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مقدمه
کمربند کوه زاد زاگرس با طولی حدود 2000 کیلومتر از ش��رق گس��ل 
آناتول��ی تا جنوب ای��ران امتداد دارد. ای��ن ک��وه زاد در جنوب غرب ایران 
یک کمربند چین خورده-  رانده با روند ش��مال غرب-  جنوب ش��رقی را در 
حد فاصل سپر عربی و ورق ایران تش��کیل داده است]1,2,3[. سبک اصلی 
کوتاه شدگی در قالب گسلش معکوس بزرگ زاویه با شیبی بیش از 30 درجه 
می باشد ]4,5,6,7[. این کمربند چین خورده-رانده بر اساس شواهد ساختاری 
و ریخت زمین س��اختی ب��ه پهنه های مختلفی نظیر: زاگ��رس رانده، زاگرس 
چین خورده)ش��امل بخش های لرستان، خوزس��تان و فارس( و فروافتادگی 
دزفول تقسیم ش��ده اس��ت]1,8,9,10,11[. عمده میادین نفتی ایران در این 
کمربن��د کوه زاد و در پهنه فروبار دزفول قرار گرفته اس��ت]12,13[. باتوجه 
اینکه که بیش��ترین اطالعات در زاگرس مربوط به اطالعات سطحی بوده و 
اطالعات عمقِی قابل اتکا صرف��اً در میادین نفتی خاص وجود دارد، ارتباط 
دادن داده های عمقی با اطالعات سطحی جهت نیل به ایجاد روابط قابل اعتماد 
بین این اطالعات بس��یار حیاتی اس��ت، به گونه ای که می توان با استفاده از 
اطالعات سطحی، قضاوتی کارشناسانه نسبت به شرایط عمقی پیدا کرده و از 

این طریق از هزینه های هنگفت اکتشاف کاست. 

در این مطالعه، جهت نیل به این هدف، میدان نفتی رگ س��فید که دارای 
اطالعات عمقی و س��طحِی به نسبت کاملی اس��ت، به عنوان مورد مطالعاتی 
انتخاب گردید. این تاقدیس در سطح دارای 54 کیلومتر طول و 4 تا 5 کیلومتر 
عرض می باش��د. مختصات جغرافیایي این تاقدیس)بخش سطحی رخنمون 
49 ت��ا '08˚50 و عرض های  یافته( عبارت اس��ت از طول های ش��رقی '43̊ 
ش��مالی '11˚30 تا '32˚30 )شکل-1(. با استفاده از تکنیک های سنجش از 
دور و بازدیدهاي صحرایي، نسبت به شناسایي شکستگي هاي سطحی اقدام 
نموده و گسل مسبِب خمیدگی مشخص خواهد گردید. در ادامه، اطالعات 
سطحِی به دست آمده به کمک محیط GIS با اطالعات عمقی، مورد مقایسه 

قرار خواهد گرفت. 

1- روش های به کار رفته
1-1- استخراج واحدهاي چینه اي سطحی و عناصر ساختاری

 با اعمال فیلتر باالگذر بر روی تصویر ماهواره اِی اصالح ش��ده ی منطقه با 
ترکیب باندي 7-4-1، الیه هاي مختلف با سنگ شناس��ي متفاوت در منطقه 
شناسایی شده]13[ و س��پس، از طریق کنترل هاي میداني و اندازه گیري هاي 
صحرایي، الیه هاي سنگي با لیتولوژي هاي متفاوت از هم تفکیک گردید و 

بررسي ارتباط ساختارهاي سطحي و عمقي در میدان نفتی رگ سفید، 
GIS زاگرس، با استفاده از قابلیت هاي محیط

محمد سراج  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوبحجت اهلل صفري*، محمود جوکار  دانشگاه گلستان، گرگان

تاقدیس رگ س��فید با روند N105-115 به عنوان یکی از میادین نفتی اصلی زاگرس، در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول در ساحل شمالی 
خلیج فارس واقع شده است. بخش غربی این ساختار ضمن تحمل خمشی راست گرد، دارای روند N160-170 گردیده است. تفسیر داده هاي 
لرزه ای، ادامه عمقی گسل رگ  سفید را در یال جنوب غربی تاقدیس با هندسه قاشقی نشان می دهد. عملکرد این گسل رانده، سبب رانده شدن 
یال جنوب غربی و ایجاد تاقدیس رگ س��فید ش��ده است. گسل مدفون هندیجان، یک گسل عرضي راست زاویه با مولفه راست بر مي باشد که 

با عبور از غرب تاقدیس رگ سفید و تأثیر بر آن، سبب خمش ساختاري راست گرد دماغه تاقدیس شده است.
در این مطالعه، با اس��تفاده از تکنیک های GIS، رابطه بین س��اختار های س��طحی و داده های زیرسطحی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 
این مطالعه نشان می دهد که روند غالب شکستگی ها در بخش شرقی دارای امتداد N90-110 )هم روند با گسل رگ سفید(، در بخش مرکزی 
N120-140 و در بخش غربی )بخش خمش یافته( دارای امتداد N160-170 )هم روند با گسل هندیجان( هستند. به این ترتیب، نتایج تحلیل های 
ساختاری نشان می دهد که روند شکستگی های ایجاد شده در سطح و عمق تقریباً یکسان است. همچنین، کنترل شکل تاقدیس در سطح و عمق 

نشان می دهد که الگوی دگرریختی ها در سطح و عمق نیز )تقریباً( از هم تبعیت می کنند.
میدان نفتی رگ سفید، GIS، ساختارهای سطحی و عمقی

)safari.ho@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*



37

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 119 / دی ماه 1393

به این ترتیب، الیه برداري واحدهاي چینه اي ایجاد ش��د. در ادامه، با روي هم  
قرار دادن الیه هاي برداري چینه شناس��ي، گس��له هاي اصلي و راه ها، اقدام به 
تهیه نقش��ه زمین شناسي منطقه مذکور و پیرامون آن گردید )شکل-1(. براي 
اس��تخراج عوامل ساختاري با اعمال فیلترهای جهت دار )45، 60 ،90  و 180 
درج��ه( بر روی تصویر ماه��واره ای  +ETM منطقه )با ترکیب باند 1-4-7( 
شکستگی های موجود در منطقه شناسایی و استخراج گردیدند]13,14,15[. 
در ادام��ه، از طری��ق کنترل هاي میداني و اندازه گیري ه��اي صحرایي در 30 
ایستگاه در سطح منطقه، گسله هاي اصلي و فرعی شناسایی و از هم تفکیک 
گردیدند. سپس، با استفاده از محیط نرم افزاري GIS، شکستگي هاي استخراج 
ش��ده رقومي گردید. در پایان، اطالعات ساختاري تحلیلي نظیر نمودارهاي 
گل سرخي و محورهاي سینماتیکي)محورهاي فشارش( نیز به نقشه یادشده 

افزوده شده و نقشه ساختارِي نهایي منطقه آماده شد )شکل-3(.

1-2- تحلیل ساختاری شکستگی های سطحی
تعداد 30 ایستگاه اندازه گیری در قالب سه بخِش شمال غربي)بخش خمش 
یافته(، مرکزي)بخش مرکزی( و بخش بدون تغییر ش��کل)بخش ش��رقي( 
مشخص و اندازه گیری ها و پیمایش های ساختاری در آن ها صورت پذیرفت. 
در این بخش، از س��ه روش تهیه نمودارهای گل س��رخی، محاسبه صفحات 
گسلش و محاسبه محورهای فشارش استفاده گردید. جهت محاسبه صفحات 
اصلی گسلش، ابتدا شکستگی های مرتبط با چین خوردگی حذف گردید و 
سپس، با توجه به اینکه قطب شکستگی های مرتبط با گسل، عمود بر روند گسل 
اصلی می باشند، ابتدا صفحه در برگیرنده ی قطب شکستگی ها ترسیم شده و 
سپس، صفحه عمود بر آن ترسیم شده و به این ترتیب، صفحه )و یا صفحات( 
اصلی گس��لش در منطقه محاس��به گردید]16[ )ش��کل-2(. جهت به دست 
آوردن تراکم شکس��تگی های سطحی، با استفاده از مشخصات اندازه گیری 
شده ی شکستگی ها، بر اساس روش فرکانس- امتداد]16[، نمودار گل سرخی 
از شکستگی ها در ایستگاه های مختلف ترسیم شد)شکل-3(. جهت محاسبه 
محورهای حرکتی)به خصوص محور فشارش(، ابتدا گسل ها همراه با قطب و 
لغزش آن ها ترس��یم شده و سپس صفحه حرکتی آن ها محاسبه گردید]17[. 
در ادام��ه، بر روی صفحه حرکتی 45 درجه در جهت و خالف جهت بردار 
لغزش حرکت کرده و به این ترتیب، محورهای فش��ارش و کشش محاسبه 

شد)شکل-3(.

1-3- بررسی نقشه های ساختاری زیرسطحی
با اس��تفاده از ترازهای س��اختمانِی سرسازند آس��ماری، نقشه ی کانتوری 
ساختاری زیرسطحی UGC(1( از افق یاد شده )مرز بین آسماری-گچساران( 
تهیه گردید]18[. جهت درک صحیح از س��اختارهای زیرسطحی، خطوط 
تراز نقشه ی یادشده در محیط GIS ، پس از تصحیحات هندسی و زمینگان2 
نمودن، رقومی ش��د]19[. به این ترتیب، نقشه ی خطوط هم پتانسیل )خطوط 
تراز( از افق سرسازند آسماری در میدان رگ سفید در قالب منحنی های بسته 

1  موقعیت جغرافیایی تاقدیس رگ ســفید و نقشــه زمین شناسي 
منطقه )بر روی تصویرماهواره ای(

 3

 به و دهكر حركت لغزش بردار جهت خالف و جهت در درجه 45 حركتي صفحه روي بر ،ادامه در .[17]گرديد
  ).3- شد(شكل محاسبه كشش و فشارش محورهاي ،ترتيب اين

  
  اي)يرماهوارهتصو روي (بر منطقه شناسي زمين نقشه و سفيد رگ تاقديس جغرافيايي موقعيت - 1 شكل

  

  
 سفيدرگ تاقديس مختلف هايبخش در عمقي گسلش صفحات محاسبه :2 شكل

  
 آسـماري،  سرسـازند  سـاختمانيِ  ترازهـاي  از اسـتفاده  بـا  زيرسطحي: ساختاري هاينقشه بررسي -1-3

 تهيـه  گچسـاران) -آسـماري  بـين  (مـرز  شـده  يـاد  افـق  از )UGC( 1زيرسـطحي  سـاختاري  كانتوري ينقشه
 پس ، GIS محيط در يادشده ينقشه تراز خطوط زيرسطحي، ساختارهاي از صحيح درك جهت .]18[گرديد

 پتانسـيل هـم  خطـوط  ينقشـه  ترتيـب،  ايـن  بـه  .]19[شـد  رقومي نمودن، 2زمينگان و هندسي تصحيحات از
 ديد.گر تهيه گون)(پلي بسته هايمنحني قالب در سفيدرگ ميدان در آسماري سرسازند افق از تراز) (خطوط
 و شـده  برداشـت  سـطحيِ  هـاي گسله ،UGC نقشه در موجود هايگسله نظير اطالعاتي هاياليه ساير سپس

 وضـعيت  از شـمايي  ،ترتيـب  ايـن  بـه  تـا  شـد  افـزوده  اطالعـاتي  ياليـه  اين به سفيدرگ تاقديس اثرسطحي

                                                 

1 ‐ Under Ground Contour (UGC) 
2 ‐ Geo reference 

2  محاسبه صفحات گسلش عمقی در بخش های مختلف تاقدیس رگ سفید

 3

 به و دهكر حركت لغزش بردار جهت خالف و جهت در درجه 45 حركتي صفحه روي بر ،ادامه در .[17]گرديد
  ).3- شد(شكل محاسبه كشش و فشارش محورهاي ،ترتيب اين

  
  اي)يرماهوارهتصو روي (بر منطقه شناسي زمين نقشه و سفيد رگ تاقديس جغرافيايي موقعيت - 1 شكل

  

  
 سفيدرگ تاقديس مختلف هايبخش در عمقي گسلش صفحات محاسبه :2 شكل

  
 آسـماري،  سرسـازند  سـاختمانيِ  ترازهـاي  از اسـتفاده  بـا  زيرسطحي: ساختاري هاينقشه بررسي -1-3

 تهيـه  گچسـاران) -آسـماري  بـين  (مـرز  شـده  يـاد  افـق  از )UGC( 1زيرسـطحي  سـاختاري  كانتوري ينقشه
 پس ، GIS محيط در يادشده ينقشه تراز خطوط زيرسطحي، ساختارهاي از صحيح درك جهت .]18[گرديد

 پتانسـيل هـم  خطـوط  ينقشـه  ترتيـب،  ايـن  بـه  .]19[شـد  رقومي نمودن، 2زمينگان و هندسي تصحيحات از
 ديد.گر تهيه گون)(پلي بسته هايمنحني قالب در سفيدرگ ميدان در آسماري سرسازند افق از تراز) (خطوط
 و شـده  برداشـت  سـطحيِ  هـاي گسله ،UGC نقشه در موجود هايگسله نظير اطالعاتي هاياليه ساير سپس

 وضـعيت  از شـمايي  ،ترتيـب  ايـن  بـه  تـا  شـد  افـزوده  اطالعـاتي  ياليـه  اين به سفيدرگ تاقديس اثرسطحي

                                                 

1 ‐ Under Ground Contour (UGC) 
2 ‐ Geo reference 

3  نقشــه ســاختارهای ســطحی منطقه مورد مطالعه به همــراه نمودارهای 
گل سرخی و محورهای فشارش 

 4

 و تاقـديس  كلشـ  تـوان مـي  )،4-(شكل شده تهيه ينقشه كمك به آيد. دستهب سطحي و عمقي ساختارهاي
  .كرد مقايسه هم با عمق و سطح در را هاگسله روند

  

  
  فشارش محورهاي و سرخيگل نمودارهاي همراه هب مطالعه مورد منطقه سطحي ساختارهاي نقشه :3 شكل

  

  
 هايگسله و سطحي صليا هايگسله مراههبه سفيدرگ تاقديس )UGC نقشه اساس (برعمقيِ و سطحي) هايرخنمون اساس (برسطحي شكل :4 شكل

  تاقديس بنديبخش و UGC نقشه در شده مشاهده
  

 محـيط  در ]20[مغناطيسـي  هـاي خطواره ينقشه ابتدا راستا، اين در :ژئوفيزيكي هاينقشه بررسي -1-4
GIS ينقشـه  روي بـر  و گرديـده  رقـومي  نيـز  سـفيد رگ تاقـديس  سـطحي  موقعيت ،ادامه در گرديد. رقومي 

 محـل  و تاقـديس  سـطحي  موقعيـت  از متشـكل  اينقشه ،ترتيب اين به شد. انداخته سيمغناطي هايخطواره
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)پلی گون( تهیه گردید. سپس سایر الیه های اطالعاتی نظیر گسله های موجود 
در نقش��ه UGC، گسله های س��طحِی برداشت ش��ده و اثرسطحی تاقدیس 
رگ س��فید به این الیه ی اطالعاتی افزوده ش��د تا به این ترتیب، ش��مایی از 
وضعیت ساختارهای عمقی و س��طحی به دست آید. به کمک نقشه ی تهیه 
ش��ده )شکل-4(، می توان شکل تاقدیس و روند گسله ها را در سطح و عمق 

با هم مقایسه کرد.

1-4- بررسی نقشه های ژئوفیزیکی
 GIS در این راس��تا، ابتدا نقشه ی خطواره های مغناطیس��ی]20[ در محیط
رقومی گردید. در ادامه، موقعیت س��طحی تاقدیس رگ س��فید نیز رقومی 
گردیده و بر روی نقشه ی خطواره های مغناطیسی انداخته شد. به این ترتیب، 
نقش��ه ای متش��کل از موقعیت س��طحی تاقدیس و محل خطواره ها به دست 
آمد تا بتوان محل گس��له های عمیق پی سنگی نس��بت به ساختار تاقدیس را 
به دست آورد)شکل-5(. در این فرایند محل گسلی پنهان که از بخش غربی 
تاقدیس عبور می کند، مش��خص گردید. این ساختار پی سنگی به نام گسل 
هندیجان معرفی شد. جهت کنترل ساختارهای عمیق و موقعیت آن ها نسبت 
به اثر س��طحی تاقدیس رگ سفید، نقشه ی گرانی سنجی استان خوزستان در 
محیط GIS رقومی گردید]21[. سپس، ساختارهای سطحی پیمایش شده و 
اثر س��طحی تاقدیس های منطقه بر روی آن قرار داده شد)ش��کل-6(. به این 
ترتیب، تغییرات ناگهانی مقادیر آنومالی بوگه نس��بت به محل س��اختارهای 

سطحی سنجیده شد.

1-5- بررسی مقاطع ژئوفیزیکی لرزه ای
ب��ا اس��تفاده از داده هاي ل��رزه اي بازتابي که عمق نف��وذي تا حد چندین 

کیلومتر ب��ه داخل زمین را دارند، مي توان به وجود گس��ل هاي پنهان پي برد 
و در نتیجه، آن ها را مورد شناس��ایي قرار داد]19[. براي اثبات وجود گس��ل 
رگ سفید که اثرات سطحی آن را می توان در پایه یال جنوب غربی مشاهده 
ک��رد، تعداد 7 پروفیل لرزه اِي دو بعدي از میدان رگ س��فید]22[، در جهت 
عمود بر ساختار)شمالي شرقي – جنوبي غربي( و در طول )تقریباً شرقی-غربی( 
تاقدیس عمقی، تفسیر گردید. با توجه اینکه که تنها در دو پروفیل عمود بر 
تاقدیس، ش��کل و الگوی ساختاری تاقدیس و گسل رگ سفید نمایان بود، 
در این پژوهش، این دو پروفیل تفس��یر شده، بیش��تر مورد توجه قرار گرفته 

است)شکل-7(.

 FMS3 1-6- تفسیر نمودارهاي تصویرگر
 در این روش، ابزار تصویرگر به درون چاه فرستاده و تصاویر در افق های 
مختلف مخزن)حفاری ش��ده( پایش شده و به صورت دیجیتال و یا آنالوگ 
ثبت می گردد. با بازخوانی تصاویر ثبت شده و مقایسه آن ها با سایر داده های 
موجود نظیر اطالعات زمین شناسی، وضعیت شکستگی های زیرسطحِی مخزن 
مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد]23,24[. در این پژوهش، تعداد 9 نمودار 
که از موقعیت هاي مختلف میدان تهیه شده بودند، به منظور بررسي ساختاري 
شکستگي ها از لحاظ موقعیت هندسي)شیب و جهت شیب( و همچنین، تعداد 
در واحد متر)ش��دت شکستگي( انتخاب و تفسیر گردید]25[ که نتایج آن ها 

در شکل-8 آورده شده است.
 

2- نتایج به دست آمده
2-1- زمین شناسی تاقدیس رگ سفید

میدان نفتی رگ س��فید یکي از مخازن نفت��ي در کمربند کوه زاِد زاگرس 

4  شــکل ســطحی  )بر اســاس رخنمون های ســطحی( و عمقِی )بر اســاس 
نقشــه UGC( تاقدیس رگ سفید به همراه گسله های اصلی سطحی و 

گسله های مشاهده شده در نقشه UGC و بخش بندی تاقدیس

 4

 و تاقـديس  كلشـ  تـوان مـي  )،4-(شكل شده تهيه ينقشه كمك به آيد. دستهب سطحي و عمقي ساختارهاي
  .كرد مقايسه هم با عمق و سطح در را هاگسله روند

  

  
  فشارش محورهاي و سرخيگل نمودارهاي همراه هب مطالعه مورد منطقه سطحي ساختارهاي نقشه :3 شكل

  

  
 هايگسله و سطحي صليا هايگسله مراههبه سفيدرگ تاقديس )UGC نقشه اساس (برعمقيِ و سطحي) هايرخنمون اساس (برسطحي شكل :4 شكل

  تاقديس بنديبخش و UGC نقشه در شده مشاهده
  

 محـيط  در ]20[مغناطيسـي  هـاي خطواره ينقشه ابتدا راستا، اين در :ژئوفيزيكي هاينقشه بررسي -1-4
GIS ينقشـه  روي بـر  و گرديـده  رقـومي  نيـز  سـفيد رگ تاقـديس  سـطحي  موقعيت ،ادامه در گرديد. رقومي 

 محـل  و تاقـديس  سـطحي  موقعيـت  از متشـكل  اينقشه ،ترتيب اين به شد. انداخته سيمغناطي هايخطواره

5  نقشــه خطواره های مغناطیســی ]یوســفی 1382[ به همراه محل 
تاقدیس رگ سفید و گسل هندیجان

 5

 دسـت بـه  را تاقـديس  سـاختار  بـه  نسـبت  سـنگي پـي  عميـق  هايگسله محل بتوان تا آمد دستهب هاخطواره
 گرديـد.  مشـخص  ،كنـد مي عبور تاقديس غربي بخش از كه پنهان گسلي محل فرايند اين در .)5-(شكلدورآ

 هـا آن موقعيـت  و عميق ساختارهاي كنترل جهت گرديد. فيرمع هنديجان گسل نام به سنگيپي ارساخت اين
 رقـومي  GIS محـيط  در خوزسـتان  اسـتان  سـنجي گرانـي  ينقشـه  سـفيد، رگ تاقديس سطحي اثر به نسبت
 داده قرار آن روي بر منطقه هايتاقديس سطحي اثر و شده پيمايش سطحي ساختارهاي ،سپس .]21[گرديد

 سـطحي  سـاختارهاي  محـل  بـه  نسـبت  بوگـه  آنومـالي  مقادير ناگهاني تغييرات ،ترتيب اين به ).6-شد(شكل
  شد. سنجيده

  

  
  هنديجان گسل و سفيدرگ تاقديس محل همراههب ]1382 يوسفي[ مغناطيسي هايخطواره نقشه :5 شكل

 
 حـد  تـا  نفـوذي  عمـق  كـه  بازتابي ايلرزه هايداده از استفاده با :ايلرزه ژئوفيزيكي مقاطع بررسي -1-5

 مـورد  را هـا آن ،نتيجه در و بردپي پنهان هايگسل وجود به توانمي ،دارند را زمين داخل به كيلومتر چندين
 يـال  پايـه  در تـوان مـي  را آن سـطحي  اثـرات  كـه  سـفيد رگ گسل وجود اثبات براي .]19[داد قرار شناسايي

ـ  پروفيل 7 تعداد ،دكر مشاهده غربيجنوب  بـر  عمـود  جهـت  در ،]22[سـفيد رگ ميـدان  از بعـدي  دو ايِرزهل
 توجـه  بـا  گرديد. تفسير ،عمقي تاقديس غربي)-شرقي (تقريباًطول در و غربي)جنوبي – شرقيساختار(شمالي

 نمايـان  سـفيد رگ گسـل  و تاقـديس  ساختاري الگوي و شكل تاقديس، بر عمود پروفيل دو در تنها كه اين به
 ).7-است(شكل گرفته قرار توجه مورد بيشتر شده، تفسير پروفيل دو اين ،شپژوه اين در ،بود
 
 در تصاوير و فرستاده چاه درون به تصويرگر ابزار ،روش اين در .FMS1 تصويرگر نمودارهاي تفسير -6- 1
 با گردد.مي ثبت آنالوگ يا و ديجيتال صورت به و شده پايش شده) مخزن(حفاري مختلف هاي،افق در

 وضعيت شناسي،زمين اطالعات نظير موجود هايداده ساير با هاآن مقايسه و شده ثبت صاويرت بازخواني
 9 تعداد پژوهش، اين در .[23,24]گيردمي قرار ارزيابي و بررسي مورد مخزن زيرسطحيِ هايشكستگي

 لحاظ از هاشكستگي ساختاري بررسي منظوربه، بودند شده تهيه ميدان مختلف هايموقعيت از كه نمودار

                                                 

1 ‐ Formation Micro Scanner 
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بوده که در مرز جنوبي فرو افتادگي دزفول، در س��واحل شمالی خلیج فارس 
واقع گردیده اس��ت. وجود ساختار رگ سفید نخس��تین بار درسال 1330 با 
مطالعات س��طح االرضي و صحرایي مورد اکتش��اف و سپس، در سال 1342 
با اکتش��افات ژئوفیزیکی مورد تأیید قرار گرف��ت]26،27،28[. این تاقدیس 
یکي از ساختمان هاي پیچیده در ناحیه زاگرس بوده که نشان دهندة خمیدگي 
در محور تاقدیس با دو روند متفاوت می باش��د]29[. روند بخش های شرقی 
و مرکزی این تاقدیس N90-110 )ش��رقی- غربي تا جنوب شرقي( و روند 
بخش غربی آن N160-170 )تقریباً ش��مالي– جنوبي( است. رخنمون های 
س��طحی در این تاقدیس  شامل س��ازند بختیاری)کنگلومرای پلیستوسن(، 
گچساران)تبخیری های میوسن پایینی(،  میش��ان)مارن ها و آهک های مارنی 
میوسن پایینی - میانی( و  آغاجاری )ماسه سنگ ها و مارن های میوسن باالیی - 
پلیوسن( است]26[ )شکل-1(. مهم ترین سازند عمقی، سازند آسماری است 
که به دلیل داشتن تخلخل مناسب ناشی از شکستگی های حاصل از نیروهای 
فشارشی، یکی از افق های مهم نفتی)مخزن نفتی( به شمار می آید]27[. سازند 
آس��ماري در این میدان داراي ضخامت حفاري 354 متر)در چاه-2 واقع در 
کوهانک شمال غربي( تا 461 متر)در چاه 104 واقع در دامنه جنوبي کوهانک 
جنوب شرقي( مي باشد. به سمت جنوب- جنوب شرق میدان، ضخامت سازند 

آسماري در چاه ها افزایش مي یابد]28[. 

2-2- گسله های اصلی منطقه
 در این بخش دو گسل اصلی معرفی و مورد بررسی قرار می گیرند.

الف- گس�ل رگ س�فید: یک گس��ل معکوس)نوع راندگی( می باشد که 
در یال جنوب غربی تاقدیس رگ س��فید قرار گرفته و از ش��مال بندر دیلم تا 

شمال شرق بندر هندیجان قابل مشاهده بر روی رخنمون های سطحی می باشد 
]30[ )شکل-9(. موقعیت گسل رگ سفید در بخش شرقي و مرکزی میدان، 
به موازات محور تاقدیس رگ سفید تقریباً شمال غربی– جنوب شرقی )110-
N100( بوده و در بخش غربي، این گسل خمش یافته و دارای راستای تقریباً 
ش��مالی- جنوبی )N160-180( شده اس��ت. با توجه به تفسیر مقاطع لرزه ای 
)ش��کل-7( و همچنین، اثرات سطحی، باید اذعان نمود که شیب این گسل 
متغیر بوده و از حدود 60 درجه به س��مت شمال ش��رق در سطح تا حدود 20 
درجه در عمق تغییر می نماید که حکایت از قاشقی بودن هندسه سطح گسل 

می باشد.
 

ب- گس�ل هندیجان: در تفسیر نقش��ه ای که متشکل از موقعیت سطحی 
تاقدیس و محل خطواره های مغناطیسی بود)شکل-5(، محل گسلی مدفون 
که از بخش غربی تاقدیس عبور می نماید، مشخص و این ساختاِر پی سنگی 
به نام گس��ل هندیجان معرفی گردید. گسل هندیجان یک گسل عرضي با 
مولفه راست بر مي باشد که با توجه نقشه خطواره هاي پي سنگ)شکل-6( با 
عبور از نزدیکي تاقدیس رگ س��فید و تأثیر بر آن، س��بب خمش ساختاري 
راست گرد دماغه تاقدیس شده و سپس، با عبور از میدان تنگو تا خلیج فارس 
ادامه می یابد. این گس��ل احتماالً از نوع گس��ل هاي عرضي قدیمي است که 
در پي س��نگ تشکیل ش��ده، در طي نئوژن دوباره فعال شده]4[ و همزمان با 
چین خوردگي، تأثیر خود را بر تاقدیس رگ س��فید گذاش��ته اس��ت. به نظر 
می رسد که این گس��ل با روند تقریباً  شمالی- جنوبی )حدود 160N(، یک 
گسل راست زاویه بوده و عامل اصلی تغییرات ساختاری و به هم ریختگی های 
چینه ای در بخش غربی)خمش یافته( تاقدیس رگ سفید باشد. اثر این گسل 

6  نقشــه گرانی سنجی استان خوزستان به همراه موقعیت تاقدیس 
رگ سفید و گسله های اصلی

 6

 تفسير و انتخاب شكستگي) متر(شدت واحد در تعداد ،همچنين و شيب) جهت و هندسي(شيب موقعيت
 .است شده آورده 8-شكل در هاآن نتايج كه ]25[گرديد

 
  اصلي هايگسله و سفيدرگ تاقديس موقعيت مراههبه خوزستان استان سنجيگراني نقشه :6 شكل

  

  
 سفيدرگ تاقديس مركزي و غربي هايبخش در شدهتفسير ايلرزه مقاطع :7 شكل

  

7  مقاطع لرزه ای تفسیرشده در بخش های غربی و مركزی تاقدیس رگ سفید

 6

 تفسير و انتخاب شكستگي) متر(شدت واحد در تعداد ،همچنين و شيب) جهت و هندسي(شيب موقعيت
 .است شده آورده 8-شكل در هاآن نتايج كه ]25[گرديد

 
  اصلي هايگسله و سفيدرگ تاقديس موقعيت مراههبه خوزستان استان سنجيگراني نقشه :6 شكل

  

  
 سفيدرگ تاقديس مركزي و غربي هايبخش در شدهتفسير ايلرزه مقاطع :7 شكل
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به خوبی بر روی نقش��ه مغناطیسی استان خوزس��تان قابل پی گیری و بررسی 
است)شکل-6(.

2-3- نتایج تفسیر مقاطع لرزه ای
تفس��یر داده هاي مقاط��ع ژئوفیزیکي عم��ود بر میدان نفتی رگ س��فید، 
نش��ان دهنده این اس��ت که در یال جنوب غربی تاقدیس، یک گس��ل رانده 
وجود دارد که عملکرد آن سبب رانده شدن یال جنوب غربی بر روی دشت 
رگ سفید شده و همچنین، سبب تشکیل تاقدیس رگ سفید گردیده است. 
همچنین، کنت��رل وضعیت الیه بندی در دو یال تاقدیس، بیان کننده نامتقارن 
بودن شیب الیه بندي در دو یال بوده و سیماي یک چین نامتقارن را به نمایش 
می گذارد، به گونه ای که شیب یال شمال شرقی بسیار کم بوده )15 تا 25 درجه( 
و این در حالی است که شیب یال جنوب غربی بسیار زیاد می باشد)بعضاً بیش 
از 60 درجه( و حتی گاهي به صورت برگش��ته دیده می شود. به این ترتیب، 
تفسیر مقاطع لرزه ای موید این مطلب است که تاقدیس رگ سفید می تواند 

یک چین مرتبط با گسل رانده باشد. 

2-4- نتایج حاصل از تحلیل های ساختاری سطحی
نتایج تحلیل های س��اختاری در بخش سطحی تاقدیس رگ سفید در سه 
بخش بررس��ی تراکم شکس��تگی ها )در قالب تهیه نمودارهای گل سرخی، 
محاسبه صفحات اصلی گسلش و محاسبه محورهای فشارش( انجام گرفته 

است که به شرح زیر می باشد:
الف- بررس��ی می��زان تراکم شکس��تگی های س��طحی، نش��ان می دهد 
ک��ه در بخ��ش ش��رقی دو رون��د اصل��ی N105-115 و N35-55، رون��د 
غالب شکس��تگی های این بخش را تش��کیل داده ان��د. در بخش مرکزی نیز 
شکس��تگی هایی با امتداد N120-140 روند غالب شکس��تگی ها را تشکیل 
داده اند)شکل-3(. این در حالی است که در بخش غربی )بخش خمش یافته(، 
بیشترین شکس��تگی ها متعلق به امتدادهای شمال غربی-جنوب شرقی )160-
N140( بوده و در درجات بعدی، امتدادهای N160-180 و N90-100 دیده 

می شوند)شکل-3(.
ب- محاس��به سطوح اصلی گس��لش در بخش های مختلف به شرح زیر 

می باشد:
- محاسبه صفحات گسلش اصلی در بخش شرقی)بخش بدون خمش(، 
وجود گس��له هایی با مش��خصات N66/55-SE و N95/15-NW را نشان 

می دهد)شکل-2(. 
- محاس��به صفحات گس��لش اصل��ی در بخ��ش مرکزی)محل خمش 
تاقدیس(، وجود گسله هایی با مشخصات N 53/60SE و N 110/15-NE را 
نشان می دهد )شکل-2(. این صفحات بیشتر به صورت یک زون گسله وسیع 

در سطح زمین دیده می شوند. 
- محاس��به صفحات گسلش اصلی در بخش غربی)بخش خمیده(، نشان 
دهنده گس��له هایی با مش��خصات N127/15-NE و N170/80-NE است.

)ش��کل-2(. این صفحات دو روند اصلی را به نمایش می گذارند به گونه ای 
که روند N170 هم روند با گس��ل هندیجان ب��وده و روند N127 هم روند با 

بخش تقریباً خمیده گسل رگ سفید است.
ج- محاسبه محورهای فشارش در بخش های مختلف، نسل های مختلف 

حرکتی را به نمایش می گذارند:
- در بخش شرقی، امتداد محورها عمدتاً شمال شرقی)N25( و جنوب غربی 
)N195( اس��ت. همچنین، در این بخش محور فشارش با امتداد شمال غربی 

)N290( نیز دیده می شود.
- در بخش مرکزی، امتداد محورهای فشارش بیشتر شرقی )N90( بوده و 
به طرف غرب تاقدیس، به تبعیت از بخش خمش یافته، روند محور فشارش 

جنوبی )N180( می شود.
- در بخش غربی، محور اصلی دارای روند جنوبی )N160( است. در این 
بخش همچنین، محورهایی با روند شمالی )N00( و شمال غربی )N300( نیز 

دیده می شوند.

FMS 2-5- نتایج تفسیر نمودارهای
شکس��تگي هاي مخزن به دو نوع شکس��تگي هاي باز و بس��ته قابل تقسیم 
هس��تند. شکستگی های بس��ته، محدود به عمق خاصی می ش��وند، درحالی 
 FMS که شکس��تگی های باز پراکنده اند]23[. تفسیر نمودارهای تصویرگر
]25،29[ ب��رای چاه ه��ای 52، 61، 63، 64، 67، 70، 71، 74 و 83 می��دان 

8  نقشــه ســاختاری زیرســطحی به همراه وضعیت عمقی روندهای اصلی 
زیرسطحی، نمودارهای گل سرخی بر اساس تفسیر نمودارهای تصویرگر
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  تصويرگر نمودارهاي تفسير اساس بر سرخيگل نمودارهاي زيرسطحي، اصلي روندهاي عمقي وضعيت مراههبه زيرسطحي ساختاري نقشه :8 شكل

  

  آمده دستبه نتايج -2
 زادكوه كمربند در نفتي مخازن از يكي سفيدرگ نفتي ميدان سفيد:رگ تاقديس شناسيزمين -1- 2

 وجود است. گرديده واقع فارس خليج شمالي سواحل در ،دزفول افتادگيفرو جنوبي مرز در كه دهوب زاگرس
 در ،سپس و اكتشاف مورد صحرايي و االرضيسطح مطالعات با 1330 درسال بار نخستين سفيدرگ ساختار

 هايساختمان از يكي تاقديس اين ].26،27،28گرفت[ قرار يدأيت مورد ژئوفيزيكي اتاكتشاف با 1342 سال
 .]29[باشدمي متفاوت روند دو با تاقديس محور در خميدگي دهندةنشان كه بوده زاگرس ناحيه در پيچيده

 غربي بخش روند و )شرقي جنوب تا غربي -(شرقي 90N- 110 تاقديس اين مركزي و شرقي هايبخش روند
 سازند شامل  تاقديس اين در سطحي هايرخنمون است. )جنوبي –شمالي (تقريباً 160N-170 آن

 مارني هايآهك و هامارنميشان( پاييني)، ميوسن هايتبخيريگچساران( ،پليستوسن) بختياري(كنگلومراي
 ).1-(شكل]26[است وسن)يپل - بااليي ميوسن هايمارن و هاسنگماسه( آغاجاري و مياني) - پاييني ميوسن

 حاصل هايشكستگي از ناشي مناسب تخلخل داشتن دليلبه كه است آسماري سازند ،عمقي سازند ترينمهم
 اين در آسماري سازند .]27[آيدمي شماربه نفتي) (مخزننفتي مهم هايافق از يكي فشارشي، نيروهاي از

 104 چاه متر(در 461 تا غربي)شمال كوهانك در واقع 2- چاه متر(در 354 حفاري ضخامت داراي ميدان
 سازند ضخامت ،ميدان شرقجنوب -جنوب سمت هب باشد.مي شرقي) جنوب كوهانك جنوبي دامنه در اقعو

   .]28[يابدمي افزايش هاچاه در آسماري
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رگ سفید نشان می دهد که )شکل-8( در بخش غربی تاقدیس )دماغه غرب 
- ش��مال غربی( عمده ترین شکس��تگی ها دارای امتداد N140-160 )شمال 
ش��مال غربي – جنوب جنوب ش��رقي( اس��ت که هم روند با گسل هندیجان 
می باش��د و روندهاي ش��مالي- جنوبي و شرقي – غربي نیز به تعداد کمتری 
قابل مشاهده هستند. در محل خمیدگی تاقدیس رگ  سفید )بخش مرکزی(، 
نمایان گر روند عمده ش��مال غربي – جنوب شرقي )N120-140( که همان 
روند خمیده تاقدیس رگ س��فید است و روند هاي دیگر نیز دیده مي شوند. 
در قسمت شرقي میدان)بخش شرق –جنوب شرق( روند عمده شکستگي ها 
شمال غربي– جنوب شرقي و شرقی- غربی بوده و به تعداد کمتر روند شمالي 

– جنوبي نیز دیده می شود.

2-6- نتایج بررسی نقشه ساختاری زیرسطحی
در بررس��ی نقشه س��اختاری زیرس��طحی مربوط به سرس��ازند آسماری 
مش��خص شد که ش��کل تاقدیس در عمق نیز نامتقارن است، به گونه ای که 
یال جنوب غربی بسیار پرشیب تر از یال شمال شرقی )همانند رخنمون سطحی( 
است)ش��کل-4(. همچنین، با قراردادن اثر س��طحی تاقدیس بر روی نقش��ه 
UGC )در محیط GIS( معلوم گردید که شکل تاقدیس در عمق نیز از شکل 
س��طحی آن تبعیت می کند، به طوری که روند خمیده تاقدیس در عمق دقیقاً 
شبیه روند خمیده تاقدیس در سطح می باشد)شکل-4(. کنترل این روندها در 
سطح و عمق، سه روند تقریبی N90-110 در بخش شرقی، N120-140 در 
بخش مرکزی و N160-180 در بخش غربی به نمایش می گذارد که حاکی 

از اعمال خمش ساختاری در بخش غربی تاقدیس رگ سفید است]31[.

3- بحث و بررسی 
این میدان نفتی که در سطح به صورت تاقدیسی به طول 54 کیلومتر و عرض 
4 تا 5 کیلومتر می باشد، یکي از مخازن نفتي اصلی در کمربند کوه زاد زاگرس 
است. این تاقدیس یکي از ساختمان هاي پیچیده در ناحیه زاگرس است که 
نش��ان دهندة خمیدگي در محور تاقدیس با دو روند متفاوت می باشد. روند 
بخش  ش��رقی این تاقدیس N90-110  می باشد که در بخش مرکزی دچار 
 N160-180 خمشی آشکار گردیده است به گونه ای که روند بخش غربی آن
شده است. با قراردادن اثر سطحی تاقدیس بر روی نقشه UGC معلوم گردید 
که شکل تاقدیس در عمق نیز از شکل سطحی آن تبعیت می کند)شکل-4(. 
کنترل این روندها در س��طح و عمق، س��ه روند N90-110 در بخش شرقی، 
N120-140 در بخ��ش مرک��زی و N160-180 در بخ��ش غربی به نمایش 
می گذارد که حاکی از خمش ساختاری راست گرد در بخش غربی تاقدیس 
رگ س��فید اس��ت. کنترل وضعیت الیه بندی دو یال تاقدیس رگ سفید در 
مقاطع لرزه ای عمود بر میدان و نقشه ساختاری زیرسطحی، بیان کننده نامتقارن 
بودن شیب الیه بندي در دو یال تاقدیس بوده و سیماي یک چین نامتقارن را 
به نمایش می گذارد، به گونه ای که شیب یال شمال شرقی بسیار کم بوده )15 
تا 25 درجه( و این در حالی است که شیب یال جنوب غربی بسیار زیاد بوده 

)بعضاً بی��ش از 60 درجه( و حتی بعضاً به صورت برگش��ته دیده می ش��ود 
)شکل-10(. تفس��یر داده هاي لرزه ای، یک گسل رانده در یال جنوب غربی 
تاقدیس نش��ان می دهد که عملکرد آن سبب رانده شدن یال جنوب غربی بر 
روی دشت رگ سفید شده و تاقدیس رگ سفید را شکل داده است )شکل-
10(. اثر سطحی این گسل، طی بازدیدهای صحرایی در پایه یال جنوب غربی 
شناس��ایی گردید. این گسل با نام گسل رگ سفید شناخته می شود. موقعیت 

10  وضعیت سطحی و عمقی تاقدیس رگ سفید در الف:بخش شرقی، ب: 
بخش مركزی و ج: بخش غربی
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 نمايش به را نامتقارن چين يك سيماي و بوده تاقديس يال دو در بندياليه شيب بودن نامتقارن كنندهبيان
 شيب كه است حالي رد اين و درجه) 25 تا 15(بوده كم بسيار شرقيشمال يال شيب كه ايگونهبه ،گذاردمي
 شودمي ديده برگشته صورت به بعضاً حتي و درجه) 60 از بيش (بعضاً بوده زياد بسيار غربيجنوب يال

 عملكرد كه دهدمي نشان تاقديس غربيجنوب يال در رانده گسل يك اي،لرزه هايداده تفسير .)10- (شكل
 است داده شكل را سفيدرگ تاقديس و شده سفيدرگ دشت روي بر غربيجنوب يال شدن رانده سبب آن

 اين گرديد. شناسايي غربيجنوب يال پايه در صحرايي بازديدهاي طي گسل، اين سطحي اثر .)10- (شكل
 به ،ميدان شرقي بخش در سفيدرگ گسل سطحي موقعيت شود.مي شناخته سفيدرگ گسل نام با گسل

 اين ،غربي بخش در اما .است )90N-110( يشرقوبجن –يغربشمال تقريباً سفيد،رگ تاقديس محور موازات
 تفسير به توجه با است. هشد )160N-180( جنوبي -شمالي راستاي داراي تقريباً و يافته خمش گسل
  .دارد قاشقي حالت گسل سطح هندسه كه گفت بايد ايلرزه مقاطع

  

   
 غربي خشب ج: و مركزي بخش ب: شرقي، الف:بخش در سفيدرگ تاقديس عمقي و سطحي وضعيت :10 شكل

 كـه  مدفون گسلي محل سنجي،گراني و مغناطيسي) هاي(خطواره مغناطيسي ژئوفيزيكي هاينقشه تفسير در
 معرفـي  هنـديجان  گسل نام به ،سنگيپي ساختارِ اين گرديد. مشخص ،نمايدمي عبور تاقديس غربي بخش از

 ثيرأتـ  و سفيدرگ تاقديس غرب از عبور با كه باشدمي برراست مولفه با عرضي گسل يك هنديجان گسل شد.
 عرضي هايگسل نوع از احتماالً گسل اين .است شده تاقديس دماغه گردراست ساختاري خمش سبب آن، بر

 ،خـوردگي چين با همزمان و شده فعال دوباره نئوژن طي در و شده تشكيل سنگپي در كه است زاويه راست
 .است گذاشته سفيدرگ تاقديس بر را خود ثيرأت

 مختلف هايبخش در هاشكستگي غالب روند كه گرديد معلوم عمقي و سطحي ساختاري هايبررسي در
 را اصلي هايگسله امتداد از عمقي غالب هايشكستگي روند تبعيت مسئله اين و بوده مشابه تقريباً تاقديس

  گذارد.مي نمايش به

9  نماهایی از اثرســطحی گســل رگ ســفید در یــال جنوب غربی تاقدیس 
رگ سفید، به برگشتگی الیه ها در شکل )ب( توجه گردد.
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  گيرند.مي قرار بررسي مورد و معرفي اصلي گسل دو بخش اين در منطقه: اصلي هايگسله - 2- 2
 سفيدرگ تاقديس غربيجنوب يال در كه اشدبمي راندگي) معكوس(نوع گسل يك :سفيدرگ گسل -الف
 سطحي هايرخنمون روي بر مشاهده قابل هنديجان بندر شرقشمال تا ديلم بندر شمال از و گرفته قرار
 تاقديس محور موازات به ،ميدان مركزي و شرقي بخش در سفيدرگ گسل موقعيت .)9-(شكل]30[باشدمي
 و يافته خمش گسل اين ،غربي بخش در و بوده )100N- 110( يشرقجنوب –يغربشمال تقريباً سفيدرگ

 و )7- (شكل ايلرزه مقاطع تفسير به توجه با است. هشد )160N-180( جنوبي -شمالي تقريباً راستاي داراي
 سمتهب درجه 60 حدود از و بوده متغير گسل اين شيب كه نمود اذعان بايد ،سطحي اثرات ،همچنين

 سطح هندسه بودن قاشقي از حكايت كه نمايدمي تغيير عمق در درجه 20 حدود تا سطح در شرقشمال
  باشد.مي گسل

  
  .گردد توجه (ب) شكل در هااليه برگشتگي به سفيد،رگ تاقديس غربيجنوب يال در سفيدرگ گسل اثرسطحي از نماهايي :9 شكل

  
 هـاي خطـواره  محـل  و تاقـديس  سـطحي  موقعيـت  از متشـكل  كه اينقشه تفسير در :هنديجان گسل -ب

 ايـن  و مشـخص  ،نمايـد مـي  عبـور  تاقـديس  غربي بخش از كه مدفون گسلي محل )،5-بود(شكل مغناطيسي
 بـر راسـت  مولفـه  بـا  عرضي گسل يك هنديجان گسل گرديد. فيرمع هنديجان گسل نام به سنگيپي ساختارِ

 آن، بـر  ثيرأت و سفيدرگ تاقديس نزديكي از عبور با )6-(شكلسنگپي هايخطواره نقشه توجه با كه باشدمي
 ادامـه  فـارس  خلـيج  تا تنگو ميدان از عبور با ،سپس و شده تاقديس دماغه گردراست ساختاري خمش سبب
 نئـوژن  طي در و شده تشكيل سنگپي در كه است قديمي عرضي هايگسل نوع از احتماًال گسل اين يابد.مي

 نظـر بـه  اسـت.  گذاشـته  سـفيد رگ تاقـديس  بر را خود ثيرأت ،خوردگيچين با همزمان و ]4شده[ فعال دوباره
 اصلي عامل و بوده زاويهراست گسل يك ،)160N (حدود يجنوب -يشمال تقريباً روند با گسل اين كه رسدمي

 اين اثر باشد. سفيدرگ تاقديس يافته) غربي(خمش بخش در ايچينه هايريختگيهمهب و ساختاري تغييرات
  ).6-است(شكل بررسي و گيريپي قابل خوزستان استان مغناطيسي نقشه روي بر خوبيبه گسل



42

مقاالت علمي - پژوهشی

سطحی گسل رگ س��فید در بخش شرقي میدان، به موازات محور تاقدیس 
رگ سفید، تقریباً شمال غربی– جنوب شرقی )N90-110( است. اما در بخش 
غربي، این گسل خمش یافته و تقریباً دارای راستای شمالی- جنوبی )180-

N160( شده است. با توجه به تفسیر مقاطع لرزه ای باید گفت که هندسه سطح 
گسل حالت قاشقی دارد.

در تفسیر نقش��ه های ژئوفیزیکی مغناطیس��ی )خطواره های مغناطیسی( 
و گرانی س��نجی، محل گس��لی مدفون که از بخ��ش غربی تاقدیس عبور 
می نماید، مشخص گردید. این س��اختاِر پی سنگی، به نام گسل هندیجان 
معرفی شد. گسل هندیجان یک گسل عرضي با مولفه راست بر مي باشد که 
با عبور از غرب تاقدیس رگ س��فید و تأثیر بر آن، سبب خمش ساختاري 
راست گرد دماغه تاقدیس شده است. این گسل احتماالً از نوع گسل هاي عرضي 
راست زاویه است که در پي سنگ تشکیل شده و در طي نئوژن دوباره فعال شده 

و همزمان با چین خوردگي، تأثیر خود را بر تاقدیس رگ سفید گذاشته است.
در بررس��ی های س��اختاری س��طحی و عمقی معلوم گردید که روند غالب 
شکس��تگی ها در بخش های مختلف تاقدیس تقریباً مش��ابه بوده و این مس��ئله 
تبعیت روند شکستگی های غالب عمقی از امتداد گسله های اصلی را به نمایش 

می گذارد.
محاسبه سطوح اصلی گسلش دو روند اصلی مربوط به گسله های هندیجان و 
رگ سفید )و بخش خمش یافته آن در بخش های مرکزی و غربی( را به نمایش 

می گذارند. 
تحلیل سینماتیکی گسله های سطحی در بخش های مختلف تاقدیس، حکایت 
از دو نس��ل حرکت در بخش های مختلف تاقدیس دارد، به گونه ای که به نظر 
می رس��د ابتدا تاقدیس با روند N90-110 تحت اثر عملکرد گسل رگ سفید، 
به عنوان یک چین مرتبط با گسل )از نوع چین های انتشار گسلی( شکل گرفته 
اس��ت. سپس، تحت اثر فعالیت گسل هندیجان، بخش غربی آن دچار خمشی 

راست گرد شده و به روند فعلی در آمده است.
ب��ه این ترتیب، می توان به این نتیجه رس��ید که تکامل س��اختاری تاقدیس 
رگ س��فید تحت اثر عملکرد دو گسل اصلی رگ س��فید )در پایه یال جنوبی 
تاقدیس( و هندیجان )در غرب تاقدیس( قرار گرفته و به واسطه عملکرد آن ها، 
س��اختار کنوني آن شکل گرفته است. به عبارت دیگر، تحلیل های ساختاری، 
بیانگر الگوی دگرش��کلی تحت دو رژیم زمین س��اختی فشارش��ی )به واسطه 

عملکرد گس��ل رگ سفید( و برشی )به واسطه عملکرد گسل هندیجان( است 
که در کنار هم مسئول دگرریختی های به وجود آمده می باشند. نتایج تحلیل های 
ساختاری نیز نشان می دهد که روند شکستگی های ایجاد شده در سطح و عمق 
تقریباً یکس��ان بوده و همچنین، ش��کل این دگرریختی ها در سطح و عمق نیز 

)تقریباً( از هم تبعیت می کنند. 

نتیجه گیری
میدان نفتی رگ سفید یکي از مخازن نفتي اصلی در مرز جنوبي فرو افتادگي 
دزفول می باشد که امتداد بخش غربی آن دچار خمشی آشکار گردیده است. 
در بررسی صحرایی و همچنین، نقشه ساختاری زیرسطحی )UGC( مربوط به 
سرسازند آسماری مشخص شد که شکل تاقدیس در عمق نیز همچون بخش 
سطحی نامتقارن اس��ت، به گونه ای که یال جنوب غربی بسیار پرشیب تر از یال 

شمال شرقی )همانند رخنمون سطحی( است.
تفس��یر داده ه��اي ل��رزه ای، ادامه عمقی گس��ل رانده رگ س��فید را در یال 
جنوب غربی تاقدیس با هندس��ه قاشقی نشان می دهد. عملکرد این گسل سبب 
رانده شدن یال جنوب غربی و ایجاد تاقدیس رگ سفید شده است. گسل مدفون 
هندیجان یک گسل عرضي راست زاویه با مولفه راست بر مي باشد که با عبور از 
غرب تاقدیس رگ سفید و تأثیر بر آن، سبب خمش ساختاري راست گرد دماغه 

تاقدیس شده است.
تحلیل س��ینماتیکی گس��له های س��طحی حکایت از دو نس��ل حرکت در 
بخش های مختلف تاقدیس دارد. به گونه ای که به نظر می رسد ابتدا تاقدیس با 
روند N90-110 تحت اثر عملکرد گسل رگ سفید، به عنوان یک چین مرتبط با 
گسل )از نوع چین های انتشار گسلی( شکل گرفته است. سپس، تحت اثر فعالیت 
گسل هندیجان، بخش غربی آن دچار خمشی راست گرد شده و به شکل روند 

فعلی در آمده است.
نتایج تحلیل های ساختاری نشان می دهد که روند شکستگی های ایجاد شده 
در سطح و عمق تقریباً یکسان بوده و همچنین، شکل این دگرریختی ها در سطح 
و عمق نیز )تقریباً( از هم تبعیت می کنند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان 
عنوان کرد که در بس��یاری از موارد، ساختارهای عمقی بسیار شبیه ساختارهای 
سطحی بوده و با استفاده از اطالعات سطحی می توان قضاوتی کارشناسانه نسبت 

به شرایط عمقی پیدا نمود.
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