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گسـل دارنـگ و تأثیـر آن بـر مخـازن هیدروکربنی منطقـه ی کاکی 
در جنوب غـرب ایـران

  محمدقاسم حسن گودرزی3، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت   مرضیه خلیلی*، مریم ایزدی1، دانشگاه شیراز 

کمربنـد چین خـورده ی زاگـرس دربردارنـده ی میادیـن عظیـم هیدروکربنـی اسـت. به دلیـل وجـود 
گسـل های  فعالیـت  از  حاصـل  چین خوردگی هـای  و  جدایشـی  نواحـی  پی سـنگی،  گسـل های 
زیرسـطحی، بررسـی موقعیـت و جهت گیـری شکسـتگی های سـطحی و عمقـی و ارتبـاط آنهـا بـا 
مخـازن هیدروکربنـی موجـود بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در ایـن تحقیـق بـا بهره گیـری از مطالعات 
سـطحی )علـم دورسـنجی، تصاویـر ماهـواره ای و مطالعات صحرایـی( و زیرسـطحی )پروفیل لرزه ای 
و اطالعـات چـاه( ناحیـه ی گسـلی امتدادلغـز دارنگ واقـع در جنوب غربـی ایالت فارس مطالعه شـده 
اسـت. شـواهد حاکی از عملکرد متفاوت این گسـل در بخش های شـمالی و جنوبی اسـت؛ به طوری 
کـه در بخـش جنوبـی گسـل، اعمال مؤلفه ی نرمال مشـهود اسـت؛ حـال آنکه در بخش های شـمالی، 
شـاهد عملکـرد راندگی هـا به صـورت دوبلکس هـای فشارشـی هسـتیم. تنـوع در نـوع جابجایی هـا 
در سـطوح گسـل دارنـگ سـبب تشـکیل سـامانه های کششـی در اطـراف آن شـده اسـت. وجـود 
تاقدیس هـای خشـک )نظیـر سـاختمان های دارنـگ و کـوه سـیاه( در منطقـه ی کاکـی را می تـوان به 
عملکـرد سـامانه های کششـی ایـن گسـل در ایجـاد شکسـتگی ها نسـبت داد. بنابرایـن به نظـر می رسـد 
ناحیـه ی گسـلی دارنـگ، شـرایط مناسـب را برای حرکت مـواد هیدروکربنـی در منطقـه فراهم کرده 

کـه در برخـی نقـاط به دلیـل نبـود  پوش سـنگ مناسـب مـواد فـرار کرده انـد.
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برخورد  حاصل  ایران  جنوب غربی  در  واقع  زاگرس  کوه زاد  کمربند 
صفحه ی عربی با بلوک قاره ای ایران مرکزی است که از زمان میوسن 
آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد ]4[. کمربند چین خورده ی پیش بوم 
رانده ی  و  چین خورده  کمربند  از  قسمت  جنوبی ترین  در  که  زاگرس 
پیش بوم حوضه ی زاگرس شامل  از  به عنوان بخشی  دارد  قرار  زاگرس 
در  جدایشی  چین خوردگی های  قالب  در  که  است  دگرشکلی هایی 
واحدهای مقاوم، واقع در بخش های باالیی سطوح ضعیف با گسترش 

ناحیه ای مشاهده می شوند ]2-4[.
کمربند چین خورده ی زاگرس دربردارنده ی میادین عظیم هیدروکربنی 
است که بهره برداری صحیح از آنها مستلزم مطالعات دقیق زمین شناسی 
و  جدایشی  ناحیه های  حضور  پی سنگی،  گسل های  عملکرد  می باشد. 
چینه نگاری مکانیکی و چین خوردگی های حاصل از فعالیت گسل های 
شکستگی های  جهت گیری  و  موقعیت  بررسی  شده  سبب  زیرسطحی 
سطحی و ارتباط آن با گسل های واقع در عمق با پیچیدگی های زیادی 
این رو  از  باشد.  دشوار  منطقه  در  نظر  اظهار  گونه  هر  و  شده  مواجه 
به کارگیری روش های علمی دقیق، جهت شناسایی مشخصات ساختاری 

منطقه از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است.
با توجه به تمرکز میادین بزرگ گازی مثل کنگان و وجود مواد پرتوزا 
پیشین،  مطالعات  عمده ی  منطقه،  در  سیلورین(  رادیواکتیو  )شیل های 
مربوط به شرکت ملی نفت ایران و سازمان انرژی اتمی است. از جمله 
با   ]۵[ اورس  نمود.  اشاره   ]۵-8[ منابع  به  می توان  شده  انجام  کارهای 

این  از عملکرد  افت حاصل  مقدار  )دارنگ(،  بردخون  مطالعه ی گسل 
گسل را حدود 1۰۰۰ متر برآورد کرده و شیب گسل را تقریباً 6۰ درجه 
به سمت غرب-شمال غرب درنظر گرفته است. ناحیه ی گسلی امتدادلغز 
دارنگ در جنوب غربی فارس، بخشی از گسل های امتدادلغز محسوب 
در   )horse- tail( دم اسبی  امتدادلغز  پایانه های  عنوان  با  که  می گردد 

مقیاس کوهزاد تفسیر شده اند ]9[.
کاکی  منطقه ی  در  دارنگ  عملکرد گسل  مطالعه ی  تحقیق  این  هدف 
بوشهر و بررسی اثر آن روی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش های 
سطحی و زیرسطحی موجود است. بررسی های سطحی شامل مطالعات 
میدانی و اندازه گیری آثار حاصل از حرکت گسل دارنگ مانند خطوط 
مطالعات  همچنین  و  مذکور  گسل  جابجایی  مطالعه ی  برای  لغزش 
داده های  از  حاصل  شواهد  با  اطالعات  این  صحت  است.  دورسنجی 
شناسایی  با  نهایت  در  و  شده  سنجیده  لرزه ای(  و  )چاه پیمایی  ژرفی 
منطقه  هیدروکربنی  مخازن  روی  آن  اثر  ساختاری گسل،  ویژگی های 

بررسی گردیده است.

1- زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه
گستره ی مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی º۵1-۵1/º3۰ طول شرقی 
)فارس  فارس  جنوب غربی  بخش  در  شمالی،  عرض   28º-28/3۰ºو
ساحلی( قرار دارد که از توابع شهرستان خورموج واقع در استان بوشهر 
حوضه ی  از  بخشی  به عنوان  منطقه  این  )شکل-1(.  می شود  محسوب 
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نسبتاً  چینه ای  توالی  شامل  ]11و1۰[  زاگرس  ساده ی  چین خورده ی 
کاملی از پالئوزوئیک تا عهد حاضر است که به صورت تاقدیس های باز 
و طویل مشاهده می شوند. این تاقدیس ها به دو گروه چین های جدایشی 

نامتقارن و چین های خمی گسلی ]12[ تقسیم می گردند )شکل-2(.
زاگرس  چین خورده ی  کمربند  از  بخش  این  ساختاری  ویژگی های  از 
گسل هایی  عملکرد  حاصل  اغلب  که  است  پلکانی  چین های  حضور 
سامانه ای  فارس  غربی  بخش های  در  نیافته اند.  راه  سطح  به  که  هستند 
دارد  وجود   1۵۰N° تا  شمالی-جنوبی  روند  با  امتدادلغز  گسل های  از 
که به عنوان پایانه ای از گسل های امتدادلغز دم اسبی در مقیاس کوه زاد 
تفسیر شده اند ]9[. این گسل ها در ناحیه ی فارس، لغزش های راست گرد 
راندگی ها و چین ها  به  را  رخداده در طول گسل عهد حاضر زاگرس 
منتقل و توزیع می کنند ]13[. سایر گسل هایی که امتدادی مشابه با گسل 
کازرون دارند به گسل های رانده ی موازی با کوه زاد ختم می شوند ]14[.

2- روش ها
منطقه  در  آن  تأثیر  و  گسل  دقیق  مطالعه ی  جهت  تحقیق  این  در 
تمامی  از  استفاده  بر  سعی  موجود(،  هیدروکربنی  مخازن  )به خصوص 
اطالعات موجود بوده و بدین منظور از روش های سطحی )دورسنجی و 
مطالعات صحرایی( و روش های ژئوفیزیکی )پروفیل لرزه ای و اطالعات 

چاه( استفاده شده است.

2-1- دورسنجی
با به کارگیری تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک زیاد  در این روش 
منطقه  از  شده  تهیه  زمین شناسی  نقشه های  همچنین  و  متر(   3۰ )استر 
توسط شرکت ملی نفت ایران، در گستره ی مورد نظر با اعمال یک سری 

مناسب  الگوریتم های  اجرای  و  جهت دار  فیلترگذاری  تصحیحات، 
توسط نرم افزارهایی نظیر:

خط واره ها   ،Envi ER mapper7 ،4.5, PCI Geomatica 2013
و  آبراهه ها  جاده ها،  از  شکستگی ها  تفکیک  با  سپس  شد.  استخراج 
گردید  حاصل  منطقه  در  گسل ها  پراکندگی  از  الگویی  الیه بندی ها، 
)شکل-3( و بدین ترتیب برای گسل دارنگ روند شمال-شمال شرق-

جنوب-جنوب غرب درنظر گرفته شد ]1۵[.

2-2- مطالعات صحرایی
اگرچه با پیشرفت فن آوری در زمینه ی ارسال سنجنده ها، ثبت تصاویر 
نرم افزارهای  خصوص  در  نو  فن آوری های  به  دست یابی  و  کیفیت  با 
زمین شناسی، تا حد زیادی نیاز زمین شناسان ساختاری رفع شده اما هنوز 

نقشه ی منطقه ی مورد مطالعه1

تقسـیم بندی چین هـای منطقـه بر اسـاس مکانیسـم چین خوردگی 2
]12[

نمایش گسل دارنگ در تصاویر استر3



33 

136

مشاهدات مستقیم و برداشت های صحرایی، جایگاه خود را در مطالعات 
ساختاری حفظ کرده اند. بدین منظور، برداشت داده های زمین شناسی و 
ساختاری از قبیل اندازه گیری شکستگی ها، خط واره های لغزشی و ثبت 
نظیر مورفولوژی  منطقه،  از عملکرد گسل دارنگ در  تغییرات حاصل 
بیضوی کوه نمک، با انتخاب ایستگاه های مناسب در مسیر گسل دارنگ 

میسر شده است.
و  قبیل جهت گیری شکستگی ها  از  اطالعات ساختاری  مطالعه  این  در 
خش لغزهای موجود جهت رسم رزدیاگرام ها، با هدف تعیین راستاهای 
غالب در منطقه و تعیین مشخصات گسل برداشت شده است. مطالعه ی 
عبور  در محل  تاقدیس هایی که  در  عملکرد گسل  از  تغییرات حاصل 
گسل واقع شده اند از طریق بررسی خش لغزهای حاصل انجام گردیده 

است ]1۷و16[.

2-3- روش لرزه ای
از  بهره گیری  به  منوط  زمین،  زیر  در  زمین شناسی  ساختارهای  تشخیص 
روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های لرزه ای و چاه نگاری است. در این 
مطالعه به دلیل آنکه گسل در منطقه آثار سطحی نداشته و به صورت پنهان 
عمل کرده از پروفیل لرزه ای )کد 8۵۰1( که به موازات تاقدیس خارتنگ 
تهیه  بر روند گسل دارنگ )در جهت شرقی-غربی(  و در جهت عمود 
گردیده، استفاده شده است )شکل-4(. پروفیل مورد نظر توسط شرکت 

ملی نفت ایران در اختیار محققان قرار گرفته است ]1۵-1۷[.

2-4- گزارش های چاه پیمایی
چاه پیمایی  اطالعات  به  مستقیم  نداشتن  دسترسی  به دلیل  روش  این  در 
تنها از گزارش های زمین شناسی و تکنیکی )مدیریت اکتشاف( استفاده 
شده است. گزارش ها بر اساس نتایج حاصل از نمودارهای پتروفیزیکی 
و الیه آزمایی های انجام شده در تاقدیس های دارنگ، خارتنگ و سیاه و 
بر مبنای اطالعات حاصل از چاههای دارنگ-DG-1( 1( و خارتنگ-1 
دارند  قرار  و شمالی گسل  بخش های جنوبی  در  به ترتیب  )KT-1( که 

تهیه شده است ]18[.

3- بحث و بررسی
روند شمال- با  دارنگ  علم دورسنجی، گسل  از  بهره گیری  با  ابتدا  در 
شمال شرق-جنوب-جنوب غرب از تصاویر ماهواره ای استخراج گردیده 
شکستگی ها،  گسل  این  امتداد  در  ایستگاه  چهار  انتخاب  با  سپس  و 
گسل  عملکرد  از  حاصل  تغییرات  و  اندازه گیری  لغزشی،  خط واره های 
جهت گیری  از  حاکی  برداشتی  اطالعات  است.  شده  ثبت  دارنگ 
خش لغزها و پلکان های حاصل از کلسیت های رشدی در جهت افقی و 
قائم واقع در سازندهای سورمه و ایالم در ایستگاه های منتخب است ]19[.
در این مرحله با استفاده از داده های صحرایی، رزدیاگرام های مربوط به 

هر ایستگاه تهیه شده است )شکل-۵(.
با  دارنگ  راستای گسل  در  رزدیاگرام ها  از  نتایج حاصل  مقایسه ی  از 

الگوی شکستگی های حاصل از روش دورسنجی مشخص می شود که 
در راستای اندازه گیری شده دو روند غالب وجود دارد؛ روند شمال-

شمال شرق-جنوب-جنوب غرب و روند شمال غرب-جنوب شرق.
با توجه به بازدیدهای صحرایی، استفاده از نقشه های زمین شناسی )شرکت 
علم  توسط  شده  استخراج  شکستگی ها  جهت گیری  ایران(،  نفت  ملی 
دورسنجی، نتایج ارائه شده در منبع ]۵[ و مطالعات لرزه ای ]2۰[، چنین 
بیش  طولی   NNE-SSW راستای  با  دارنگ  گسل  که  می شود  استنتاج 
غرب-شمال غرب  به سمت  درجه   ۵۰-6۰ برابر  شیبی  و  کیلومتر   6۰ از 
دارد که با حرکت راست گردی که در تصاویر ماهواره ای نیز قابل رویت 
است از جنوب به سمت شمال به ترتیب تاقدیس های دارنگ، کوه نمک، 
نمکی  گنبد  در  می کند.  قطع  راست گرد  به صورت  را  و خارتنگ  شیر 
است.  جنوب شرقی  قابل مشاهده  پهلوی  در  گسل  این  عملکرد  دشتی، 
مورفولوژی بیضوی این نمک و جهت گیری محور طویل این گنبد در 
عظیم  دیاپیر  این  شکل گیری  در  گسل  تأثیر  بر  داللت  گسل،  راستای 
در  واقع  ایستگاه های  در  شده  اندازه گیری  خش لغزهای  طبق  دارد. 

پروفیل لرزه ای تهیه شده به موازات تاقدیس خارتنگ4

نمایش رزدیاگرام های مربوط به ایستگاه های انتخاب شده5
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راندگی ها  عملکرد  شاهد  )شکل-۵(  دارنگ  گسل  شمالی  بخش های 
به صورت دوبلکس های فشارشی هستیم که طی آنها سازند هیث ناگهان 
در کنار گروه بنگستان قرار می گیرد؛ حال آنکه در بخش جنوبی گسل 
)تاقدیس دارنگ( اعمال مؤلفه ی نرمال مشهود است ]21و2۰و1۷و16[.

در ادامه، تفسیر پروفیل لرزه ای تهیه شده از بخش شمالی گسل دارنگ، 
ساختار گلی مثبت را نشان می دهد که حاکی از حضور مؤلفه ی فشاری 
است که با دوبلکس های فشارشی مشاهده شده در منطقه هم خوانی دارد 

)شکل-6(.
بر اساس نتایج حاصل از نمودارهای پتروفیزیکی و الیه آزمایی های انجام 
شده در تاقدیس های دارنگ، خارتنگ و سیاه و طبق اطالعات حاصل 

از چاه های DG-1 و KT-1، گسل دارنگ شواهد زیر را نشان می دهد:
و  خارتنگ  تاقدیس  در  دارنگ  گسل  فشاری  مؤلفه ی  عملکرد   

جابجایی نرمال در تاقدیس دارنگ.
 نازک شدگی غیرعادی توالی مربوط به دوره های اواخر ژوراسیک و 
نسبت  به عملکرد گسل دارنگ  تغییرات رخساره که  با  کرتاسه همراه 
داده شده است. طبق گزارش های منابع ]۷و6[ فعالیت این گسل سبب 
غربی  بخش  در  برابر  دو  مقدار  به  تقریباً  دشتک  سازند  ضخیم شدگی 

شده است.
 قرار گرفتن گروه دهرم نزدیک به سطح در تاقدیس دارنگ

از چاه های واقع در منطقه، به خصوص در نواحی  در اطالعات حاصل 
منتهی به خلیج فارس، جابجایی نرمال به سمت شمال غرب گزارش شده 
که با مشخصات خش لغزهای اندازه گیری شده در این بخش از گسل 
دارنگ منطبق است. در منطقه ی مورد مطالعه، جهت گیری شکستگی ها 
شکستگی ها  تراکم  و  شده  کنترل  زاگرس  تنشی  رژیم  توسط  عمدتاً 
واتنش  شدت  و  پرمو-تریاس  توالی  مکانیکی  خصوصیات  به  توجه  با 
سبب  گسل،  جابجایی  مقدار  در  تنوع   .]22[ می گردد  توزیع  زاگرس 
مخازنی  در  می شود.  گسل  اطراف  در  کششی  محدوده های  تشکیل 
و  کششی  نوع  از  شکستگی ها  گرفته اند،  قرار  گسل  این  مسیر  در  که 

باز  به صورت  هم  شکستگی ها  این  شده اند.  پیش بینی  عرضی-برشی 
توسط  یا  هستند  کلسیتی- دولومیتی  تا حدی  بسته اند،  به صورت  هم  و 
بدین  شده اند.  مسدود  هیدروکربنی  سیاالت  از  میان باری  و  انیدریت 
ترتیب شکستگی ها یا مسیری را برای حرکت مواد هیدروکربنی فراهم 
می کنند.  عمل  پوش سنگ  به عنوان  خود  مکان هایی  در  یا  می آورند 
برخی شکستگی ها مربوط به فازهای قدیمی هستند؛ حال آنکه تعدادی 
ایجاد  می شوند.  مربوط  زاگرس(  )کوه زاد  جوان تر  فازهای  به  آنها  از 
شکستگی های باز در چاه ها که ناشی از سامانه های کششی بوده، سبب 
فرار مواد هیدروکربنی گازی و در نتیجه خشک شدن تاقدیس هایی مثل 
دارنگ و کوه سیاه شده است. با توجه به گزارش های شرکت ملی نفت 
ایران ]18[ چنین استنباط می شود که بر اثر عملکرد گسل دارنگ، مواد 
کرده اند.  نشت  و  یافته  راه  سطح  به  گازی(  )به خصوص  هیدروکربنی 
تاقدیس های  در  اکتشافی  چاه های  )نظیر  منطقه  چاه های  بودن  خشک 
دارنگ و کوه سیاه( به نفوذ این گسل در پوشش رسوبی )که عملکرد آن 

به صورت تخریب بخشی از افق دهرم است( نسبت داده شده است ]6[.
حفاری،  مغزه های  در  موجود  شکستگی های  مقایسه ی  و  مطالعه 
مطالعات  در  شده  داده  تشخیص  سطح االرضی  شکستگی های  با 
صحرایی و روش های دورسنجی بیانگر تشابه شکستگی های سطحی و 
شکستگی های مخزن دهرم است. همچنین هرزروی شدید گل حفاری 
در چاه های میدان کنگان نشان دهنده ی وجود شکستگی های فراوان در 
نواحی مخزن دهرم است ]23[. بررسی توان هیدروکربنی در بعضی از 
سازندهای  اصلی آن  مخازن  بخش شمالی گسل که  در  واقع  چاه های 
انتهای سازند دشتک  و کنگان  باالیی  داالن  نار،  پایینی،  داالن  فراقان، 
توزیع هیدروکربن  هستند. چه در جهت عمق و چه در جهت جانبی، 

گازی در همه جا به صورت یکنواخت گزارش نشده است.

نتیجه گیری
مکانیسم های  خود  جنوبی  و  شمالی  بخش های  در  دارنگ  گسل   
متفاوتی دارد. در بخش جنوبی اعمال مؤلفه ی نرمال مشهود است؛ حال 
عملکرد  شاهد  خارتنگ(  )تاقدیس  گسل  شمالی  بخش های  در  آنکه 
سازند  آن  طی  که  هستیم  فشارشی  دوبلکس های  به صورت  راندگی ها 

هیث ناگهان در کنار گروه بنگستان قرار می گیرد.
مواد  حرکت  برای  را  مناسب  شرایط  دارنگ،  گسلی  ناحیه ی   
مثل  ساختمان هایی  در  است.  کرده  فراهم  منطقه  در  هیدروکربنی 
خشک  و  هیدروکربن  فرار  سبب  مناسب  پوش سنگ  نبود  کوه سیاه، 
و  تاقدیس های خارتنگ  در  آنکه  است؛ حال  شدن ساختمان گردیده 
گاز  ذخیره ی  برای  شرایط  دارنگ  تاقدیس  اعماق  در  زیاد  احتمال  به 

فراهم شده است.
 وجود چاه های خشک در منطقه، واقع در تاقدیس های خشکی مثل 
دارنگ و کوه سیاه، از دیگر شواهدی است که می توان آنرا به عملکرد 
ایجاد  در  گسل  این  عملکرد  از  نشان  و  داد  نسبت  کششی  سامانه های 

شکستگی های کششی و در نتیجه فرار مواد هیدروکربنی دارد.
دارنــگ 6 گســل  شــمال  در  فشارشــی  خش لغزهــای  نمایــش 

خارتنــگ( )تاقدیــس 
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