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  يپارس يدان نفتيم يها يو شکستگ يل ساختاريتحل

  

  3مهندس محمد سراج، 2دكتر سيد احمد علوي ،1زدانیيمحمد 

  شناسي، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران گروه زمين. 1

  شناسي، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران گروه زمين. 2

  جنوب خيز شركت ملي نفت مناطق نفت. 3

  

  دهيچک

ن مطالعه بر اساس يدر ا .دزفول واقع شده است يفروافتادگ يدر شمال بخش مرکز يپارس يدان نفتيم

ن يا يها يشکستگ و يخوردگ نيسازوکار چ يرسطحيز يليتحل يها از روش يريگ و با بهره يرسطحياطالعات ز

جنوب غرب تاقديس (ييال جلوير د يبه وجود گسل راندگ با توجه .ه استقرار گرفت يس مورد بررسياقدت

س سازوکار ين تاقديا يها يژگيباشد و مجموعه و يم ين مرتبط با گسل راندگيک چي يس پارسي، تاقد)پارسی

 .کند يشنهاد ميرشد آن پ يال را برايگسل خورده و مدل مهاجرت لوال و چرخش  يشيجدا يها نيچ

ک و دو سازند ي يمخزن يها ها نشان داد که منطقه همطالعه مغز و يحفار يها ، دادهيهندس يليتحل يها روش

و  يکوهانه جنوب شرق يال جنوب غربي نينهمچ .برخوردارند ييباال يتراکم شکستگ گسترش و از يآسمار

   .شدند ييشناسا يشکستگ يتراکم باال از ساختار با ييها بخشبه عنوان  يکوهانه شمال غرب يال شمال شرقي

  يپارس يدان نفتيم ،يگسل راندگ ،يشکستگ ،يخوردگ نيسازوکار چ: د واژه هايلک

   

 مقدمه  

 شرقي اهواز ي جنوب متر كيلو 130 استان خوزستان و ميدان پارسي يكي از ميادين بزرگ نفتي است كه در

در  ،شمال بخش مرکزي فروافتادگي دزفول اي حوضه زاگرس در از لحاظ تقسيمات ناحيه. قرار گرفته است

 31ْ 12الي  30ْ 55َ  هاي جغرافيايي بنگستان، منصورآباد و در محدوده عرض  ج، ماماتين، كوهبين ميادين كرن

منطقه مورد مطالعه  يها رخنمون .)1شکل(واقع شده است 50ْ  03/0الي 49ْ 49هاي جغرافيايي و طول

ميوسن ( ارانسازندهاي گچس - گروه فارس و سازندهاي ) کنگلومراي پليستوسن(مشتمل بر سازند بختياري 

پارسي يك  تاقديس .باشد مي) پليوسن - ميوسن بااليي ( آغاجاريو  )مياني - ميوسن پاييني ( ميشان، )پايينی

ن يه زيده است و در ناحيخم يبا سطح محور، دوكوهانه و دو دماغه 3، نامتقارن2باز ، 1يا راستوانهيغ چين

درجه و  N 328س ين تاقديمحور ا يوت عمومميآز .باشد يقابل مشاهده م يا ن جعبهيک چيبصورت  ياسب

  .)1382مطيعي ( باشد يم 1:6طول به عرض   ينسبت عموم يدارا يدر رأس سازند آسمار

ل يت تشکيعمدتاً از آهک و دولوم ييدان است که در مناطق باالين ميصورت سنگ مخزن ا به يسازند آسمار 

سازند آسماري ميدان پارسي از نظر سنگ شناسي بندي انجام شده،  شده است و بر اساس جديدترين منطقه

در قاعده سازند  5در رأس و منطقه  1منطقه . بندي گرديده است تقسيم 1زيرمنطقه 2و  4منطقه 5به 

                                                
1.  Non- Cylindrical  
2. Open   
3.  Asymmetric   

Zone  4
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موجود  يها ق با توجه به نوع دادهين تحقيدر ا ).1381قشقايي،  قرباني اشراقي و( آسماري قرار گرفته است

ر يز يکاربرد يها روش از مجموعة يرسطحيز يها يتگو  شکس يساختارات يخصوص يو بررس ييجهت شناسا

   :ده استياستفاده گرد

    يا لرزه يها رخ مير نيتفس - 

  رات انحناء                  ييزان تغيم يبررسبه منظور مطالعه و  يهندس يليتحل يها از روش يريگ بهره - 

  )يو وزن گل حفار يهرزرورات ييزان تغيم يبررس(ياستفاده از اطالعات حفار - 

   يحفار يها مغزه يمطالعه و بررس - 

  

     روش مطالعه

    يدان پارسيها در م يشکستگ و تراکم يع فراوانيتوز يل و بررسيتحل

و کربناته  يدروکربنيدر مخازن ه يشکستگ يبا تراکم باال ييها مکان ييها و شناسا يح شکستگيل صحيتحل

ها در  يو تراکم شکستگ يع فراوانيتوز  يجهت بررس .برخوردار است يا ژهيت ويران از اهميجنوب غرب ا

ج يخاص خود برخوردارند و نتا ييک از کارايبهره گرفته شده است که هر  ييها از مجموعه روش يدان پارسيم

  :ها عبارتند از ن روشيا. ديار سودمند واقع گرديحاصل از آنها بس

مشتمل بر روش :  لعه و بررسي ميزان تغييرات انحناءهاي تحليلي هندسي به منظور مطا روش -1

RFF  دنباش يجهت خمش محور ساختاري م و تعيين ميزان و، تحليل دايره محاطي                 .  

بندي  پيرامون جمع  Associates  (1975) McCord & شركت مطالعات به توجه اب :RFFروش -الف  

كيفي و فاقد ابعاد در نظر  زيرحاصل رابطه  .ارائه شده است  )1(ه هاي مؤثر رابط امل مرتبط با شكستگيوع

اند و به صورتي است  گذاري شده هر كدام از اجزاء اين رابطه با توجه به درجات كيفي كميت. گرفته شده است

  : )1(در رابطه .آورده شده است) 1(كه در جدول 

  

LCBSBRRFF                              )                   1(رابطه  sr ×−××+×= )1()()(  

RFF    :اه انبوهي نسبي شكستگي   

 L  :فوت باشد و با ثابت بودن  15000تا  7500با  فرض اينكه سر سازند آسماري بين اعماق  :سنگ شناسي

  .تقسيم شده است 1تا  4ساير عوامل، كيفيت به چهار رده 

C   :هـا در زيـر سـطح آب و نفـت      ه تمـامي شكسـتگي  با احتساب دو فرض اساسي يكي اينكـ  :سيمان شدگي

هـش   سـازند آسـماري سـيمان شـدگي كـا      اند و ديگر اينكه از سطح تماس آب و نفت بطرف سـر   سيمان شده

  : شود محاسبه مي 2يابد، با استفاده از رابطه  مي

×9.0                                                                                 )2(رابطه
−
−

=
hL

hX

DD

DD
C 

عمق بلندترين نقطه در تاقـديس   Dhعمق نقطه مورد مطالعه،  DXعامل سيمان شدگي،    Cكه در اين رابطه  

  .باشد عمق سطح تماس آب و نفت مي  DLمورد بررسي، 

                                                                                                                                          
Subzone .1  
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S   : در صورتي كه اثر سطح محوري يـك تاقـديس زيرزمينـي در نمـاي نقشـه      :محور ساختماني خمشعامل 

شده و انحنايي در آن مشاهده شود، با رسم بهتـرين شـعاع    خمشدچار ) سطح افقي( 1خطوط تراز زيرسطحي

.                                                                                                      گذاري كرد توان اين عامل را كميت انحناء محور و محاسبه طول آن مي

Bs   :بعنوان سـطح    زيرسطحي  خطوط تراز اگر سطح محوري تاقديس در نماي نقشه :عامل محور ساختماني

دهنده فاصله نقطه مورد مطالعـه   هاي شمالي و جنوبي در نظر گرفته شود، اين عامل نشان خنثي نسبت به يال

در نظر ) S ( اين عامل در ارتباط با عامل. (شود گذاري مي شد و برحسب فاصله كميتبا نسبت به اين سطح مي

    ).شود گرفته مي

R  : هـاي متفـاوتي    با وجود اينكه براي يك نيمرخ چين، مراكز انحناء و شعاع :عامل ساختماني با شعاع انحناء

ه شعاع آن معرف انحناء چين خواهـد  شود ك آيد، اما بهترين دايره منطبق بر كمان چين ترسيم مي دست مي هب

  .شود بود و برحسب طول كميت گذاري مي

Br : هاي كششي باز در باالي سـطح   با توجه به اينكه در يك اليه چين خورده شكستگي :عامل برش آسماري

هـاي تراكمـي در    گيرند و با فاصله از اين سطح رابطه مستقيم دارند و ديگر اينكـه شكسـتگي   خنثي شكل مي

ين سـطح  يـ جهـت تع . مبين فاصله نقطه مورد نظر از اين سطح است)  Br( شوند،  سطح خنثي تشكيل ميزير

  : شود  استفاده مي )3(از رابطه  -با فرض گذر اين سطح از ميانه ضخامت سازند آسماري -خنثي

                                  )                                                           3(رابطه  
2

)( bt DD
a

+=    

 a: ،عمق سطح خنثيDt  :  وعمق سر سازندآسماري Db  :   عمق قاعده آسماري در نقطه مـورد مطالعـه اسـت .

در دو حالـت قابـل بررسـي و تعيـين اسـت، بـدين ترتيـب كـه در           Brبراي يك ساختار تاقديس گون مقـدار  

از     Brهاي كمتر از عمق سـطح خنثـي   مساوي صفر و در عمق Br، مقدار ) a(شتر از سطح خنثيهاي بي عمق

  : شود محاسبه مي) 4(رابطه 

  

×4                                                                                             )4(رابطه 
−

−=
t

X
r Da

aD
B   

بـه  ). 1374،مطيعـي ( ها بر حسب فوت يا متر از سطح درياي آزاد اسـت  ه، تمامي عمقدر كليه روابط ذكر شد

حاصل تفسير  که ترين نقشه خطوط تراز زيرسطحي سازند آسماري بر روي جديدRFF روش  منظور بكارگيري

ي شده هاي حفار چاه مقطع عرضي تقريباً عمود بر روند ساختار و گذرا از 50 مي باشد، اي دوبعدي مقاطع لرزه

و )  2سطح تماس آب و نفـت (با توجه به اطالعات موجود در خصوص شيب سطوح سياالت  .اند هترسيم گرديد

بـراي سـر سـازند آسـماري و      RFF، در هر مقطع عوامل معرفي شـده در رابطـه   شناسي سازند آسماري سنگ

آمـده  ه بـه نقشـه در  ر بدست آمديه و مقادمتر از سرسازند آسماري محاسبه شد 300و 50،150سطوح عمقي 

   .)ث -الف  2شکل(است

  3روش تحليل دايره محاطي  -ب 

                                                
1. UGC Map   
2. WOC   
3. Inscribed Circle Analysis   
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هـاي بـاز ناشـي از خمـش      هدف از بکارگيري روش تحليل دايره محاطي تعيين محدوده گسـترش شکسـتگي  

اصول اين روش بـر ايـن فـرض اسـتوار     . هاي کششي ساختار تاقديسي است خوردگي يا شکستگي عرضي چين

 خوردگي به مناطق با حداکثر خمـش  چين 1حاصل از انحناء هاي  گسترش شکستگي است که حداکثر توزيع و

 ها از ميـزان تـراکم،   شود و به طرف يال چين محدود مي 2ساختار يعني نواحي واقع در بين نقاط عطف عرضی

شـده   اعمـال روي سـازند آسـماري     در اين مطالعه روش فوق بـر . شود تراوايي و تخلخل آنها کاسته مي عرض،

حاصـل از  کـه   ترين  نقشه خطوط تراز زير سـطحي سـازند آسـماري    نخست بر روي جديد ،بدين منظور .است

 .ه اسـت مقطع عرضي تقريباً عمود بر روند ساختار ترسـيم گرديـد   25 باشد، می اي دو بعدي تفسير مقاطع لرزه

هـاي پتروفيزيكـي    ز دادهكـه بـا اسـتفاده ا    -نيزهاي مخ  منطقههر مقطع پس از مشخص نمودن  يدر ادامه برا

ک يـ دايره محاطي گذرا از نقاط عطف چين ترسيم و محـل برخـورد دايـره بـا مـرز بـااليي هر       -اند تعيين شده

 بـر روي منطقه سپس همان نقاط با اعداد معرف هر .شده استروي محور فاصله مشخص  يمخزن يها ازمنطقه

 ها يك خـط تـراز حاصـل     منطقهبراي هر يك از  ،با متصل نمودن نقاط هم ارزش .ه استپايه منتقل شد نقشه

به عبارت دقيق تر نقشـه دايـره    .دهد را نشان مي منطقه مخزنیهاي آن  كه حدود گسترش شكستگي ودش يم

ل يـ از روش تحل .کنـد  تاقديس را معرفـي مـي   يکشش هاي محاطي محدوده گسترش افقي و عمودي شکستگي

ـ از آنجـا کـه در ا  . شده استز استفاده ين يگريبه منظور د يره محاطيدا حـداكثر توزيـع و گسـترش     روش ني

ن يبنـابرا  شـود  مـي  محـدود  سـاختار  خوردگي به مناطق با حداكثر خمش هاي حاصل از انحناء چين شكستگي

 يهـا  منطقـه  هـاي  حدود گسـترش شكسـتگي  که  يخطوط تراز ترسيم خط گذرا از نقاط با حداكثر خميدگي

   ).3شکل (سازد مشخص را خط لوالي چين و به عبارتي محور چين دتوان يم ،کنند يرا مشخص م يمخزن

  

   روش تعيين ميزان و جهت خمش محور ساختاري - ج

از آن جملـه  . يک ساختار چين خورده ممکن است در جهات مختلفي تحت تأثير تغييـرات انحنـاء قـرار بگيـرد    

بـديهي اسـت    .دهد ساختار رخ مي دگي محورتوان به تغييرات انحناء طولي اشاره نمود که در ارتباط با خمي مي

هـا همـراه    هاي ساختماني که متأثر از اين پديده باشند با گسيختگي، توسعه و تراکم بيشتر شکسـتگي  موقعيت

در آخـرين   ،هيـ ن محور اولييتع يبرا. شده استتعيين محور اوليه ساختار  ابتداجهت اعمال اين روش  .هستند

هـاي   بـر روي يـال   خطـوط ممـاس   ،)يسازند آسـمار (ان در افق مورد بررسيمنحني تراز زيرسطحي بسته ميد

در  هاي اين دو خط به عنوان محور اوليه ميدان اي با فاصله مساوي از پايانه و خط ميانه دهيگرد ساختار ترسيم

ل يـ بدست آمده از روش تحل يشنهاديمحور پ(سپس ميزان و جهت انحراف محور کنوني. نظر گرفته شده است

ه و يـ ن محـور اول يکه ب يا ن شدهييتع يها محدوده .قرار گرفته است يمورد بررس ، نسبت به آن) يره محاطيدا

هسـتند،   ياز خمـش سـاختار   يناشـ  يکششـ  يها يرا که مستعد شکستگ ياند مناطق قرار گرفته يمحور کنون

   .)4شکل(دهد ينشان م

   ياستفاده از اطالعات حفار -2

هـاي غيـر    شدگي گـل يـا هـرز روي گـل حفـاري از جملـه روش       گم: 3حفاريهاي هرز روي گل  داده -الف

اگر چه هـرزروي گـل حفـاري    . رود هاي زير سطحي بکار مي مستقيمي است که در مطالعه و تفسير شکستگي

                                                
Curvature 

1
  

2 Inflection points 
3 Drilling Mud Loss Data   
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تـوان   گيـري از آن مـي   اما با بهـره  ها را روشن نمي سازد، امتداد، شيب و ديگر خصوصيات ساختاري شکستگي

ديگر اينکه بکارگيري نتايج بدست . ها را تعيين کرد راکم باالي شکستگي و محل احتمالي گسلهايي با ت مکان

ها در تفسير و تحليـل   اي و تکميلي در کنار نتايج ساير روش آمده هرز روي گل حفاري به عنوان روش مقايسه

سـبتاً کامـل و داراي   هـاي هـرز روي ايـن ميـدان ن     از آنجا کـه داده . ها بسيار سودمند است تر شکستگي دقيق

هـاي منحنـي همتـراز اسـتفاده شـده       باشند جهت نمايش اين سري از اطالعات از نقشه پراکندگي مناسب مي

حلقـه چـاه بـر     54يا هرزروي گل حفاري حاصل از اطالعات  گل شدگي بر اين اساس مجموع ميزان گم .است

منحني ميـزان   يها اري به صورت نقشهسازند آسممخزن  جک تا پني يها منطقه يبرا 1حسب بشكه در ساعت

   .)ج -الف  5شکل (استه هرزروي گل تهيه شد

کاهش و يا افزايش وزن گل حفاري به طور مسـتقيم تحـت تـأثير فشـار      : 2وزن گل حفاري  يها داده –ب 

گـردد   اي برابر فشار ليتواستاتيک سازند تنظيم مي سازند حفاري شده است زيرا عموماً وزن گل حفاري به گونه

تا از جريان مواد سازندي ناپايدار به درون چاه و همچنين از جريـان مصـنوعي گـل حفـاري بـه درون سـازند       

 -بـا درصـد کمـي خطـا     -از آنجا که فشار رابطه مستقيم با تنش دارد ميزان وزن گل حفـاري . جلوگيري شود

تغييرات وزن گل حفاري دريک  بر همين اساس نقشه توزيع. با تنش ليتواستاتيک ساختار دارد شباهت زيادي

ـ از ا .تواند منعکس کننده وضعيت توزيع تنش در آن افـق باشـد   افق زمين شناسي مي  يين رو جهـت شناسـا  ي

 - هاي همتراز از وزن گل حفاري در سر سازند آسماري ميـدان پارسـي   نقشه منحني يحساس ساختار اطقمن

   .)6شکل (ه شده استيته -دهد آسماري نشان ميتا حدود زيادي نقشه توزيع تنش را براي سر سازند که 

   :ها مغزه يمطالعه و بررس -3

 يهـا  مغـزه  يکه تمام باشند يم 69و  33، 19، 18، 10 يها شامل چاه ها عه مغزههت مطالج يانتخاب يها چاه

 .ندباشـ  يم 4ه بصورت ورقه شدهيو بق3 بصورت مغزه کامل 69چاه شماره  .افته هستندير جهت يآنها بصورت غ

ها  ها در مغزه يکه نشان دهنده تعداد شکستگ) 7(ها بر اساس رابطه  يتراکم شکستگها  مغزه يساز پس از آماده

 گرديده و به صورت نقشه منحنی ميزان بـه نمـايش در آمـده   باشد، محاسبه  يشده م يهر متر چاه حفار يبرا

  .)7شکل(است

  

  

  

   .شده است يابيبرون Kiriging  ين آماريمغزه به روش زم يدارا يها ن چاهير فواصل فاقد اطالعات بيمقاد 

  بحث

ها در سـطوح عمقـي مختلـف بـا اسـتفاده از        تهيه شده از فراواني شكستگي منحني ميزان هاي بر اساس نقشه

خـوردگي و انحنـاء ناشـي از     مناطقي از ساختار تاقديسي با عملكرد توأم انحنـاء مـرتبط بـا چـين     ،RFFروش 

يك و دو مخـزن آسـماري    هاي منطقه .شوند هاي بيشتر شناخته مي اختاري مستعد شكستگياعوجاج محور س

 هـاي سـه،   منطقهعلت گسترش قابل توجه دولوميت و با در نظر گرفتن ساير عوامل نسبت به  هميدان پارسي ب

                                                
BPH  .1   

Data 2. Mud Weight    
3. Whole Core   
4. Slab   


ت( × 100      )5(را���        ���ل �� �
�� ��دا�� ا /(
������اد ��  =����  ��ا#" �
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سـمت  همچنين از سـر سـازند آسـماري بـه      .باشند هاي بيشتري برخوردار مي و پنج از توسعه شكستگي چهار

هـا کاسـته شـده و خمـش محـور       خـوردگي در ايجـاد شکسـتگي    تر آن از نقش خمش چين هاي عميق منطقه

هاي پـيش بينـي شـده بـراي عمـق       طوريکه تراکم شکستگي هشود ب گر مي ساختاري در اين زمينه بيشتر جلوه

تحليـل دايـره   نقشه تهيه شده با اسـتفاده از روش   .هاي خمش محوري متمرکز شده است متر در قسمت 300

 .دهد که تمامي پنج منطقه مخزني سازند آسماري در اين ميدان مستعد شکسـتگي هسـتند   محاطی نشان مي

هـاي تاقـديس محـدود     هاي طـولي بـه کوهانـه    خوردگي يا شکستگي هاي باز کششي حاصل از چين شکستگي

شـود کـه گسـترش افقـي و      مي همچنين از اين نقشه استنباط.کنند اند و از روند محور ساختار تبعيت مي شده

هاي  ها در کوهانه جنوب شرقي نسبت به کوهانه شمال غربي به مراتب بيشتر است و منطقه عمودي شکستگي

روش تعيين ميزان و جهـت   .يک و دو مخزن آسماري از گستردگي بيشتري نسبت به ديگر مناطق برخوردارند

بخش مرکـزي ناحيـه زيـن اسـبي هماننـد نقطـه       خمش محور ساختاري بيانگر آن است که در ميدان پارسي 

بطوريکه از اين بخش بـه سـمت    .است ساختاري محور هاي کششي ناشي از خمش شکستگي عطفي در ايجاد

جنوب شرق و شمال غرب تاقديس بر وسعت مناطق گسيخته شده و همچنين بر ميزان فاصله محور کنوني از 

بيشـترين ميـزان    حفـاری،   هرزروي گـل  تهيه شده از ميزان یهای منحن در نقشه .گردد محور اوليه افزوده مي

هرزروي گل براي منطقه يک در کوهانه جنوب شرقي و يال شمالي کوهانه شمال غربي، در منطقه دو در يـال  

جنوبي کوهانه شمال غربي و يال شمالي در ناحيه زين اسبي، در منطقه سه در ناحيـه زيـن اسـبي و کوهانـه     

ه چهار در ناحيه زين اسبي و براي منطقه پنج در کوهانه جنوب شـرقي و يـال جنـوبي    جنوب شرقي، در منطق

دهد که  هاي مختلف مخزني نشان مي مقايسه ميزان هرزروي گل در منطقه. شود ناحيه زين اسبي مشاهده مي

اين  افزايش قابل مالحظه هرزروي گل در .هاي مخزني يک و دو رخ داده است بيشترين هرزروي گل در منطقه

هـاي   هاي طولي نسبت داد که در اثر فـاز کششـي حـاکم بـر قسـمت      توان به گسترش شکستگي مناطق را مي

هـاي يـک و دو بـا     هـا بـراي منطقـه    گستردگي و تراکم بيشتر شکسـتگي . اند بااليي سازند آسماري ايجاد شده

از تحليـل دايـره محـاطي     با اسـتفاده . پيش بيني شده استRFF هاي تحليل دايره محاطي و  استفاده از روش

هرزروي بـاال در   .شود بيني مي ها پيش هاي ناشي از خمش عرضي ساختار تاقديسي در كوهانه تمركز شكستگي

در مقابل هـرزروي كمتـر   . ميدان بخوبي مؤيد اين واقعيت است کوهانه ها به خصوص در کوهانه جنوب شرقي

خـوردگي و   ثير كمتر پارامترهاي هندسـي چـين  أر وتت خوردگي ضعيف توان به چين غربي را مي در بخش شمال

هايي از يال جنوبي کوهانه جنوب شرقي و يـال   بخش .باره رسوبي بيشتر در اين بخش توجيه نمودرو همچنين

انـد کـه    هاي ساختماني واقع شـده  دهند در موقعيت شمالي کوهانه شمال غربي که هرزروي بااليي را نشان مي

چنين مناطقي با استفاده از روش . اند خوردگي و خمش محور چين قرار گرفته ينتحت تأثير خمش ناشي از چ

RFF هـاي   با هيچيك از روش يا ناحيه زين اسبي هرزروي باال در بخش مركزي ميدان .اند نيز پيش بيني شده

قابـل توجيـه    ) RFFتحليـل دايـره محـاطي و روش    (خـوردگي   هاي هندسي چين بيني و تحليلي پارامتر پيش

تواند ناشي از يك عامل ثانويـه غيـر از عوامـل مـؤثر در ايجـاد شكسـتگي در يـك         مي اين هرزروی باال .يستن

تـوان بـه نقـش     در اينجـا مـي   .بوجود آمده استبا يك زون گسلي  در ارتباطو احتماالً  باشد ساختار تاقديسي

رات ييـ نقشـه تغ  .فاري اشاره نمودايذه در ايجاد اين هرزروي باالي گل ح -گسل امتدادلغز راستگرد هنديجان 

و  ين اسبيه زي، ناحيزان وزن گل را در کوهانه جنوب شرقين ميشتريب يدر سر سازند آسمار يوزن گل حفار

ها به  ک در کوهانهيتواستاتيش تنش ليافزا يا به عبارتيش وزن گل باال يافزا .دهد ينشان م يکوهانه شمال غرب
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ل يـ تحل يها وجود آمده که روش هب يخوردگ نياز چ يخ به خمش ناشدر پاس يخصوص در کوهانه جنوب شرق

ر متعارف وزن گـل  يش غيافزا. نموده است ينيش بيز آنها را پين)  RFFو روش  يره محاطيل دايتحل( يهندس

ـ ا -جان يتوان به عملکرد گسل امتداد لغـز راسـتگرد هنـد    يرا م ين اسبيه زيدر ناح ک بخـش  يـ جـاد  يذه و اي

 هـا  بر اساس مطالعـه مغـزه    ه شدهيته يطبق نقشه تراکم شکستگ .دان نسبت دادين ميدر ا يحساس ساختار

 ين تراکم شکسـتگ يشتريب 10در چاه شماره  .دهند يرا نشان م ير متفاوتيمختلف ساختمان مقاد يها قسمت

ن بخـش  يـ نکـه ا يل ايبـدل  .واقع شده اسـت   يال شمالي، در ين چاه در کوهانه شمال غربيا .شود يمشاهده م

 ين قرار گرفته اسـت و دو عامـل سـاختمان   يو خمش محور چ يخوردگ نياز چ يناش عرضی ر خمشيتحت تأث

چـاه   .باشـند  يبرخوردار م ييار بااليها از تراکم بس يل هستند، شکستگيها دخ يجاد شکستگيبصورت توأم در ا

بـاال و البتـه    يته تراکم شکسـتگ قرار گرفس ي، درمحل خط الرأس تاقديکه در کوهانه جنوب شرق 69شماره 

 عرضـی  شتر در اثر خمـش يها ب يشکستگ يت ساختمانين موقعيدر ا .دهد يرا نشان م 10کمتر از چاه شماره 

ـ ، در يکه در کوهانه شمال غرب 33چاه شماره . اند جاد شدهيا يخوردگ نياز چ يناش و در قسـمت   يال جنـوب ي

ن قسمت از ساختمان يچون در ا. دهد يرا نشان م ييبتاً باالنس يقرار گرفته است تراکم شکستگ يتقعر محور

شـتر در اثـر   يهـا ب  ين شکسـتگ يبنابرا ندارد، يکشش يها يجاد شکستگيدر ا ينقش يگر عامل خمش محوريد

س يال تاقـد ين چاه در ينکه ايل اين بدليهمچن .اند بوجود آمده ين خوردگيحاصل از چ عرضی عملکرد خمش

 يکه در محل خـط الـرأس سـاختمان قـرار دارد تـراکم شکسـتگ       69به چاه شماره شده است، نسبت  يحفار

 يکمتـر  ياند از تراکم شکسـتگ  واقع شده ين اسبيه زيکه در ناح 19و  18 يها  چاه .دهد يرا نشان م يکمتر

 يناش عرضی زان خمشيگر ساختمان برخوردارند و چون ميد يها قسمت يا به عبارتيها و  گر چاهينسبت به د

ن يدر عـ  .سـت ين کاهش چندان دور از ذهـن ن يها است ا کمتر از کوهانه ين اسبيه زيدر ناح يخوردگ نيز چا

قـرار دارد   يمتـأثر از خمـش محـور    يک منطقه کششيو در  يال شماليدر  18نکه چاه شماره يل ايحال بدل

را  يشـتر يب يتگواقع است، تـراکم شکسـ   يو قسمت تحدب محور يال جنوبيکه در  19نسبت به چاه شماره 

 يدان پارسـ يـ هـا در م  ها بر اساس مطالعه مغزه يدر خصوص تراکم شکستگ يک جمع بنديدر  .دهد ينشان م

هـا   يتـراکم شکسـتگ   يدر سـازند آسـمار   يخـوردگ  نيا محور چـ يال به سمت لوال ياز  که توان عنوان کرد يم

 يو خمـش محـور   يخـوردگ  نياز چ يناش عرضی ر خمشيدان که تحت تأثياز م ييها قسمت .ابدي يش ميافزا

ن دو عامـل  يـ ک از ايـ ن حال نقـش جداگانـه هـر    يبرخوردارند و در ع ييار بااليبس يهستند از تراکم شکستگ

  .باشد يها کامالً محسوس م يش تراکم شکستگيز در افزاين يساختمان

  خوردگي در تاقديس زيرسطحي پارسي سازوکار چين 

ل وجـود  ياز آن وجود ندارد و بدل ياديز ين شناسياست و شواهد زم ير سطحيس زيک تاقدي يس پارسيتاقد

ن يـ ا يرسـطح يو ز ير گچساران در منطقه مورد مطالعه،  هندسـه سـاختمان سـطح   يپذ و عملکرد سازند شکل

 يهـا  از داده يس پارسـ يدر تاقـد  يخـوردگ  نيسـازوکار چـ   ييجهـت شناسـا  . باشـد  يس کامالً متفاوت ميتاقد

که  يخطوط لرزه ا. بهره گرفته شده است يحفار يها به همراه داده يسه بعد ينگار زهحاصل از لر يکيزيژئوف

ـ ا. و کوچ داده شده هستند يصورت عمق هاند ب ق مورد استفاده قرار گرفتهين تحقيدر ا  يا لـرزه  يهـا  مـرخ ين ني

 يهـا  مـرخ ين يبـر رو  يا ر خطـوط لـرزه  يبه منظور تفسـ ). 8شکل(باشند  يو عمود بر محور ساختمان م يعرض

 يهـا  کـه بـا اسـتفاده از داده    -موجود در منطقه مـورد مطالعـه   يهامربوط به رأس سازند يرفلکتورها يا لرزه

 يهـا  دهيـ گـر پد يم آنهـا و د يده و در ادامه با اتصال و ترسيگرد ييشناسا -اند د قرار گرفتهييز مورد تأين يحفار
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ر يتفس يا لرزه يها مرخيدر ن). 9شکل(ده استينجام رسبه ا يا لرزه يها مرخير نيند تفسيموجود فرآ يساختمان

 يکيزير ژئـوف يتفس. شود يمشاهده م يال جنوب غربيخته و مبهم در يبهم ر يا محدوده يس پارسيشده از تاقد

ب شـده و بـه حالـت قـائم تـا برگشـته       يار پر شيبس يال جنوبيا يباشد که  ين گونه ميبد ييها ن محدودهيچن

. رخ داده اسـت  يختگي، گسـ يال جنـوب يدر امتداد  ينکه در اثر عملکرد گسلش راندگياا يک شده است و ينزد

ز هرگـز در آن مشـاهده   يـ ن يب قـائم و برگشـتگ  يسـت و شـ  يب نيس چندان پرشـ ين تاقديا يال جنوب غربي

ن يبنـابرا . اسـت  ييها حداقل تا افق سازند سروک قابل شناسـا در رأس سازند ييگر جابجايد ياز سو. شود ينم

س يتاقـد  يان کلـ يـ ک بيـ ب در ين ترتيبد .رسد يس به اثبات ميتاقد يال جنوب غربيدر  يود گسل راندگوج

  (Mc Clay ,2004) . نمـود  ينامگـذار    1 ين مـرتبط بـا گسـل رانـدگ    يک چـ يـ توان  يرا م يپارس يرسطحيز

  ).10شکل(ارائه نموده است يمرتبط با گسل راندگ يها نيچ يرا برا يا ساده يمثلث يبند طبقه

ش شـکل گرفتـه صـورت    ياز پـ  يهـا  نيواسطه گذر از چـ  هب يخوردگ نيچ ين سه نوع اصليب يانتقال يها مدل

براهه و سـکو  يشـ  يالگـو  يپارسـ  يرسطحيس زير شده تاقديتفس يا لرزه يها مرخينکه در نينظر به ا. رديگ يم

د مـدل  يـ پس با. در نظر گرفتآن  يرا برا   2يخمش گسل يها نيتوان مدل چ ين نميشود بنابرا يمشاهده نم

  .جستجو کرد (Mc Clay,2004) يبند مثلث طبقه ينييرا در ضلع پا يس پارسيتاقد يهندس

س ين تاقـد يـ شود که ا يرا قطع کرده است سبب م يبند هيس که اليتاقد 3ييال جلويدر  يحضور گسل راندگ

انتشـار                                         يهـا  نيچـ  يهـا  يگـ ژيح ويدر تشـر  Mc Clay(2004) .رديـ قـرار نگ   4يشـ يجدا يهـا  نيدر گروه چـ 

 .وجـود نـدارد   يچگونـه دگرشـکل  ين هيدر جلـو چـ   يخـوردگ  نين مـدل از چـ  يکند که در ا ياشاره م  5يگسل

 يهـا  از قسـمت  يشـود در برخـ   يمشـاهده مـ   يس پارسـ ير شده تاقديتفس يا لرزه يها مرخيهمانگونه که در ن

س يرا از تاقـد  يس پارسـ يس کوچک، تاقديک ناودي، ييال جلويواقع در  ية گسل راندگواريساختمان در فرود

س ين ناوديوجود ا ).9در شکل 700و  600، 550شماره  يا خطوط لرزه(نسبتاً کوچک پرنج جدا ساخته است

 يرا برا يانتشار گسل يها نياست انتخاب مدل چ يوارة گسل راندگيدر فرود يل شدن دگرشکليد تحميکه مؤ

س يتاقـد  McClay(2004) يمثلث يبند با توجه به موارد فوق در طبقه. دهد يس در پرده ابهام قرار مين تاقديا

ـ ا .قلمـداد نمـود    6يانتقال  يشيجدا يها نيد در زمره چيرا با يپارس از  يعيهـا دامنـه وسـ    نين گـروه از چـ  ي

ن يـ در ا يس پارسيتاقد يگاه مدل هندسين جايين تعيبنابرا .رديگ يرا در بر م يخوردگ نيچ يهندس يها مدل

  .رسد يبه نظر م يضرور يگستره اگرچه دشوار ول

(Mitra,2002) قـرار   يرانده مورد بررسـ  -نيچ يهارا در کمربند يشيجدا يها نياز چ يخاص يسبک ساختار

ن يـ معتقد است کـه ا  يو ).11شکل( نموده است يمعرف 7گسل خورده يشيجدا يها نيداده و تحت عنوان چ

انتقال در رفتار  يزان کوتاه شدگيش ميرند و با افزايگ يباال شکل م يز مقاومتيبا تما ييها در واحدها ساختمان

هـا   سـاختمان  .دهند يشرونده نشان ميپ يانتشار گسل ين خوردگيتا چ يشيجدا ين خوردگيرا از چ يدگرشکل

                                                
Thrust Fault Related Fold 
 .

1
  

 Fault Bend Folds .
2
  

   
3.  Fore limb   

Detachment Folds 
.

4
   

Fault Propagation Folds 
 

5
  

6. Transported Detachment Folds 
Faulted Detachment Folds . 7  
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ن توسـط ضـخامت   يد و طول مـوج چـ  شون يجاد ميا نامتقارن ايمتقارن  يشيجدا يخوردگ نيله چينخست بوس

 ها است سيها به سمت تاقد سيازمند حرکت مواد از ناودين يت حجميمحدود .شود يمقاوم کنترل م يواحدها

ال که توسط مهاجرت يند با چرخش ين فرايا .شود يتر م تنگ يها نيچ يريگ منجر به شکل يشدگ ادامه کوتاه

قفل شده  ين لوالهايال بيچرخش قطعات  .همراه است يونال و برش دريرد، چرخش قطعه يگ يلوال صورت م

ال يـ و احتماالً  ييال جلوي يبر رو يان مناطق دگرشکليها م ن گسليا .شوند يم يراندگ يها جاد گسليسبب ا

را نسـبت   يشـتر يه بيممکن است زاو يپشت يها الي گسل خورده  يشيجدا يها نيدر چ .کنند ينفوذ م يپشت

 Mitra(2002)کـه توسـط    يخـوردگ  نين سبک از چيژه ايو يماهاياز س يبرخ  .دهند نشان  يبه گسل راندگ

بـاز و   يلـ يمختلـف،  هندسـه خ   يواحدها يت در رفتار دگرشکليرات حائز اهمييتغ: شنهاد شده است شامليپ

  . باشد يواره ميس فرودين و حضور ناوديمدور چ

را از ديدگاه رفتـار مکـانيکي رسـوبات طـي دگـر      شناسي زاگرس  ستون چينه O,Brine ) 1950(نخستين بار   

   :شکلي به پنج گروه تقسيم بندي نمود

    گـروه  -5،  4گـروه متحـرک بـااليي    -4،   3گـروه مقـاوم  -3،  2گروه متحرک پائيني -2،  1گروه پي سنگ -1

را  يفـرد من يدزفـول واحـد سـاختار    يگروه مقاوم در فـرو افتـادگ   O,Brien) 1950(در مدل  .5نامقاوم بااليي

بـا مطالعـه بخـش     Sherkati et al.( 2005)   Sherkati & Letouzey ; (2004 ),دهـد درحاليکـه   تشـکيل مـي  

اي و  هـا، مقـاطع ترازمنـد ناحيـه     اي، اطالعات جديـد چـاه   گيري از مقاطع لرزه مرکزي و شرقي زاگرس با بهره

نيز در داخل اين مدل رسوبي در هاي هم ضخامت جديد نشان دادند که چندين سطح گسيختگي مياني  نقشه

بـر  . انـد  اند و اين سطوح گسيختگي واحدهاي ليتوتکتونيکي را از هم جدا ساخته خوردگي فعال بوده حين چين

عنـوان   ههاي ميوسن ب يهاي ائوسن و تبخير هاي آلبين، مارن هاي ترياس، شيل اساس مطالعات مذکور تبخيري

بندي ساختاري جديدي براي بخـش پوشـش رسـوبي زاگـرس      مسطوح گسيختگي مياني معرفي شدند و تقسي

 يانيم يختگيوجود دارند که نقش سطوح گس يريپذ شکل ين در منطقه مورد مطالعه واحدهايبنابرا. ارائه شد

 يهـا  يريـ ان تبخيـ ن ميـ در ا .توان مشـاهده نمـود   يمقاوم و نامقاوم را م ياز واحدها يکنند و تناوب يفا ميرا ا

 يدر بررسـ . ش در نظـر گرفتـه شـود   يسـطح جـدا   يهاداياز کاند يکيتواند به عنوان  يک ماس سازند دشتيتر

ن بـاز،  يک چـ يـ  يمايهمواره سـ  يس پارسي، تاقديا لرزه يها مرخيبر اساس ن يبند و رده يات هندسيخصوص

جداکننـده  س يز به وجود نـاود ين يا لرزه يها مرخين يدر بررس .گذارد يش مينامتقارن با هندسه مدور را به نما

 يهـا  يژگـ ين مجمـوع و يبنـابرا . اشاره شـده اسـت   يواره گسل راندگيو پرنج واقع در فرود يپارس يها سيتاقد

 يهـا  يژگـ يبا توجه بـه و  .کند يشنهاد ميآن پ يرا برا گسل خورده يشيجدا يها نيچ يالذکر مدل هندس فوق

نقـش  . ن استنباط نمـود يه تکامل چرا نسبت ب يتوان مؤخر بودن گسلش راندگ يم يخوردگ نين سبک از چيا

وضوح  هر شده بيتفس يا لرزه يها مرخيدر ن يس پارسيتاقد يخوردگ نيبر هندسه چ  6يانيم يختگيسطوح گس

ر يرا نسـبت بـه سـا    يشتريب يکه دگر شکل -يو شمال غرب يجنوب شرق يها در کوهانه .ان استيوضوح نما هب

نسـبتاً   يهـا  نيچـ  يپابـده و گـورپ  ر يپـذ  شـکل  يها فعال شدن سازند -اند ساختمان متحمل شده يها قسمت

                                                
1. Basement Group  

Lower Mobile Group 
2 
3. Competent Group   
4. Upper Mobile Group  
5. Upper Incompetent Group  

Intermediate Detachments Levels 
6
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 يهـا  نين چيا ).9در شکل 1090و  700شماره  يا خطوط لرزه(اند جاد کردهيا يال جنوب غربيرا در  يکوچک

  .(Sherkati & Letouzey, 2004)موسومند   1يخرگوشگوش  يها به ساختمان يکوچک فرع

Poblet & McClay (1996)  1  هاي جدايشي ارائه دادند که عبارتند از  مل چينسه مدل را براي رشد و تکا (

شـيب يـال متغيـر و طـول يـال      ) 3شيب يال متغير و طول يال ثابت و ) 2شيب يال ثابت و طول يال متغير، 

ن يک چـ يـ ن از مرحلـه  يباشـد و بنـابرا   يگسل خورده م يشين جدايک چي يس پارسيتاقد). 12شکل(متغير 

ل بـوده  يـ ارائه شده در رشـد و توسـعه آن دخ   يها ن مدلياز ا يکيد ياپس ب. محض گذر کرده است يشيجدا

 ين مقـاطع عرضـ  ير شده و همچنـ يتفس يا لرزه يها مرخي، نيس پارسيتاقد يجهت انتخاب مدل تکامل. باشند

ن ياز تکامـل چـ   يتوان به عنوان مراحل يمختلف ساختمان را م يها در قسمت يه شده از سر سازند آسماريته

 يت لوال از دماغه جنوب شرقيموقع يين جابجايها و همچن اليب يش شيافزا ).13و 9 يها شکل(تدر نظر گرف

ن يال و مهـاجرت لـوال در تکامـل چـ    يـ چـرخش   يندهاينشانگر فعال بودن فرا تاقديس يانيبه سمت بخش م

  .کند يد مييرا تأ Poblet & McClay (1996)مدل سوم  يباشند و به عبارت يم

  يريگ جهينت

بـه اثبـات رسـانده     يس پارسـ يتاقـد  ييال جلويرا در  ير شده وجود راندگيتفس يا لرزه يها مرخين يرسبر -1

ن، يهندسه بـاز و مـدور چـ    .است ين مرتبط با گسل راندگيک چي يس پارسياست و نشان داده است که تاقد

متفاوت در منطقـه   يبا رفتار دگرشکل يواره و وجود واحدهايس فرودي، حضور ناودييال جلويدر  يگسل راندگ

گسل خـورده و مـؤخر بـودن     يشيجدا يها نيچ ين خوردگياست که سازوکار چ يليمورد مطالعه از جمله دال

  . کند يشنهاد ميپ يس پارسيتاقد يبرا يخوردگ نيرا نسبت به چ يگسلش راندگ

ت لوال و چرخش س مدل مهاجريال در طول تاقديب ير شييت لوال و تغيموقع يين، جابجايمرخ چير نييتغ -2

  .رساند يبه اثبات م يس پارسيرشد تاقد يال را براي

 يهـا  با وجود سـاختمان  يبر هندسه ساختمان پارس) يپابده و گورپ يسازندها(يانيش مير سطوح جدايتأث -3

  .ده استيبه اثبات رس يگوش خرگوش

ح از يناخت صـح ل و شـ يـ ، جهـت تحل ين نفتـ ياديـ در م يرسـطح يز يهندس يليتحل يها روش يريبکارگ -4

  .    ار سودمند استينه بودن بسيرغم کم هز يها، عل يگسترش شکستگ

ق مـورد اسـتفاده قـرار    ين تحقيکه در ا يکاربرد يها ج بدست آمده از مجموعه روشينتا سهيو مقا يبررس -5

ـ ر منـاطق  ينسبت به سا يک و دو سازند آسماري يمخزن يها گرفت نشان داد که منطقه و از گسـترش   يمخزن

 يهـا  يمسـتعد شکسـتگ   يس پارسيتاقد يها کوهانهن يهمچن .برخوردار هستند يقابل توجه يتراکم شکستگ

شـتر سـهم   يب يبـه علـت گسـتردگ    يباشند که کوهانـه جنـوب شـرق    يساختار م ياز خمش عرض يناش يطول

ن يچـ  يدسـ هن ير کمتـر پارامترهـا  يل تـأث يـ به دل. ها را به خود اختصاص داده است ين شکستگياز ا يشتريب

مرتبط بـا   يزان شکستگين ميکمتر ،ها يجاد و گسترش شکستگيدر ا )ساختار يو طول يخمش عرض(يخوردگ

     .شود يم ينيش بيپ )ساختار يانيبخش م(سيتاقد ين اسبيه زيدر ناح يخوردگ نيچ

ـ  ي ،يخمش محور ساختار و يخوردگ نيچ عرضی خمش يبيل عملکرد ترکيبه دل -6 کوهانـه   يال جنـوب غرب

 يس پارسـ يساختمان تاقد يها گر بخشيسه با ديدر مقا يکوهانه شمال غرب يال شمال شرقيو  يجنوب شرق

   .دارند يباالتر يارزش مخزن يساختمان ين شناسيدگاه زمياز د هستند و يشتريب يمستعد شکستگ

                                                
1. Rabbit Ear Structures  
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  يتشکر و قدردان    

   

مند شده  بهرهز جنوب يخ مناطق نفت يشرکت مل يشناس نياداره کل زم يها تيو حما يهمکار از قين تحقيا

  .گردد يم يسپاسگزاراست كه 
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        RFFها در روش   فاكتورهاي مؤثر در برآورد نسبي انبوهي شكستگي)   1(جدول                  
HORIZONTAL  DISTANC       STRUCTURE AXIS          
FROM AXIS (FEET)        BS                          FACTOR  

  ROCKE   TYPE           L     LITHOLOGY 
FACTOR              

0.0 
1.0 
2.5 
3.0 
4.0  

LESS THAN 3000 
3000-6000 
6000-9000 
9000-12000 

OVER 12000  

4.0 
2.5 
2.0 
1.0 
1.0  

  DOLOMITE               
DOLOMITE-LIMESTONE 
SANDSTONE 
SANDSTONE-LIMESTONE 
LIMESTONE                       

 
 RADIUSE  OF STRUCTURE          STRUCTURE 

FEET             R                FACTOR               

 
RADIUS OF  STRUCTURE       SINUOSITY                                                 

AXIS (MILES)       S               FACTOR 
4.0 
3.5 
3.0 
2.0 
1.0 
0.5 
0.0  

2000 
3000 
4000 
6000 
8000 
10000 

OVER 10000  

4.5 
3.5 
3 

2.0 
1.0 
0  

LESS THAN 5 
5 TO 10 
10 TO 15 
15 TO 20 
20 TO 25 
OVER 25  

       

  

  

                           
  

 -گسـل هنـديجان  :   HBFدزفـول  يدر ارتباط با ميادين مجاور در فروافتـادگ  يموقعيت ميدان پارس  -1شکل

  .)Sherkati and Letouzey, 2004با تغييرات از ( بهرگانسر
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ــف -2شــکل  ــي)  ال ــزان  نقشــه منحن ــاي مي      ه

  آسماري براي سرسازند RFFهم

 

 RFF هاي ميزان هم نقشه منحني)  ب - 2شکل 

  آسماري متر از سر سازند 50براي عمق 

 

 ��هـ
ي   ,+*� (ـ'&% )  ت -�2

 150�3ـ2  ��اي  RFF(01ان ه"
78
ري (6 از س� س
ز,� 

 

 RFFهاي ميزان هم نقشه منحني)  ث -2شکل 

  آسماري متر از سر سازند 300براي عمق 
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ــدوده -3شــکل  ــترش   مح ــتعد گس ــاي مس ه

هاي باز کششـي وابسـته بـه چـين      شکستگي

ــه  ــوردگي در منطق ــازند   خ ــي س ــاي مخزن ه

  آسماري  به همراه موقعيت محور پيشنهادي  

بيني اندازه و جهت انحـراف از   يشپ -4شکل 

خوردگي بـراي سـازند    حالت اوليه محور چين

  آسماري در تاقديس پارسي

 

هـاي   نقشـه منحنـي  )  الـف  -5شکل 

هـرز روي گـل در منطقـه يـک     ميزان 

  .مخزن آسماري

 

هاي ميـزان   نقشه منحني)  ب -5شکل 

هــرز روي گــل در منطقــه دو مخــزن    

  آسماري
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هرز روي هاي ميزان  نقشه منحني)  ج - 5شکل 

 گل در منطقه پنج مخزن آسماري

وزن گـل  هاي ميـزان   نقشه منحني)  6شکل 

  در سرسازند آسماري

روي  هرزهاي ميزان  نقشه منحني)  ث - 5شکل 

 گل در منطقه چهار مخزن آسماري

روي  هـرز هاي ميزان  ينقشه منحن)   ت -5شکل 

  گل در منطقه سه مخزن آسماري
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هـاي انتخـابي در ميـدان     موقعيـت چـاه   ها به همـراه  ها بر اساس مطالعه مغزه نقشه تراکم شکستگي -7شکل 

  . پارسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ای تفسير شده در ميدان پارسی موقعيت خطوط لرزه - 8شکل                            
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  ميدان پارسي  هاي حفاري در  نگاري سه بعدي و داده اي تفسير شده بر اساس لرزه هاي لرزه نيمرخ -9شکل
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هاي مرتبط با  بندي چين مثلث طبقه - 10شکل

تاقديس پارسي در  McClay (2004) . گسل

  .گيرد يني اين مثلث قرار مييضلع پا

  

مراحـل تکامـل يـک چـين جدايشـي گسـل        -11شکل 

اي  هاي لـرزه  در نيمرخ . (Mitra, 2002)خوردة نامتقارن 

يادي با ايـن  تفسير شده، تاقديس پارسي شباهت بسيار ز

  .  دهد خوردگي نشان مي مدل هندسي چين

                                                            

تهيه شده از تاقديس  مقاطع عرضي - 13شکل 

پارسي بر روي نقشه خطوط تراز زيرسطحي 

 سازند آسماري

هـاي جدايشـي    هاي رشد چين مدل -12شکل 

(Poblet & McClay, 1996). ــي ــاي  ويژگ ه

هندسي تاقديس پارسي مدل سوم را در تکامل 

  .سازد چين محرز مي
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