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 مورفوتکتونیکی تحلیل پایة بر زهره - جراحیهای  زیرحوضه در فعال تکتونیک ارزیابی

 مورد مطالعه ةحوض نفتی های میدان بر آن هایاثر و
 

 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، ایران ـ  اله قنواتی عزت

 خوارزمی، ایراندانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه  ـ شفریده صفاکی

 مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ۀاستادیار سنجش از دور، دانشکد ـ یاسر مقصودی
 

 

 19/12/1395تأیید نهایی:    20/04/1395 پذیرش مقاله:

 

 چکیده

دارای  ةحوضا یرز 38 یکینئوتکتاون  فعالیات  کناونی،  توپاوگرافی و نئوتکتونیاک  در این مطالعه، بر اسااس پیوناد   

ارزیابی  AFو،  SL ،S، RA، HI،BS های ژئومورفیک شاخص با استفاده از، زهره - یجراح یرنفتیو غ ینفت های یدانم

ترتیا  در   حوضه باه  درصد 2/53، و 5/34، 2/12نیمة شرقی بیشتر و  ینئوتکتونیک فعالیت دهد می نشان نتایصشد. 

 دشا  مشاخص نفتی   قراردادن الیة نهایی نئوتکتونیک و الیة هم ی روی یک تا سه قرار دارند. سرانجام، با ها کالس

 قارار درصاد در منااطقی باا فعالیات کام       6/61نفتی در مناطقی با نئوتکتونیک باال وجود ندارد، اماا    یدانمکه هیچ 

شاود و نیاز مقاداری     یم ی نفتیها تلهشدن  دگرریخت بنابراین، چون میزانِ زیاد نئوتکتونیک باعث فرار و .اند گرفته

که بیشترین  کرد استنباطتوان  یم الزم است، ها تلهگیری  تشکیل ساختارهای جدید و جای فعالیت نئوتکتونیک برای

 باعث فرارنکاردنِ  گیرها وجود دارد هم میزان آن یری نفتگ شکلها در مناطقی است که هم نئوتکتونیک برای  یدانم

 ی نفتی شده است.اه تله

 های نفتی، نئوتکتونیک. ژئومورفیک، میدان یها ، شاخصزاگرس، زهره - جراحی ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

 بیشتر(. بخش 1984 یس،انه است )موریخاورم ینفت یها حوضه ینتر از مهم ی،درصد مخازن نفت 6/8 ، با دارابودنزاگرس

انـد. امـا    شـده  متمرکز ـ اند ساختمانی گیرهای نفت یرمجموع که ز ـ طاقدیسی گیرهای نفت درزاگرس  هیدروکربنی مخازن

است.  بودهمورد توجه  نیز یکیتکتوننئو یها یتفعال نظر از یدروکربن،ه یممخازن عظ لحاظ از بودن یعالوه بر غن ،زاگرس

آن  یبـه فرسـودگ   یمنته یسطح یندهایو فرا یتوپوگراف یریگ که به شک  ـ یکیتکتون یندهاین فرایب یشگیرقابت هم

 در(. 2011ربنک و اندرسون، ااست )ب یساختار یا ژئومورفولوژی یک ژئومورفولوژیتکتون  هست ۀکنند انیب ـ شود یمنجر م

 نیـا،  )ارفـا  شـود  یمتفاوت موجـب مـ   یاس زمانیها را در مق آن یریگ لزوم اندازه یکیتکتون یندهایفرا یایت پویماه واقا،

 هـای  یسـتم مـرتبط بـا س   یرسوب ایندهایو فر یشمربوط به فرسا یکرفومتروم یها شاخص ینکه مؤثرتر آنجا از(. 1389

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: ezghanavati@yahoo.com  :09123841321نویسندۀ مسئول  
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ـ رات در بسـتر  ییـ که به وقـو  تغ  اند یطین اشکال محیها اول رودخانه و( 2015 یزگان،)سارپ و د است یا رودخانه ا بـروز  ی

 یها بخش یزدر تما توانند ی( م1388 یبی،خط اتیی)ب دهند ینشان م یعیسر نسبتاً واکنشان یبستر جر یرات در حواشییتغ

؛ جـین و سـینها،   1986؛ شـوم،  1985 ی،)اوچـ  ندراهگشا باشـ  یزهکش های حوضه ارزیابی و شناسی ینفعال ساختمان زم

 حفظ به یا،پو یستمیس منزل  به ی،زهکش یها حوضه زیرا ،(2009 همکاران، و تروسکی ؛2007 موهانتی، و مالیک ؛2005

در آن محـدوده رخ داده اسـت    یژئومورفولـوژ  -تکنـو  اینـدهای فر یشـتر که ب یخود از زمان  یو توال یریگ شک  یخچ تار

رودخانـه   یها شبکه یکمورفومتر ی و تحل یهتجز بنابراین،(. 2014 همکاران، و دار؛ 2012 همکاران، و رومشو) پردازد یم

 همکـاران،  و یـانی )ترو یتوپوگراف یها داده یآمار ینزم ی و تحل یهتجز ینو همچن یختیر ینزم یها با استفاده از شاخص

 بـه مربـوط   هـای  یبـا بررسـ   یمورفـومتر  ،اند. در واقا شده ی تبد ینتکام  شک  زم یبررس یبرا یدیابزار مف به (2012

 (.2016 همکاران، و)متئو  کند یکمک م یتوپوگراف آنالیزکوهستان به   جبه یا یانجر یها شبکه ی،زهکش  حوض

ویـژه در   بـه  ،بـرای ارزیـابی تکتونیـک فعـال     ،تجزیه و تحلی  مورفومتری بودن مؤثر و سریا در این زمینه، به سبب

شـک    ییـر که دچـار تغ  یمناطق ییشناسا یبرا یکژئومورف یها شاخص یبرخ ،(2011 )علیپور و همکاران، مقیاس بزرگ

و  یـه از تجز یبـی ترک یـک، مربوط به مورفوتکتون یر(. در مطالعات اخ2002 ینتر،)کلر و پ اند یافتهتوسعه  اند یکیتکتون یاسر

فعـال مـورد    یـک آوردن تکتون دسـت  بـه  یبـرا  یتوپوگراف ی و تحل یهها و تجز لندفرم یکو مورفومتر یکمورفولوژ ی تحل

رد مناطق خاصی بینشی در مو و ( و در مناطق مختل  تکتونیکی فعال تست شده است2008 همکاران، و ستااستفاده )دال

پژوهشگرانی که  ینتر برجستهاز (. 2015سارپ و دیزگان، مده است )فراهم آ اند که در معرض تغییر شک  تکتونیکی فعال

 و شـمال  ( در1977بول و مک فادن ) بهکرد  اشاره توان می اند پرداخته یختیر ینزم یها شاخصبه بررسی نئوتکتونیک با 

نـوادا؛ سـارپ و    در سـیرا ( 2010) همکـاران  و پنازپر ؛کاسـتاریکا  سواح  ( در1988همکاران ) و ولز؛ گارلوک گس  جنوب

 ونـان؛ یپلپونز  در( 2015) نیدمول تبت؛ فالت یشرق شمال در( 2013گائو و همکاران ) ه؛یترک یآناتول در( 2012دیزگان )

  آ ( در 2016در جنوب یونان؛ توپال و همکاران ) (2016) همکاران و ؛  توکاسهیمالیا نکوما( در 2015و همکاران ) رایلو

ـ و در ا بورنئـو؛  رۀیجز ساراواک در( 2016) همکاران و متئو پکن؛ در( 2016) همکارانترکیه؛ چنگ و  شهر  و امیـ خ رانی

 فارسان؛ منطق  زاگرس تراست قلمرو در( 1389) یو خسرو  یس ؛شوداغیم یها افکنه مخروط در( 1382) یکشک یمختار

 در( 1394) یو صفار منصوری و آبخیزنچی؛ حوض  در( 1392) همکارانو  یمانی زاگرس؛ در (1390و همکاران ) یبهرام

و  انـد  حسـاس  یاربسـ  یکیدر مقاب  حرکات تکتون یکیرفولوژواز عوارض ژئوم یاریکه بس آنجا از ن،یبنابرا. فرحزاد حوض 

 یاند )چـورل  ها در خود حفظ کرده سال یرات را در طیین تغیبود که ا یشکالد به دنبال اَیبا کنند، یم ییرها تغ زمان با آن هم

یک رفوژئومهای  شاخص از استفاده بااند  کرده سعیبر این مورد، پژوهشگران پژوهش حاضر  عط  با(. 1984 ،و همکاران

 بپردازند. زهره - ی جراحیها زیرحوضههای نفتی در  یدانمگیری  جای آن بر تأثیر و نئوتکتونیکی های یتفعال به بررسی

 

 محدودة مورد مطالعه

 40787 بـا وسـعت   حوضـه  ایـن . اسـت  زاگـرس  در نفتی های حوضه ینتر برجسته زهره از - جراحی  رودخان آبریز  حوض

 شرقی 52°19' تا 48°12'26"یاییو طول جغراف شمالی 31°45'38" تا 29°39'44" جغرافیایی عرض بین مربا کیلومتر
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نخـورده را شـام     خـورده، و چـین   ینچـ یی از زاگرس مرتفا، ها به لحاظ ژئومورفولوژی بخش ( و1واقا شده است )شک  

شود. بخش کوچکی از منطقه جزو زاگرس مرتفا است که در اثر فرورانش صفح  عربستان دچار گسلش شدیدی شده  یم

این منطقه بسیار باالست، بخش عمدۀ منطقـه دربرگیرنـدۀ    ساختی در است؛ با توجه به اینکه تداوم فرورانش فعالیت زمین

های نفتی در همین منطقه گسـترش بیشـتری دارنـد. بخـش سـوم منطقـه، کـه         یدانمخورده است و بیشتر  ینچزاگرس 

ساختی کمتری برخوردار است. مورفولوژی منطقه  از فعالیت زمین نخورده یا دشت خوزستان است، دربرگیرندۀ زاگرس چین

ی منطقـه  هـا  گسـ  گیری شک  نگرفته اسـت. از   های نفتی چشم یدانماز این وضعیت دارد که در این بخش نیز  حکایت

ی کازرون، رگ سفید، اهـواز و گسـ    ها گس یی از ها بخشی آغاجاری، پیشانی کوهستان، میشان، و ها گس توان به  یم

 (.1ی دزفول اشاره کرد )شک  فروافتادگ
 

 

 مورد مطالعه. موقعیت منطقة 1شکل 

 

 ها روش و مواد

 1:250000شناسی  ینزم ،1:50000 – 1:25000 یتوپوگراف نقش  ازۀ مورد مطالعه محدود در فعال تکتونیک بررسی برای

 یهـا  با استفاده از نقشه نخست شده است. استفاده هشت لندست یا ماهواره ویراتص، و رقومی ارتفاعی مدل ،1:10000 –

حوضه اسـتخراج   یزهکش  شبک استر DEM ازبا استفاده  شد. سپس، بریز مورد نظر مشخصآ  توپوگرافی موقعیت حوض

محاسـب   شـد. سـرانجام، بـرای     اسـتخراج  وضـه زیرح 38مـرز   Arc Hydroزار ابکمک  باو  یبند روش استرالر رتبه باو 

بـرای   و شـد  استخراج باال دقت با نظر موردهای  یهال و یرقوم GISط یمح در منطقهی ها نقشه مورفومتری های شاخص

 خم و پیچ، رودخانه گرادیان طولی ،حوض  زهکشی تقارن عدم هیپسومتری، انتگرال، ژئومورفولوژیکی های شاخص برآورد

 شد. استفاده ها آن حوضه از شک و ، ناهمواری  ، دامن رودخانه
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 های ژئومورفیک محاسبة شاخص

1رودخانهطولی  گرادیان شاخص
 

-)دومینگـز  اسـت  مناسـب بـرای بررسـی نئوتکتونیـک     یها رویکرد هکشی و پروفی  طولی رودخانهز یها ارزیابی شبکه

 های یاسدر مق یکیاختالل تکتون یابیارز یبرا توان یرا م یطول ی پروف یناهنجار ،(. در واقا2015و همکاران،  گونزالس

 هـک (. 2004؛ مولن و همکـاران،  1983و گورنتز،  یبرد )سکر یبررس ی،محل یبزرگ تا ساختارها یاساعم از مق ،مختل 

رودخانه )بر  قدرت به SLشاخص  یر عددی. مقادکرد مطرح یفعال نسب ساخت ینزم یابیارز یبرا را SL( شاخص 1973)

ـ ارز ب موجـبِ یش راتییتغ به شاخص این یتحساس ،دارد. در واقا یبستگ آب( سطح بیش و رود یحسب دب  روابـط  یابی

 ها رودخانه که یگامنه(. 1383 همکاران، و ی)مدد شده است یتوپوگراف و ،سنگ مقاومت ،یساخت ینزم های یتفعال انیم

، گـذرد  مـی  سـخت  های سنگ از رودخانه بستر که مناطقید و دارن زیاد جریان باالآمدگی میزان با ای نواحی در ها آبراهه و

و  پایین باالآمدگی میزان با یکه مناطق حالی در یابد.  یم افزایشSL  مقدار شود و در نتیجه می بیشتر رود های نیمرخ شیب

 همکاران، و همدونیالهستند ) لغز امتداد گسلش توسط شده تولید یها هدرّ مانند عوارضی با موازی های یانجر مناطقی که

 آید: یمدست  به 1  رابط طریق از شاخص این .یابد یم کاهش SL یزان( م2008

SL = (Δh/ΔL)L (1)  

 رودخانه طول L، و نقطه دو بین شده یریگ اندازه مسیر طول ΔL، شده گزینش  دو نقط میان فراز اختالف ΔΗ که در آن

 رقـومی  مـدل  از اسـتفاده  بـا  رودخانـه  گرادیـان  شاخص .است سرچشمه در حوضه مرز تا شده برگزیده نقاط وسط  نقط از

 مقـدار  و شـد  ترسـیم  یرحوضهز 38 یاصل آبراه  طولی نیمرخ نخستشد.  محاسبه جغرافیایی اطالعات سیستم و ارتفاعی

SL یـن ا .آمـد  دست به بود، ریمتغ آبراهه یطول مرخین بیش رییتغ خط به توجه با زیرحوضههر  یبرا که ین،مع واص ف در 

 نیانگیها م آن از انتها در و گرفت انجام مقطا ده در ترتیب به هحوض یخروج سرچشمه تا از ها رودخانه یرمس هم  یکار برا

ی شد: کالس اول بند طبقهدر پنج کالس  (1973) هک بندی یمو بر اساس تقس یدآ دست به رودخانه ک  SLشد تا  گرفته

 فعالیت کمتری دارد. و کالس پنج با کمترین مقدار است تر فعالبا بیشترین مقدار دارای تکتونیک 

(SL < 25), (25 ≤ SL <75), (75 ≤ SL < 200), (200 ≤ SL < 400), (SL ≥ 400). 
 

2خم و پیچ شاخص
 رودخانه 

 باربنک) خورند یم پیچی گذار رسوب و دبی با شیب تعادل بین حفظ برای اند یدهرس تعادل حالت به تقریباً که هایی رودخانه

. اسـت  نئوتکتونیکی فعالیت و منطقه بودن جوان گویای بیشتر رودخانه مسیر بودن مستقیم که حالی در(. 2011 ،ندرسونا و

 کمتـر  چـه  هر و است تعادل حالت به رودخانه شدن نزدیک از حاکی باشد، زیاد آمده دست هب عددی مقادیر چه هر بنابراین،

 دسـت  بـه  2  رابطـ  قیطر از شاخص نی(. ا2002 همکاران،ک در منطقه است )کلر و یتکتون بودن فعال دهندۀ نشانباشد، 

 است: مستقیم خط در هدرّ طول Vخانه و رود طول Cکه در آن ( 1999)آدامز،  آید یم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Stream Length-gradient index 

2. Sinuosity 
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S = C / V (2)  
 

 1ناهمواری  دامنة شاخص

 فعالیـت  شـدت  توصـی   بـرای  آن از و دارداشاره  زهکشی حوض  ارتفاعات حداق  و حداکثر بین نوسان به RA شاخص

 :(1999 همکاران، و ویپ شاخص است ) ینا محاسب  روش 3 رابط . شود می استفاده ساختی زمین

𝑅𝐴 = ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛  (3)  

پنج ین شاخص در ا ،(2016) بندی چنگ و همکارانش یمتقسحداق  و حداکثر ارتفا  است. طبق  ℎ𝑚𝑎𝑥  و  ℎ𝑚𝑖𝑛که در آن 

 شود. یمترین فعالیت تکتونیک را شام   یینپا پنجشود. در آن کالس یک باالترین فعالیت و کالس  یم یبند طبقه کالس

(RA < 70 m), (70 ≤ RA < 200), (200 m ≤ RA < 500), (500 m ≤ RA < 1000), (RA ≥ 1000 m). 
 

 2هیپسومتری انتگرال

انتگـرال   انتگـرال هیپسـومتری آن را محاسـبه کـرد.     بایـد  آبخیز برای تفسیر شک  منحنـی هیپسـومتری    در یک حوض

 یجداسـاز  یبـرا  مفیـد  یابـزار  ( و1952دهـد )اسـترالر،    ینشان مـ خا    ناحی یک در را ارتفا  کندگیپرا هیپسومتری

 (:1971 یلسون،و و یک)پا شود یم محاسبه 4  رابط یقاست که از طر یساخت ینزم رفعالیفعال از غ یها گستره

(4) 𝐻𝐼 = ℎ𝑚𝑒𝑎𝑛 − ℎ𝑚𝑖𝑛/ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛 

 بیشتریناست. برای محاسب  این شاخص  ترتیب حداکثر و حداق  ارتفا  به ℎ𝑚𝑖 و ℎ𝑥میانگین ارتفا  و  ℎ𝑚𝑒𝑎𝑛در آنکه 

 زیرحوضه 38 ارتفا دست آمد. برای میانگین  به رقومی - ارتفاعی مدل و توپوگرافی  از نقش  هر زیرحوضه ارتفا  کمترین و

 یر. مقـاد یـد آ دسـت  بـه ها  ن ارتفا  آنیانگیم تا شد گیری یانگینم ها و از آن ینشگز زیرحوضهنقطه در درون هر  50 نیز،

دهنـدۀ   نشان و است  یقعم های یدگیبر با مرتفا مناطق انگریب و یکیتکتون فعال یها به حوضه درصد مربوط 50باالتر از 

ـ ب بـزرگ  یعـدد  ریمقـاد  ،گـر ید یعبـارت  اسـت. بـه   نیانگیم مقدار از تر مرتفا یتوپوگراف اعظم بخش که آن است  انگری

 بـه  مربـوط  صـفر  بـه  یـک نزد یرمقاد است. اما ریپ و بالغ یتوپوگراف انگریب کم و متوسط یعدد ریمقاد و جوان یتوپوگراف

مـورد   ی ناح یرحوض ز 38 یبرا یپسومتریه انتگرال یرفرسوده. مقاد و ارتفا  کم مناطق انگریب و است یرفعالغ یها حوضه

 (.1899 دیویس،) ی شدبند طبقهدر پنج کالس و  (5آمد )جدول  دست به 56/0تا  04/0 بین مطالعه

(HI < 0.3), (0.3 ≤ HI < 0.4), (0.4 ≤ HI < 0.5), (0.5 ≤ HI < 0.6), (HI ≥ 0.6). 
 

 3حوضه شکل اخصش

 بیـانگر  آن بـاالی  مقـادیر (. 1976کرد )کانن، تبدی   یکمّی شاخص به را هضحو شک توان  یم شاخص این از استفاده با

ـ  منطقه یا فعالیت زمان از دورشدن با . اما،است تکتونیکوئن بودن فعالۀ دهند نشانو  کشیده های حوضه  فراینـدهای   غلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relief Amplitude 

2. Hypsometric Integral 
3. Drainage Basin Shape Ratio 
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 یها جبههیابد. در واقا، وقتی  یم کاهش شاخص و شود یم نزدیک دایره به زمان طی در تدریج به حوضه شک  فرسایشی،

ـ  یـت فعال کـه  یزمـان  و شـوند  می دهیکش ها حوضه ندیآ می باال یاسر یکوهستان   شـود  مـی  متوقـ   یـا  کـم  یسـاخت  ینزم

  یرحوضـ  آن در ز محاسـب   روش کـه  ،(. شـاخص شـک  حوضـه   1998 یرا،هر - یرزدهد )رام یم رخ حوضه یشدگ  عریض

 :آید یم دست به 5 رابط  از است، شدهنشان داده  10به عنوان نمونه در شک   سرگاه -یانکود

(5)   BS = Lb/Wb 

Lb و آن  دورترین نقط تا خروجی مجرای مح  از ه،ضحو طول ،Wb آن بخـش  ترین یضعر در که هضحو عرض 

 شود. یمی زیر تقسیم ها کالس ( به1998) یراهر -رامیرزی بند طبقه اساس رشود و ب یم یریگ اندازه

(Bs < 0.2), (0.2 ≤ Bs < 0.4), (0.4 ≤ Bs< 0.8), (0.8 ≤ Bs < 1.2), (Bs ≥ 1.2). 
 

 1زهکشی حوضة عدم تقارنشاخص 

 اسـتفاده  فعـال  تکتونیـک  ارزیـابی  بـرای از آن  که است مورفوتکتونیکی دیگر های شاخص از حوضه شاخص عدم تقارن

و  نـات سـارما  ؛ 1994است )کاکس،  یزهکش  در حوض ساخت ینزم شدگی کج میزان تعیین برای وشیشود. در واقا، ر یم

 به ینواح یبرا وحساس  یدر حوض  زهکش یعمود بر امتداد رود اصل یشدگ ( که به خم2014 صدیقی،؛ 2013همکاران، 

 (:1985و گاردنر،  ی)هر شود یم محاسبه 6  رابط یقشاخص از طر یناست. ا مفید بزرگ نسبت

(6)   AF = (Ar / At) × 100 

Ar و  پـایین رود  جهت زهکشی در حوض  راست سمت مساحتAt  روش  11؛ شـک   اسـت  حوضـه  کـ   مسـاحت

 سـبب بـه   ،در منـاطق دارای تکتونیـک فعـال    دهد. سرگاه به عنوان نمونه نشان می -کودیان   زیرحوضمحاسب  آن را در 

شـود.   یم ایجاد فرونشست دیگر سوی در و باالآمدگی منطقه سوی یک در مح ، توپوگرافی بر حرکات این ثرا ظاهرشدن

 و مقصـودی ) بود خواهد فرونشست منطقه های آبراهه طول از بیش یافته فرایش سوی در فرعی های آبراهه طول ،نابراینب

 سـازندها،  ماننـد جـنس   یعوامل که است ینا بر فرض شاخص ینا یکژئومورف ی تحل و یه(. در تجز1387، دلیر کامرانی

 ،همکـاران  و ی)الهمـدون  شـوند  ینمـ  تقـارن  عـدم  مح  باعث یکیو اکولوژ یمیاقل یطشرا و، شناسی ینزم های یهال یبش

 به نسبت یفرع یها تقارن زهکش از یحاک و است 50برابر  ها آنAF  یزانم اند یدهکه به تعادل رس ییها (. رودخانه2008

ـ ب رد،یبگ فاصله 50 عدد از آمده دست به مقدار چقدر است. هر یباالآمدگ اثر بر یشدگ کج فقدان یتاًنها و یاصل آبراه   انگری

 از کمتر و مقدار راست است سمت در شیفرا عملکرد دهندۀ نشان 50از  شتریب یعدد ریاست. مقاد حوضه شتریب یشدگ کج

 گـاردنر هـری و   بنـدی  یمطبق تقس ومحاسبه  زیرحوضه 38در  AF. شاخص دهد یم شیچپ نما سمت در را شیفرا 50

 به پنج کالس تقسیم شد.( 1985)

 

(|AF–50| < 1), (1 ≤ |AF–50| < 7.5), (7.5 ≤|AF–50| < 15), (15 ≤ |AF–50| < 30), (|AF–50| ≥ 30). 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Asymmetric Factor 
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 های پژوهش یافته

 های نفتی حوضة مورد مطالعه میدان

در  ها میدانبرخی از این  (؛1980های نفتی ساختمانی جهان در زاگرس واقا شده است )آال و همکاران،  ترین میدان بزرگ

 1میدان نفتی وجود دارد )جدول  23زهره  - . در حوض  جراحیدر حال توسعه و تعدادی نیز غیرفعال یا اند حال حاضر فعال

 (.2و شک  

 های نفتی در حوضة مورد مطالعه . میدان1جدول 

 

 

 های نفتی در حوضة مورد مطالعه . موقعیت میدان2شکل 

 میدان نفتی شماره میدان نفتی شماره

 منصورآباد 13 رامین 1

 پازنان 14 اهواز 2

 تنگو 15 منصوری 3

 رگ سفید 16  کهفت 4

 خیرآباد 17 کوپال 5

 گچساران 18 مارون 6

 گرانگان 19 شادگان 7

 حکیمه بی بی 20 رامشیر 8

 چلینگر 21 آغاجاری 9

 ماهشهر 22 کرنج 10

 هندیجان 23 پارسی 11

   خاویز 12
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 های ژئومورفیک شاخص

 1رودخانهطولی  گرادیان شاخص

(. بخـش شـمال شـر  و شـر      2 )جـدول  استدر نوسان  573تا  0از  ها زیرحوضه برای رودخانهگرادیان  شاخص میزان

ی دوران دوم و کرتاسه تشکی  شده است. بخـش میـانی،   ها آهکدر زاگرس مرتفا واقا شده است، از  عمدتاًمنطقه، که 

سازندهای گچ، نمک، و آهک  شام  رسوبات دوران سوم همچون عمدتاًای  ، منطقهستخورده ا ینچکه مربوط به زاگرس 

ی کـواترنر  ا رودخانـه گیرد، شام  رسوبات  یم برنخورده را در  است. و بخش غرب و جنوب غربی منطقه، که زاگرس چین

مشـاهده   3 کـه در شـک    گونـه  همـان . اند شدهین نش ته، با توجه به شیب کم منطقه، تاکنوناست، که بعد از دوران سوم 

بـاالتری   SLاز  یی شـر  و جنـوب شـرق   هـا   است؛ در صورتی که بخش متعلق به غرب حوضه SLترین  ییناشود، پ یم

درصـد   83/30 تر و در نتیجه فعالیت نئوتکتـونیکی کـم و بسـیار کـم و     یینپا SLدرصد منطقه دارای  62/56. برخوردارند

روش محاسب  این شـاخص   4ر شک  د باالتر و در نتیجه فعالیت نئوتکتونیکی بسیار و بسیار زیاد است. SLمنطقه دارای 

 سرگاه به عنوان نمونه نشان داده شده است. -کودیان   زیرحوضدر 

 

 

 زهره -های جراحی زیرحوضه ةرودخانطولی  گرادیان شاخص نتایص اساس بر بندی پهنه  . نقشة3شکل 

 

 زهره -های جراحی ة زیرحوضهرودخانطولی  گرادیان شاخص از حاصل نتایص .2جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stream Length-gradient index 

 SL حوضه SL حوضه SL حوضه SL حوضه SL حوضه SL حوضه

0 174.55 7 152.1 14 370.6 21 70.55 28 10.8 35 0.5 

1 455.1 8 0.25 15 2.05 22 439.5 29 4.55 36 0 

2 561.15 9 71.6 16 165.2 23 0.7 30 1.05 37 0.38 

3 573 10 115.25 17 236.15 24 0.95 31 2.84   

4 400.55 11 189.6 18 54.2 25 0.9 32 1.99   

5 303.9 12 173.15 19 454.65 26 1.65 33 12.05   

6 22.9 13 300.8 20 74 27 1.9 34 88.19   
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 سرگاه -کودیان زیرحوضة در Sنحوة محاسبة  . نمونة5شکل  سرگاه -کودیان زیرحوضة در SLمحاسبة  نحوة . نمونة4شکل 
 

 1رودخانه خم و پیچ شاخص

 هـایی  بررسی با(. 5 شک ) شده است داده نشان نمونه عنوان به سرگاه -کودیان  زیرحوض  در شاخص این محاسب  روش

 در. (3 جـدول ) آمـد  دسـت  به 46/2 تا 1/1 از ها آن خم و پیچ میزان گرفت، انجام ها زیرحوضه اصلی آبراه  38 روی بر که

گویـای ایـن    1/1. و مقـدار  است تر یکنزد 1 به کمتر وشاخص این  مقدار هستیم تکتونیکی باالآمدگی شاهد که مناطقی

در اما  ،دارند ییبسزا نقش منطقه رفولوژیوم تحول در هنوزو  نرسیده تعادل حالت به ساخت ینزم است که منطقه از لحاظ

 حالـت  بـه  یباًتقر رودخانه کهدهندۀ آن است  نشان 46/2و عدد  است 1از  بیشتر تکتونیکی مقدار شاخص یرفعالغ مناطق

تـا   4/1بین  مقادیر تکتونیکی، باالی فعالیت عنوان به 4/1تا  1/1بین  مقادیر ،باال توضیحات به توجه با. است رسیده تعادل

(. مقـادیر  6گرفته شده اسـت )شـک     نظر در بسیار کم فعالیت 1/2 از بیشتر فعالیت کم، و 1/2تا  8/1، متوسط فعالیت 8/1

درصـد   5درصد کـم، و   4/7متوسط،  درصد 7/44حوضه تکتونیک زیاد،  از درصد 8/42که  است آن بیانگر شده یریگ اندازه

 دارند. فعالیت بسیار کمی

 

 زهره -های جراحی شاخص پیچ و خم رودخانة زیرحوضه نتایص اساس بر بندی پهنه  . نقشة6شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sinuosity 
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 زهره -های جراحی زیرحوضه خانةرود خم و پیچ شاخص از حاصل نتایص .3جدول 

 V C S حوضه V C S حوضه V C S حوضه

0 59053.5 90461 1.53 13 35905.1 44778.1 1.24 26 36656.3 51065.5 1.39 

1 71738 117947.4 1.64 14 36975.7 44884.6 1.21 27 18592.4 21731.3 1.16 

2 48997.1 61538.4 1.25 15 36712.7 74298.3 2.02 28 32163.5 79139.8 2.46 

3 66357.6 92712.6 1.39 16 33767.8 45283.4 1.34 29 21589.1 29660.8 1.37 

4 45997.4 73815.7 1.60 17 96010.9 147317 1.53 30 27425.6 30187.5 1.10 

5 41415.5 60411.7 1.45 18 31532.6 43194.8 1.36 31 29065.1 33464.4 1.15 

6 42497.2 61819.8 1.45 19 38432 80752.1 2.10 32 36531.7 54249.5 1.48 

7 39603.4 57329.5 1.44 20 62025.4 83581 1.34 33 89453.7 147104.6 1.64 

8 10058.8 11947.5 1.18 21 27680.8 64278.3 2.32 34 27784.8 46174.2 1.66 

9 51816.2 75820 1.46 22 39901.3 60888.4 1.52 35 71357 125080 1.75 

10 30598 36161.5 1.18 23 20218.3 34219.6 1.69 36 11266.5 12832.1 1.13 

11 60259.8 74161.8 1.23 24 20839.2 26053 1.25 37 28977.2 49600.7 1.71 

12 51127.1 65886.3 1.28 25 22774.2 26375.4 1.15     

 

 1شاخص دامنة ناهمواری

مقـادیر  دهـد.   ی مـورد مطالعـه را نشـان مـی    هـا  نـاهمواری زیرحوضـه    نتایج حاص  از شاخص دامن  7 شک  و 4جدول 

درصد متوسـط،   37/16زیاد،  درصد 83/7حوضه تکتونیک بسیار زیاد،  از درصد 16/55که  است آن بیانگر شده یریگ اندازه

 باشند. یمرا دارا  درصد حالتی بسیار کم 74/8درصد کم، و  88/11

 

 زهره -های جراحی زیرحوضهناهمواری   شاخص دامنة از حاصل نتایص .4جدول 

 کالس
 شاخص

RI 
 کالس حوضه

 شاخص

RI 
 کالس حوضه

 شاخص

RI 
 کالس حوضه

 شاخص

RI 
 حوضه

3 302 30 1 2305 20 1 2302 10 1 2967 0 

5 36 31 1 2871 21 1 1957 11 1 2850 1 

4 96 32 1 2155 22 1 2127 12 1 2578 2 

3 357 33 5 31 23 1 2038 13 1 3254 3 

3 447 34 5 36 24 1 1424 14 1 2967 4 

4 94 35 5 32 25 3 227 15 1 2528 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relief Amplitude 
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 زهره -های جراحی ناهمواری زیرحوضه  شاخص دامنة از حاصل نتایص .4جدول ادامه 

 کالس
 شاخص

RI 
 کالس حوضه

 شاخص

RI 
 کالس حوضه

 شاخص

RI 
 کالس حوضه

 شاخص

RI 
 حوضه

2 554 36 3 437 26 1 2285 16 2 637 6 

4 101 37 4 93 27 1 2851 17 1 1829 7 

   4 152 28 1 1943 18 1 2385 8 

   4 147 29 1 2580 19 2 637 9 

 

 

 زهره -های جراحی ناهمواری زیرحوضه  شاخص دامنة نتایص اساس بر بندی پهنه  . نقشة7شکل 

 

 1انتگرال هیپسومتری

 بـه  توجـه  بـا (. 5دست آمـد )جـدول    به 56/0تا  04/0بین مطالعه  مورد  ناحی یرحوض ز 38 برای هیپسومتری انتگرال مقادیر

هـای غربـی و    اند، امـا در زیرحوضـه   تکتونیکی فعالیت نظر از بخشین تر فعالشرقی  های زیرحوضه، گرفته صورت محاسبات

بـه ارتفاعـات آن    تـوان  یشرقی حوضـه مـ   بخشاز دالی  افزایش این شاخص در ایم.  فرسوده و پیر توپوگرافی شاهد جنوبی

هـای جنـوبی و    زیرحوضـه . امـا در  دکراز حوضه اشاره  بخشفرسایش در این  میزانباالآمدگی از  میزانمنطقه و بیشتربودن 

، مقدار ایـن شـاخص   ها در مقاب  عوام  فرسایش پذیری سریا آن تراکم رسوبات با مقاومت کمتر و فرسایش سبب به ،غربی

 کمتر هایHiفعال و  یها حوضه به مربوط 5/0از  تر بزرگ های Hiکه است صورت این به موجود بندی یمتقسشود.  یمکمتر 

حوضـه   از درصـد  5/2شـاخص   شده ایـن  یریگ اندازهبا توجه به مقادیر  (.8)شک   است غیرفعال یها حوضه به مربوط 3/0از 

 فعالیت کم است. درصد دارای 4/70درصد متوسط، و  8/10زیاد،  درصد 1/16دارای فعالیت تکتونیک بسیار زیاد است، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hypsometric Integral  
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 زهره -های جراحی زیرحوضه انتگرال هیپسومتری شاخص از حاصل . نتایص5جدول 

 HIشاخص  𝐇𝐦𝐢𝐧 𝐇𝐦𝐞𝐧 𝐇𝐦𝐚𝐱 حوضه HIشاخص  𝐇𝐦𝐢𝐧 𝐇𝐦𝐞𝐧 𝐇𝐦𝐚𝐱 حوضه

0 212 904.14 3179 0.23 19 613 2050.12 3193 0.55 

1 377 1572.96 3227 0.412 20 59 375.14 2364 0.13 

2 916 2122.16 3494 0.46 21 623 1356.22 3494 0.25 

3 339 1698.72 3593 0.41 22 1495 2173.54 3650 0.31 

4 335 1386.56 3302 0.35 23 9 14.26 40 0.16 

5 274 1059.02 2802 0.31 24 5 9.78 41 0.13 

6 38 171.82 675 0.21 25 4 13.2 36 0.28 

7 212 657.32 2041 0.24 26 13 68.34 450 0.12 

8 572 1040.3 2957 0.19 27 0 14.6 93 0.15 

9 23 202.1 660 0.28 28 2- 31.46 150 0.22 

10 708 1189.72 3010 0.20 29 41 82.34 188 0.28 

11 700 1211.58 2657 0.26 30 6 17.28 308 0.03 

12 770 1591.86 2897 0.38 31 3 9.6 39 0.18 

13 981 1845.32 3019 0.42 32 6 15.92 102 0.10 

14 1495 2144.04 2919 0.45 33 6 28.52 363 0.06 

15 5 28.28 232 0.10 34 65 162.42 512 0.21 

16 695 1502.34 2980 0.35 35 6 12.34 100 0.06 

17 161 838.98 3012 0.23 36 13 69.24 567 0.10 

18 235 615.46 2178 0.19 37 9 17.62 110 0.08 

 

 

 زهره -های جراحی زیرحوضه انتگرال هیپسومتریشاخص  نتایص اساس بر بندی پهنه . نقشة8شکل 
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 1حوضه شکل اخصش

شمال غربی و جنـوب غربـی    های زیرحوضه(. 6)جدول  است 49/2تا در  19/0این شاخص برای منطق  مورد مطالعه بین 

جنوب شـرقی   های زیرحوضه به مربوط ها زیرحوضه ترین یدهکش اند، اما فعالیت کمترین و BS شاخص مقدار کمترین دارای

حوضه دارای فعالیـت تکتونیـک بسـیار     از درصد 8/49شده،  یریگ اندازه(. با توجه به مقادیر 9)شک   است شرقی و شمال

 اند. درصد دارای فعالیت بسیار کم 5درصد کم، و  4/4 درصد متوسط، 4/22زیاد،  درصد 2/18زیاد، 

 

 

 زهره -های جراحی شاخص شکل زیرحوضه نتایص اساس بر بندی پهنه . نقشة9شکل 

 

 
  AFمحاسبة  نحوة . نمونة11شکل  سرگاه -کودیان زیرحوضة در 𝐁𝐒 محاسبة  نحوة . نمونة10شکل 

 سرگاه -کودیان زیرحوضة در

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Drainage Basin Shape Ratio 
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 زهره -های جراحی زیرحوضه شکل شاخص از حاصل نتایص .6جدول 

 𝐋𝐛 𝐖𝐛 حوضه
 شاخص

𝐁𝐒 
 𝐋𝐛 𝐖𝐛 حوضه

 شاخص

𝐁𝐒 
 𝐋𝐛 𝐖𝐛 حوضه

 شاخص

𝐁𝐒 

0 59053.5 34833.2 1.69 13 35905.1 28513.7 1.25 26 36656.3 42021.1 0.87 

1 71738.0 74475.7 0.96 14 38893.7 24451.2 1.59 27 18592.4 26045.1 0.71 

2 48997.1 29702.4 1.64 15 36712.7 59222.2 0.61 28 32163.5 43166.69 0.74 

3 66357.6 38137.4 1.73 16 33767.8 39599.5 0.85 29 21589.1 18102.02 1.19 

4 45997.4 37098.5 1.24 17 96010.9 44642.2 2.15 30 27425.6 48958.55 0.56 

5 41415.5 18039.6 2.29 18 31532.6 52465.3 0.60 31 29065.1 34215.94 0.84 

6 42497.2 56096.1 0.75 19 38432.0 36853.3 1.04 32 36531.7 41532.24 0.87 

7 39603.4 24735.8 1.60 20 62025.4 42786.6 1.44 33 89453.7 52374.43 1.70 

8 10058.8 51371.1 0.19 21 27680.8 35087.8 0.78 34 27784.8 15041.05 1.84 

9 51816.2 29292.1 1.76 22 39901.3 29957.8 1.33 35 71357.0 35567.67 2.00 

10 30598.2 20985.2 1.45 23 20218.3 34598.2 0.58 36 11266.5 29262.71 0.38 

11 60259.8 24224.3 2.48 24 20839.2 107543.4 0.19 37 28977.2 12874.62 2.25 

12 51127.1 38520.1 1.32 25 22774.2 29706.6 0.76     
 

 1زهکشی حوضة عدم تقارنشاخص 

 چـپ  سمت برخاستگی دهندۀ نشان که (7)جدول  است 59/32تا  -83/28 ینب زیرحوضه 38در  |AF–50| شاخص مقدار

. بـا توجـه بـه مقـادیر     است دهحوضه ش راست سمت به اصلی آبراه  تمای  باعث راست است و در نتیجه سمت به نسبت

درصد متوسـط، و   9/25زیاد،  درصد 3/28حوضه دارای فعالیت تکتونیک بسیار زیاد، وسعت  از درصد 5/5 شده، یریگ اندازه

 (.12اند )شک   درصد دارای فعالیت کم 40

 

 زهره -های جراحی شاخص عدم تقارن زیرحوضه نتایص اساس بر بندی پهنه . نقشة12شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Asymmetric Factor 
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 زهره -جراحیهای  زیرحوضه تقارن عدم شاخص از حاصل نتایص .7جدول 

 حوضه
Ar 

km2 

At 

km2 

|AF-

50| 
 حوضه

Ar 

km2 
At km2 

|AF-

50| 
 حوضه

Ar 

km2 

At 

km2 

|AF-

50| 

0 698.8 1143.2 11.13 13 188 803.1 26.58- 26 309.4 867.6 14.33- 

1 1389.9 2607.3 3.30 14 290 478.5 10.60 27 358.2 567.6 13.11 

2 755 1191.2 13.37 15 1044.8 1944.9 3.72 28 978.1 1207 31.03 

3 825.5 1410.4 8.52 16 457.5 850 3.82 29 209.1 277.3 25.41 

4 517 856.3 10.37 17 1163.8 2402.6 1.56- 30 444.6 850 2.31 

5 413.9 656.1 13.09 18 724.6 1301.3 5.68 31 365.7 713.4 1.27 

6 389.4 1540.8 24.72- 19 541.5 1023.16 2.93 32 597.7 1023.4 8.40 

7 294.7 649.4 4.61- 20 1756.5 2217.1 29.22 33 1869.7 2687.4 19.57 

8 395 597.3 16.13 21 496.6 823.2 10.32 34 89.7 195.5 4.10- 

9 727.2 1155.8 12.92 22 461.5 959.1 1.87- 35 764.3 1404.9 4.40 

10 126.5 411.4 19.23- 23 275.78 473.7 8.21 36 92.4 436.7 28.82- 

11 361.5 743.5 1.36- 24 1356.6 2037.2 16.58 37 202.9 290.6 19.80 

12 857 1037.7 32.58 25 243 554.3 6.14-     

 

 (LAT)بر اساس شاخص  ها شاخص بندی طبقه

نئوتکتونیـک   وضـعیت تا  شدند ترکیب یکدیگر با شده یک محاسبهژئومورف یها شاخص نتایج، LATبا استفاده از شاخص 

 (.2008آید )الهمدونی و همکاران،  یم دست به 7  از رابط شاخصحوض  مورد مطالعه مشخص شود. این 

(7)   LAT = S / N 

مقـدار  . اسـت  شده محاسبه های شاخص تعداد Nو  شده محاسبه ژئومورفیک های شاخصی ها مجمو  کالس Sکه در آن 

S/N  بـر  و شـد ی بنـد  دسته سه کالس در 5/2 ، و بیشتر ازدو کالس در 5/2تا  2 ،یک کالس در 2تا  6/1بین ( 8)جدول 

، LATشـاخص   از آمـده  دست هب مقدار اساس بر. دش ترسیمزهره  -   جراحیحوضی نئوتکتونیک بند پهنه  نقش آن اساس

بـاالی   فعالیـت درصـد دارای   2/12 بـا  1 کـالس بنـدی   یمتقسـ  ایـن  در. دشـ  تقسـیم  کالس سه بهحوض  مورد مطالعه 

 مکـ  فعالیـت  درصـد دارای  2/53 با 3 کالس و ،نئوتکتونیکی متوسط فعالیتدرصد دارای  5/34با  2 کالس نئوتکتونیکی،

آمـده از   دسـت  ( و الیـ  نهـایی بـه   2هـای نفتـی )شـک      میـدان   است. سرانجام، با روی هم قراردادن الیـ   نئوتکتونیکی

نفتی در مناطقی با کالس یک بـا میـزان فعالیـت      هیچ میدانمشخص شد.  های ژئومورفیک حوض  مورد مطالعه شاخص

درصد  6/61درصد در مناطقی با کالس دو و میزان فعالیت تکتونیک متوسط و در آخر  3/38تکتونیک باال وجود ندارد، اما 

 (.13در مناطقی با کالس سه و میزان فعالیت تکتونیک کم قرار دارند )شک  
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 زهره -های جراحی زیرحوضه LATشاخص  نتایص اساس بر بندی پهنه . نقشة13شکل 

 

 های ژئومورفیک اساس شاخص بر IAT. محاسبة شاخص 8جدول 

 HI BS SL RA S AF S/N LAT حوضه HI BS SL RA S AF S/N LAT حوضه

0 4 1 3 1 3 3 2.5 2 19 1 2 1 1 4 4 2.1 2 

1 2 2 1 1 3 4 2.1 2 20 4 1 4 1 2 2 2.3 2 

2 2 1 1 1 2 3 1.6 1 21 4 3 4 1 5 3 3.3 3 

3 2 1 1 1 2 3 1.6 1 22 3 1 1 1 3 4 2.1 2 

4 3 1 2 1 3 3 2.1 2 23 4 3 5 5 3 3 3.8 3 

5 3 1 2 1 3 3 2.1 2 24 4 5 5 5 2 2 3.8 3 

6 4 3 5 2 3 2 3.1 3 25 4 3 5 5 2 4 3.8 3 

7 4 1 3 1 3 4 2.6 3 26 4 2 5 3 2 3 3.1 3 

8 4 5 5 1 2 2 3.1 3 27 4 3 5 4 2 3 3.5 3 

9 4 1 4 2 3 3 2.8 3 28 4 3 5 4 5 1 3.6 3 

10 4 1 3 1 2 2 2.1 2 29 4 2 5 4 2 2 3.1 3 

11 4 1 3 1 2 4 2.5 2 30 4 3 5 3 2 4 3.5 3 

12 3 1 3 1 2 1 1.8 1 31 4 2 5 5 2 4 3.6 3 

13 2 1 2 1 2 2 1.6 1 32 4 2 5 4 3 3 3.5 3 

14 2 1 2 1 2 3 1.8 1 33 4 1 5 3 3 2 3 3 

15 4 3 5 3 4 4 3.8 3 34 4 1 3 3 3 4 3 3 

16 3 2 3 1 2 4 2.5 2 35 4 1 5 4 3 4 3.5 3 

17 4 1 2 1 3 4 2.5 2 36 4 4 5 2 2 2 3.1 3 

18 4 3 4 1 2 4 3 3 37 4 1 5 4 3 2 3.1 3 
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 گیری بحث و نتیجه

اند. امـا،   وجود آمده های زاگرس به ها هستند در طاقدیس ساختی عام  اصلی تکوین آن مخازن متعددی که نیروهای زمین

ها هیدروکربورها به  سنگ یا فرسایش آن  ها نفت وجود ندارد، زیرا بر اثر ترک و شکاف پوش امروزه در هم  این طاقدیس

هـای   راحتی از نقش نئوتکتونیک در فرار و از بین رفتن تله توان به اند. در این میان نمی ته و از بین رفتهسطح زمین راه یاف

 نفتی گذشت.

 رودخانه، دامنـ  نـاهمواری، عـدم    طولی های ژئومورفیک گرادیان آمده از نتایج بررسی شاخص دست مقادیر کمّی به

زیرحوضـه باعـث    38حوضـه در   شـک   رودخانـه، و  و خـم  پـیچ  هیپسـومتری، شـاخص   زهکشی، انتگـرال  حوض  تقارن

شـد و نشـان داده شـد کـه میـزان       کـم  و متوسط، باال، فعالیت با تکتونیکی ناحی  به سه بندی حوض  مورد مطالعه تقسیم

کنند؛ فعالیتی  عم  می با شدت بیشتری شرقی نیروها فعالیت نئوتکتونیک در نقاط مختل  حوضه یکسان نیست و در نیم 

درصد در مناطقی قرار گیرد که دارای کمترین میزان  6/61زهره با  - های نفتی حوض  جراحی باعث شده بیشتر میدان که

حفـظ   های نفتی و ترین کالس نئوتکتونیک عاملی برای ظهور تله فعالیت نئوتکتونیک است. در واقا، قرارگرفتن در پایین

نفتـی    که دارای باالترین کالس نئوتکتونیک است عمالً هـیچ میـدان  بوده است. در دیگر سو، در مناطقی  هیدروکربورها

 های نفتی و غیرنفتی است. های دارای میدان دهندۀ نقش نئوتکتونیک در زیرحوضه وجود ندارد، این موضو  نشان

دن بـو  هـای نفتـی و ضـروری    است: نقش نئوتکتونیک در فرار تله موضو  دو دهندۀ نشان آمده دست به در نتایج تأم 

شـوند. در واقـا،    های ریز که به حرکت نفت و سـرانجام تولیـد نفـت منجـر مـی      حدی از تکتونیک برای ایجاد شکستگی

دهندۀ هیدروکربورها را به نئوتکتونیک نسبت داد و بر این  توان نقشی مخرب و بازدارنده در کنار نقشی سازنده و انتقال می

هایی که دارای فعالیت شدید   رود و در بخش های نفتی می تظار وجود میداناساس به این نتیجه رسید که در مناطقی که ان

تـر   ها در مناطقی با فعالیت کمتر محتم  های نفتی را انتظار داشت و ظهور آن نئوتکتونیک است، قاعدتاً نباید وجود میدان

بینی و منطق  مورد بررسی را در  یشتوان مناطق امیدبخش اکتشافی را پ است. بنابراین، با بررسی نئوتکتونیک منطقه، می

مشاهدات صحرایی محدودتر کرد. اما به این معنی نیست که بتوان با قاطعیت گفت که ذخـایر هیـدروکربوری در منطقـ     

 مورد نظر وجود دارد و نتایج قطعی منوط به بررسی زمینی و صحرایی منطق  پیشنهادی است.

 

 منابع

 ،کـاربردی  شناسـی  زمین نام  فص  ک،یمورفوتکتون در (DTM)ی نیسرزمی رقوم مدل کاربرد د،یاقل  منطق  در فعال کیتکتون(. 1389. )ر نیا، ارفا

 .256ـ 245(: 4)6

 در آبخیـز  حوضـ   چهـار  در زهکشی شبک  مورفومتری ناهنجاری در تکتونیک نقش بررسی(. 1390. )ک بهرامی، و. م مقصودی، ؛.ش بهرامی،

 .70ـ 51(: 76)43 ،طبیعی جغرافیای های پژوهش زاگرس،

 مورفوتکتونیـک،  و ژئومورفیک های شاخص از استفاده با قرنقوچای آبریز حوض  در نئوتکتونیکی های فعالیت تشخیص(. 1388. )م خطیبی، بیاتی

 .50ـ 23(: 25)9 ،جغرافیایی فضای

هـا )مـورد نمونـه:     افکنـه  رفولـوژی مخـروط  واسـاس م  هـای تکتـونیکی بـر    ارزیـابی عملکـرد فعالیـت    (.1382یام، م. و مختاری کشـکی، د. ) خ

 .10ـ 1(: 44)35، ییایجغراف یها پژوهش  نام ص ، فشمالی میشوداغ(  های دامن  افکنه مخروط
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(: 74)42 ،طبیعـی  جغرافیـای  هـای  پـژوهش  فارسـان،  منطقـ   زاگرس تراست قلمرو در فعال کیتکتونی بررس(. 1389. )  خسروی، و.   سی ،

 .146ـ 125

 هـای  دامنـه  دری ژئومورفورلوژ های روش از استفاده با کینئوتکتون های فعالیت  یتحل(. 1383. )  اص ، رجایی و. ح.م مقدم، رضایی ؛.  مددی،

 .138ـ 123(: 48)36 ،جغرافیایی های پژوهش ،(باغروداغ) تالشی غرب شمال

 مجلـ   ،(تجـن  رودخانـ   مـوردی   مطالعـ ) هـا  رودخانـه  کانـال  تنظیم در فعال تکتونیک نقش ارزیابی(. 1387. )ح دلیر، کامرانی و. م مقصودی،

 .55ـ 37(: 66)40 ،جغرافیایی های پژوهش

 اطالعـات  نامـ   فصـ   ژئومورفیـک،  هـای  شـاخص  طریق از فرحزاد آبخیز حوض ساختی  زمین فعالیت تحلی (. 1394. )ا صفاری، و. ر منصوری،

 .105ـ  93(: 95)24 ،(سپهر) جغرافیایی
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