
هندسه ی شیبراهه-تخت-شیبراهه قطع و جابجا شده است )شکل های 
a-10و7و5(. فعالیت این گس��ل باعث رانده ش��دن واحدهای کرتاسه-
الیگومیوس��ن روی هم و تکرار آنها شده است )شکل های a-10و7و5(. 
این واحدها در فرودیواره ی گس��ل نیز روی فرادیواره ی گسلی عمیق تر 
ک��ه یال جنوبی تاقدیس کوه آس��ماری را تحت تأثیر ق��رار داده، حالت 
چین خورده ای نشان می دهند )شکل-5(. این هندسه مشابه چین های 
جدایش��ی اس��ت که تحت تأثیر یک گسل راندگی رمپ سقفی14 ]۲۲[ 

قرار گرفته اند )شکل-13(.
همان گونه که در بخش-4 اش��اره ش��د در گس��تره ی مورد مطالعه در 
مورد ماهیت افق جدایش��ی قاعده ای، داده ی کافی در دسترس نیست. اما 
بر اساس برش ساختاری ترسیم شده، زاویه ی گوه ی تکتونیکی کم )کمتر 
از ی��ک درجه( و چین ه��ای باز نیمه متقارن با هندس��ه ی گرد و عملکرد 
پس راندگی ه��ا در یال ش��مالی برخی از چین ها گس��تره ی مورد مطالعه 
)شکل-7( به نظر می رسد وجود یک افق جدایشی قاعده ای ضروری به نظر 
می رس��د. این افق جدایش��ی قاعده ای به عنوان س��ری هرمز یا معادل آن 

معرفی می شود.

نتیجه گیری
 فعالیت واحدهای نامقاوم به عنوان افق جدایش��ی در بخش های مختلف 
س��تون چینه شناسی باعث تغییر هندسه ی چین ها از سطح به عمق شده 
است. تبخیری های میوسن میانی سازند گچساران )افق جدایشی باالیی( 
مهم تری��ن افق جدایش��ی به ویژه در گس��تره ی مورد مطالعه بوده اس��ت. 
فعالیت این افق جدایشی موجب شده هندسه ی  چین های باال و پایین آن 
کام��اًل متف��اوت باش��د. به طوری ک��ه تاقدی��س کوچک و حت��ی گاهی 

ناودیس های سطحی، تاقدیس های بزرگ زیرسطحی را پوشانده اند.
 بخش تبخیری کلهر به همراه س��ازندهای پاب��ده و گورپی به عنوان افق 
جدایش��ی فرعی در گس��تره ی مورد مطالعه ایفای نقش کرده اند. فعالیت 
این افق جدایش��ی به صورت چین های گوش خرگوشی در یال چین های 
اصلی و نیز نازک ش��دگی یال و ضخیم ش��دگی منطق��ه ی لوالیی چین ها 

قابل مشاهده است.
 در دگرریختی بخش شمالی فروبار دزفول، مجموعه ای شامل سازندهای 
گرو تا دش��تک )کرتاس��ه ی زیرین-تریاس میانی( افق جدایشی میانی را 
ش��کل داده اند و فعالیت ای��ن افق کنترل کننده ی هندس��ه ی چین ها در 
افق های مخزنی آس��ماری و سروک بوده اس��ت. سری هرمز یا معادل آن 
نق��ش افق جدایش��ی قاعده ای را در دگرریختی پوش��ش رس��وبی فروبار 

دزفول بازی کرده است.

 a  10( ســاختار باالجسته ی تاقدیس کوه آســماری حاصل حرکت گسل راندگی با 
هندسه ی شیبراهه-تخت-شیبراهه و پس راندگی. کاهش ضخامت در یال ها 
نسبت به لوال ناشی از فعالیت بخش کلهر و سازندهای پابده و گورپی. موقعیت 
در شــکل-5 نشان داده شــده b( مدل رمپ ســقفی برای چین های جدایشی 

ارائه شده توسط ]22[.
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