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چكیده
کمان قطر- گاوبندی يک کمان بزرگ و قديمی منطقه ای است که در امتداد شبه جزيره قطر، با امتداد شمال  خاور- جنوب  باختر، در بخش مرکزی خلیج  فارس واقع شده است. 
در اين مطالعه کمان مذکور بر اساس تفسیر داده های لرزه نگاری دوبعدی، در بازه رسوبی افق سرسازند الفان تا سرسازند جهرم مورد مطالعه قرار گرفته و شکل مشخصی از اين 
کمان در اين بازه ، در بخش ايرانی خلیج فارس به دست آمده است. تفسیر داده های لرزه نگاری در افق رأس سازند الفان، و افق زمانی و عمقی حاصل از اين تفسیر به صورت 
خطوط هم تراز عمقی، بیانگر وجود يک پالتفرم با امتداد شمال  باختر- جنوب  خاور است که به سمت شمال  خاور شیب تقريباً يکنواخت دارد و در برخی نقاط دارای بلندی هايی 
است که بر اثر فعالیت دياپیرهای نمکی پديد آمده اند. نتايج تقريباً مشابهی برای افق سرسازند جهرم به دست آمده است. اختالف زمانی و عمقی دو افق فوق بیانگر وجود يک 
پالتفرم با شیب های ماليم به طرفین است که در واقع امتداد کمان قطر- گاوبندی در بخش ايرانی خلیج فارس است. با توجه به نقشه هم ضخامت تهیه شده برای توالی رسوبات 
سازندهای ايالم- جهرم، میزان ضخامت رسوبات در پالتفرم باالی اين کمان به نحو مؤثری کاهش می يابد. کاهش ضخامت رسوبات می تواند دلیل رشد اين کمان در زمان 
ته نشست اين رسوبات باشد که همزمان با باالآمدگی، با ايجاد فضای رسوب گذاری کمتر، موجب کاهش میزان ته نشست رسوبات شده است. بنابراين کمان مذکور و دياپیرهای 

نمکی به عنوان عوامل منطقه ای در سکانس رسوبات نقش اساسی دارند.

کلیدواژه ها: کمان قطر-  گاوبندی، خلیج  فارس، داده های لرزه نگاری دو بعدی، کرتاسه فوقانی- ائوسن، سازند جهرم.
E-mail: Naser182000@gmail.com                                                                                                                                                                         ناصر عبدی *نویسنده مسئول: 

است  شده  واقع  مرکزی  خلیج  فارس  ايرانی  بخش  در  مطالعه  مورد  محدوده       
)شکل 1(. اين محدود در امتداد شبه جزيره قطر واقع شده که خود در واقع بخشی از 
کمان قطر- گاوبندی بوده که به صورت جزيره ای با توپوگرافی نسبتاً مسطح است و 
 Alsharhan and Narin, 1994;( رسوبات ائوسن و میو- پلیوسن در آن برونزد دارند

 .)Dill et al., 2003; Nasir et al., 2008

زمستان 97، سال بيست و هشتم، شماره 110، صفحه 13 تا 22

1- پیش نوشتار
داده های لرزه نگاری نقش بسزايی در تفسیر ساختارهای رسوبی و مطالعات جايگاه 
سنگ های  در  داده ها  اين گونه  از  استفاده  مشکل  دارند.  ديرينه  نهشته های  رسوبی 
اولیه  ويژگی های  در  تغییر  باعث  که  آنهاست  در  دياژنز  تأثیر  نقش  کربناته، 
رسوب شناسی می شود، ولی علیرغم اين محدوديت، استفاده از اين داده ها می تواند 
گره گشا باشد. در اين مطالعه از داده های لرزه نگاری دوبعدی استفاده شده است.     

شکل 1- محدوده مورد مطالعه واقع در بخش ايرانی خلیج  فارس مرکزی.

     کمان قطر- گاوبندی يک کمان بزرگ و قديمی منطقه ای با طول بیش از 300 کیلومتر 
و عرض بیش از 100 کیلومتر است که از خلیج  فارس مرکزی عبور می کند  و توالی 
.)Perotti et al., 2011( رسوبات فانروزويیک پالتفرم عربی را تحت تأثیر قرار می دهد 

و  دارد  گسترش  ايران  تا  قطر  از  باختر  جنوب   خاور-  شمال   امتداد  با  کمان  اين 

بزرگ ترين مخزن گازی جهان را در بر می گیرد )Perotti et al., 2011(. اين کمان 
به  توجه  -با  را  و حوضه خلیج  فارس  است  بسیار محدودی  نمکی  گنبدهای  دارای 
اهمیت گنبدهای نمکی هرمز- به دو ناحیه شمالی و جنوبی تقسیم می کند )شکل 2(. 
)Talbot and Alavi )1996 معتقدند که کمان مذکور بر کمربند کوهزايی زاگرس، 
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جايی که يک پهنه به طول بیش از صد کیلومتر در جهت شمال- جنوب به دفعات فعال 
شده است، مماس می شود. اين پهنه پالتفرم فارس را -با ويژگی های نواحی مرتفع- با 
واحدهای چینه ای نازک و عدم وجود دياپیرهای نمکی شامل می شود که به سمت 
پديده های  وجود  عدم  می کنند.  پیدا  افزايش  شدت  به  دياپیرها  آن،  باختر  و  خاور 

نمکی در محدوده راسی اين کمان، موجب شده تا محققین مختلف آغاز شکل گیری 
در  که  دهند،  نسبت  نئوپروتروزويیک  پی سنگ   )Horst( فرارانده  بلوک  به  را  آن 
 Talbot and Alavi, 1996;( دوره های بعدی زمین شناسی نیز به دفعات فعال شده است 

.)Edgell, 1996 Al-Husseini, 2000; Konert et al., 2001

شکل 2- نقشه زمین ساختی منطقه خلیج  فارس. مناطق تجمع دياپیرهای نمکی قابل مشاهده است )اقتباس از 
.)Perotti et al.,  2011

فانروزويیک  شده  نازک  نسبتاً  رسوبات  به صورت  پارس  جنوبی  قطر-  کمان       
)Horst Block( توصیف می شود که بلوک فرارانده )Alsharhan and Narin, 1997( 

  .)3 )شکل  می پوشاند  است،  کرده  فعالیت  دفعات  به  که  را  پرکامبرين  پی سنگ 
پراکندگی دياپیرهای نمکی پروتروزويیک سازند هرمز تنها به جنوب  خاور و شمال  
افتاده است.  اتفاق  باختر کمان محدود می شود. رشد اين کمان در چند دوره زمانی 
بیرون  از آب  تورونین  نیز طی  و  پیشین  ژوراسیک  تا  ترياس  اواخر  در  به طوری  که 
می آيد، چند باالآمدگی جزيی در ائوسن پیشین تا میانی و در اواخر ائوسن میانی نشان 
می دهد، سپس طی ائوسن پسین تا الیگوسن فاز باالآمدگی اصلی کمان روی می دهد 
و همزمان چند ناپیوستگی عمده اتفاق می افتد. فاز باالآمدگی ديگری در میوسن پیشین 

.)Alsharhan and Narin, 1994( شروع شد و در میوسن پسین- پلیوسن شدت گرفت
کمان زير  پی سنگ  فراراندگی  از  لرزه نگاری  يا  حفاری  نوع  از  مدرکی   هیچ 

نیز  آن  و عمق  نشده  در خلیج  فارس، گزارش  آن  مجاور  مناطق  و  گاوبندی  قطر- 
مشخص نیست و تنها در زير شبه جزيره قطر به طور قراردادی )Tentative( عمق آن 
باختر، شمال و  تا 5 کیلومتر مفروض است )Konert et al., 2001(. اين عمق در   4

خاور کمان به 8 تا 9 کیلومتر افزايش می يابد. ضخامت رسوبات گزارش شده بر روی 
،)Alsharhan and Narin, 1994( 10 اين کمان در خلیج فارس متغیر بوده و بیش از 
Pollastro, 2003( 12( و 13 کیلومتر )Edgell, 1992 and 1996( گزارش شده است. 
     اين ساختمان می تواند تأثیر مهمی در ساختار زمین شناسی و پتانسیل هیدروکربوری 
بنیانی  مطالعات  در  می تواند  مختلف  افق های  در  آن  دقیق  شناخت  و  باشد  داشته  
زمین شناسی منطقه و اهداف اکتشافی مفید واقع شود. با توجه با فعالیت متناوب آن، 
نمی توان نقش آن را در ايجاد ناپیوستگی ها و عدم رسوب گذاری و يا سرعت کمتر 
رسوب گذاری، ناديده گرفت و بايستی به عنوان عاملی محلی در کنار نوسان جهانی 
 Berberian and King, 1981;( )Heidari, 2008( و زمین ساخت محلی  آب درياها 
ناپیوستگی ها  ايجاد  در   )Beydoun, 1991; Sharland et al., 2001; Alavi, 2004

قلمداد شود. در اين مطالعه، ساختمان مذکور در بازه زمانی کرتاسه فوقانی تا ائوسن، 
از افق سرسازند الفان تا سرسازند جهرم، بر اساس داده های لرزه نگاری دوبعدی مورد 
و  بیشتر شامل ويژگی های ساختاری ظاهری  بررسی،  اين  است.  قرار گرفته  بررسی 
رسوبی آن خواهد بود و تا حدی نحوه رشد آن را در زمان های مختلف دربر می گیرد. 
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2- جایگاه زمین شناسی 
اين کمان در پالتفرم عربی واقع است که يک حوضه رسوبی وسیع با رسوب گذاری 
را  هولوسن  زمان  تا  پسین  پروتروزويیک  از  رسوبات  توالی  دارای  و  پیوسته  تقريباً 
Ziegler, 2001; Sharland et al., 2001; Konert et. al., 2001;( می گیرد  بر   در 

حوضه  اين   .)Alsharhan and Narin, 1997; Edgell, 1996; Beydoun, 1991

سمت  به  عربی  سپر  اطراف  از  تدريج  به  رسوبات  و  است  شکل  گوه ای  به صورت 
زاگرس ضخیم تر می شوند، به طوری که ضخامت رسوبات از  چند متر در سمت سپر 
عربی تا حدود 18 کیلومتر در زاگرس، جايی  که در اثر برخورد صفحه ايرانی- عربی 
متحمل تغییر شکلی شده، متغیر است. پیشانی محدوده تغییر شکلی امروزی زاگرس، 

در امتداد ساحل ايرانی خلیج  فارس است )شکل 1(.
     تاريخچه زمین ساختی پالتفرم عربی تحت تأثیر بلندی های ساختاری پرکامبرين بوده 
که بستری ناپايدار برای حوضه فراهم کرده است. اين مطلب توسط محققین مختلف 
تأيید شده است. اين ساختار عمیق به دفعات فعال شده، طی فانروزويیک دياپیرهای 
داده  تشکیل  پی سنگ  در  را  )Edgell, 1996(، ساختمان هايی  ايجاد کرده  را  نمکی 
)Wender et al., 1998( و شکل هندسی و رسوب گذاری رسوبات پوششی فوقانی 

.)Edgell, 1992; Konert et al., 2001; Pollastro, 2003( است  کرده  کنترل   را 
تبخیری های  تأثیر  تحت  اساساً  خلیج  فارس  ناحیه  در  شکلی  تغییر  ساختارهای 
نئوپروتروزويیک  عنوان  تحت  )اغلب  پیشین  کامبرين  تا  پسین  پروتروزويیک 
می آيند  وجود  به  هستند،   واقع  رسوبات  توالی  قاعده  در  که  می شود(  برده   نام 
)Al-Husseini, 2008(. اين تبخیری ها منجر به تشکیل گنبدهای نمکی، تاقديس ها و 

دياپیرهای نمکی شده اند که حداقل از زمان ژوراسیک پیوسته در حال رشد هستند 
در  نمکی  حرکات  اصلی  فاز  چندين  بر  عالوه   .)Edgell, 1996; Sugden, 1962(

پرموترياس، کرتاسه میانی، ائوسن- الیگوسن، يک دياپیريسم پیوسته در پالئوزويیک 
  .)Carruba et al., 2007( پیشین توصیف شده است

شکل 3- موقعیت کمان قطر- گاوبندی بر روی نیمرخ زمین شناسی عربستان سعودی تا خلیج  فارس. به نازک شدن اليه های رسوبی بر روی کمان مذکور توجه 
.)Konert et al., 2001 شود )اقتباس از

3- شرح روش ها
مطالعات  از  تلفیقی  آن  در  که  است  لرزه نگاری  داده های  تفسیر  مطالعه  اين 
مورد  نیز  مطالعات خرده های حفاری  نتايج  و  نگاره های درون چاهی  سنگ نگاری، 
استفاده قرار گرفته است. نگاره هايی چون گاما، نوترون، مقاومت و سونیک، بنا به 
اقتضای مطالعه و وجود آنها برای تعیین دقیق مرز سازندها بررسی شده و در نهايت 
با به کارگیری مرزهای دقیق، افق های کلیدی بر روی داده های لرزه نگاری شناسايی 

و ترسیم شده است.
است.  مطالعه  اين  استفاده در  مهم مورد  منابع  از  لرزه نگاری دوبعدی  داده های       
عمده بررسی ها بر روی داده های لرزه نگاری دوبعدی انجام شده، ولی در مواردی نیز 
برای درک جزيیات و پی بردن به نکات ريز از داده های لرزه نگاری سه بعدی استفاده 
رخساره های  لرزه نگاری،  بازتاب های  خصوصیات  بین  ارتباط  برقراری  است.  شده 
رسوبی و محیط های رسوب گذاری ساده نیست، زيرا ممکن است اين خصوصیات 
باشند آمده  بوجود  سنگ ها  اين  در  رسوب گذاری  از  بعد  فرايندهای  تأثیر   تحت 

عوامل  تأثیر  امکان  حد  تا  مطالعه،  اين  در  لذا   .)Anselmetti and Eberli, 1993(

دياژنزی نیز مد نظر قرار گرفته است.
     برای شناسايی افق های رسوبی بر روی داده های لرزه نگاری، از اطالعات حداقل 10 چاه 
استفاده شده و افق های مشترک چند چاه به عنوان افق مبنا برای سرسازندها در نظر گرفته 
،)Top of Jahrum Formation( شده است. اين افق ها شامل افق های سرسازند جهرم 
الفان سرسازند  نیز  و   )base of Jahrum Formation( جهرم  قاعده  و   )Rus(  راس 

)Top of Laffan Formation( هستند )شکل های 4 و 5(. ابتدا، تفسیر لرزه نگاری در 

افق های مذکور انجام و سپس نقشه ضخامت زمانی بین افق ها محاسبه شده است. اين 
نقشه  با توجه به مطابقت سايزموگرام و چک شات )Check Shot( به نقشه ضخامت 
زمانی  بازه های  در  شده  نهشته  رسوبات  ضخامت  به  توجه  با  و  شده  تبديل  رسوبی 

مشخص، الگوی کمان قطر- گاوبندی و نحوه شکل گیری آن بررسی شده است.
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شکل 4- نمايی از افق های مختلف بر روی يکی از خطوط داده های لرزه نگاری دوبعدی.

شکل 5- نمايی از افق های رأس جهرم و قاعده جهرم  بر روی داده های لرزه ای دوبعدی.

     بعد از محاسبه ضخامت زمانی رسوبات سازندهای ايالم و جهرم، جهت برآورد 
لرزه نگاشت  ساخت  به  اقدام  طولی،  واحد  حسب  بر  رسوبات  اين  ضخامت  میزان 
مقايسه  است.  شده  صوتی  نگاره  اساس  بر   ،)Synthetic Seismogram( سینتتیک 
اين لرزه نگاشت با داده های لرزه ای، بیانگر مطابقت آنهاست )شکل 6(. لذا می توان 
ضخامت  محاسبه  کرد.  متريک  واحد  به  تبديل  را  آمده  دست  به  زمانی  ضخامت 
قسمت های  در  رسوبات  ته نشست  میزان  بیانگر  متريک،  سیستم  حسب  بر  رسوبات 
مختلف کمان قطر- گاوبندی بوده و بر همین اساس نقشه هم ضخامت برای رسوبات 

سازندهای ايالم و جهرم در اين منطقه تهیه شده است.

4- بحث
افق های راس سازند الفان و راس سازند جهرم  بین  اين مطالعه رسوبات واقع  در 
واقع  در  بازه  اين  است.  شده  مطالعه  قطر-گاوبندی  کمان  بررسی  راستای  در 
به  از آن جهت  ايالم  دربر می گیرد. سازند  را  و جهرم  ايالم  رسوبات سازندهای 
نمايی  توأم،  به طور  سازند  دو  اين  رسوبات  مجموعه  افزوده شد که  سازند جهرم 

اين  ناهمسان  رشد  امر  اين  دلیل  می دهند.  نشان  را  مذکور  کمان  شکل  از  بارز 
متفاوتی  نماهای  مختلف  بازه های  در  که  است  مختلف  زمانی  بازه های  در  کمان 
جلوگر شده است ولی از کنار هم قرارگیری اين نماها، شکل کمان در اين بازه 

می شود. تکمیل  زمانی 
     نتايج تفسیر داده های لرزه نگاری در افق راس سازند الفان، به صورت نقشه زمانی 
امتداد شمال  باختر-  با  راستايی  در  است که  پالتفرم  نشانگر يک  اين سازند،  راس 
تقريباً  شیب  اين  است.  شیب  دار  شمال  خاور  سمت  به  و  شده  واقع  جنوب  خاور 
دارد.  را  عمق  بیشترين  مطالعه،  مورد  محدوده  در شمال خاوری  و  است  يکنواخت 
نقشه عمقی اين افق نیز نمايی مشابه ارائه می کند )شکل 7(. اين نقشه ها با محاسبه 
و رسم خطوط هم تراز همراه شده و به صورت نقشه خطوط هم تراز در اين افق ارئه 
شده است که گوياتر بوده و جزيیات بیشتری از ويژگی های توپوگرافی اين افق ارائه 
می کند )شکل 8(. اين نقشه بیانگر چند برآمدگی و فرورفتگی در افق مذکور است. 
به طور  هم تراز  خطوط  به  استناد  با  افق،  اين  در  شیب  میزان  و  توپوگرافی  همچنین 

شفاف قابل ارزيابی است.
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شکل 6- لرزه نگاشت سینتتیک مطابقت خوبی با لرزه نگاشت حاصل از داده های لرزه ای نشان 
می دهد.

شکل 8- منحنی های هم تراز عمقی در افق سازند الفان، نمايی بهتر از سطح آن ارائه می کنند.

بیانگر  B( عمقی در افق رأس سازند الفان،  A( ضخامت زمانی و  شکل 7-  نقشه های: 
همبستگی بین آنها و شکل ظاهری اين افق است.
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از ويژگی های  نیز نمايی       تفسیر داده های لرزه نگاری در افق راس سازند جهرم 
زمین شناسی و توپوگرافی را در اين سطح ارائه می کند. نقشه ضخامت زمانی و عمقی 
اين افق نشانگر يک پالتفرم در جنوب و باختر آن است که شیب ماليمی دارد و به 
با شیب متوسط تا زياد بر عمق آن افزوده می شود. اين  سمت شمال و شمال خاور 
پارامترها در نقشه عمقی بیشتر نمود پیدا می کند و بیانگر عمق تقريباً يکسان در قسمت 
عمده ای از گستره آن است )شکل 9(. نقشه توپوگرافی اين افق نیز شیب ماليم را در 
قسمت عمده افق نشان می دهد )شکل 10(. با توجه به اين شکل قسمت پرشیب آن در 
شمال  باختر واقع شده است و با يک شیب تند به يک پهنه ماليم تر محدود می شود.

     اختالف زمانی دو افق راس سازند جهرم و راس سازند الفان نه تنها شکل کاملی 
از رسوبات اين بازه زمانی را نشان می دهد، بلکه در واقع اين اختالف زمانی و عمقی 
و  ائوسن  فوقانی-  کرتاسه  زمانی  بازه  در  يافته  ته نشست  رسوبات  ضخامت  نشانگر 
نمايانگر مجموع ضخامت سازندهای ايالم و جهرم است )شکل 11(. نقشه اختالف 

کمان  ساختمان  توسعه  محل  در  رسوبات  کمتر  مبین ضخامت  الفان- جهرم  زمانی 
جنوب  شمال  باختر-  امتداد  در  آن  يال های  سمت  به  که  است  گاوبندی  قطر- 
برای رشد ريف هايی  مناسبی  اين کمان، محل  افزايش می يابد. خط محوری  خاور 
وجود  عدم  دلیل  به  ولی  می شوند  ديده  جهرم  سازند  لرزه ای  مقاطع  در  که  است 
نیست.  میسر  سنگ نگاری  داده های  طريق  از  آنها  اثبات  محدوده ها،  اين  در  چاه 
رسوبات  ضخامت  تغییرات  روند  نشانگر  بازه،  اين  در  هم ضخامت  خطوط  نقشه 
میزان  است که  اين  بیانگر  اين شکل  است )شکل 12(.  در قسمت های مختلف آن 
وجود  بلکه  است،  گرفته  قرار  مذکور  کمان  تأثیر  تحت  تنها  نه  رسوب گذاری 
به عنوان عامل محلی ديگر، در کاهش فضای رسوب گذاری نیز  نمکی   دياپیرهای 

رسوبی  سکانس  بحث  در  بنابراين  است.  بوده  مؤثر   )Accommodation space(

تأثیرگذار، در کنار عوامل  فرايندهای  به عنوان  منطقه، می بايست عوامل محلی  اين 
فرامنطقه ای زمین ساخت در نظر گرفته شوند.

شکل 9- نقشه های: A( ضخامت زمانی و B( عمقی در افق رأس سازند جهرم، بیانگر همبستگی بین آنها و شکل ظاهری اين افق است.

شکل 10- منحنی های هم تراز عمقی در افق رأس سازند جهرم، نمايی بهتر از توپوگرافی آن ارائه می کنند.
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شکل 11- نقشه ضخامت زمانی و عمقی در بازه رسوبات ايالم- جهرم بیانگر ته نشست کمتر رسوبات در وسط  است که با ساختمان کمان قطر - گاوبندی منطبق است.

شکل 12- نقشه خطوط هم ضخامت در سازندهای ايالم- جهرم نشانگر ضخامت کمتر رسوبات در وسط و افزايش آن به سمت شمال 
باختر و جنوب خاور است. کاهش ضخامت رسوبات در جنوب خاور تحت تأثیر دياپیرهای نمکی است.

مشاهده  قابل  نیز  چاه ها  الگ  در  کمان  اين  روی  در  رسوبات  کاهش       
تا  خاوری  جنوب   از  که  خط  يک  امتداد  در  چینه شناسی  ستون  ترسیم  است. 
واقع  خط  همین  روی  در  نیز  میادين  از  برخی  و  دارد  امتداد  شمال  باختری 
طرفین  در  آن  افزايش  و  وسط  در  جهرم  سازند  ضخامت  کاهش  بیانگر  هستند، 

.)13 است )شکل 
     بر اساس مطالعه مقاطع نازک موجود، ذرات تشکیل دهنده آهک ها مشتمل بر 

و  )میکرايت  ارتوکم  و  اينتراکلست(  و  پلويید  اُاُيید،  فسیلی،  اسکلت  )شامل  آلوکم 
سیمان( است )شکل 14(.

    ذرات غیرکربناته نیز در مقاطع میکروسکوپی ديده شده است. اين ذارت شامل قطعات 
کوارتز، مسکوويت، چرت، فلدسپار و گلوکونیت هستند )شکل 15( وجود ذراتی مانند 
گلوکونیت نشانگر ته نشست سنگ  کربناته در محیط های پالتفرم کم عمق دريايی است. 

میزان گردشدگی برخی ذرات نیز بیشتر بوده و مبین انتقال آن از مسافتی طوالنی است. 

گنبد نمكي
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شکل 13- ستون چینه شناسی رسوبات سنوزوئیک 5 چاه مختلف در محدوده مورد مطالعه. سیمبل های به کار رفته از باال به پايین نشانگر آب دريا، رسوبات کف دريا و سازندهای آغاجاری، میشان 
)در دو چاه A و B شناسايی و يا حداقل متمايز نشده است(، گچساران، آسماری، جهرم )شامل دمام، راس و ام الرضومه(، گورپی )فقط در چاه های A و B( و ايالم است. به کاهش طول جهرم 

)فلش( توجه شود.

B( پالريزه. به انحالل  A( نور ساده و  با فرامینیفرهای فراوان و فسیل جلبک قرمز هالیمده آ )فلش(، در زمینه میکرايت، در:   بايو پکستون،  شکل 14- 
اسکلت های فسیلی، ايجاد تخلخل قالبی و تشکیل سیمان هم ضخامت در داخل آنها توجه شود.
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شکل 15- اجزای آواری گلوکونبت )G(، کوارتز )Q( و فلدسپار )F(، در داخل آهک ها، نشانگر رسوب گذاری آنها در مناطق کم عمق است.

5- نتیجه گیری
ايرانی  بخش  در  گاوبندی  قطر-  کمان  دو بعدی،  لرزه ای  داده های  تفسیر  اساس  بر 

خلیج  فارس امتداد يافته و تا سواحل خلیج  فارس گسترش دارد. 
     رسوبات بازه زمانی کرتاسه فوقانی- ائوسن، مشتمل بر سازندهای ايالم و جهرم، 

نمايی بهتر و کامل از کمان قطر-گاوبندی ا نشان می دهند.
 ،)Accommodation Space( بر روی فضای رسوب گذاری تأثیر  با       کمان فوق 
توالی رسوبات داشـته است. ضخامت رسوبات در راس کمان  نوع  نقش مهمی در 

کاهش و به سمت يال های آن افزايش می يابد.
به عنوان عوامل محلی کنترل کننده  نمکی و کمان قطر- گاوبندی  دياپیرهای       
رسوب گذاری در بخش مرکزی خلیج  فارس محسوب می شوند و بايستی در مطالعه 

سکانس رسوبات در نظر گرفته شوند.
است.  بوده  آهکی  ريف های  گسترش  برای  مناسبی  محل  کمان  اين  راس       
اين  در  کم عمق  دريای  آهک های  ته نشست  کنار  در  ريف ها  اين  گسترش 

آورده  فراهم  هیدروکربوری  مخازن  ايجاد  برای  را  مناسبی  شرايط  محدوده، 
است.

سپاسگزاری
اين مقاله بر اساس داده های شرکت نفت قالت قاره تهیه شده است که از مديريت آن 
شرکت و نیز مديريت و کارکنان قسمت پژوهش و فنآوری تشکر می شود. همچنین 
و  کردند  تقبل  زيادی  زحمات  که  يوسف پور  مهندس  و  چهرازی  دکتر  آقايان  از 
دکتر  عبداللهی فرد،  دکتر  آقايان  به ويژه  و  پتروکو  شرکت  کارکنان  و  مديريت  از 
مختاری، مهندس رسول زاده و مهندس شرفخانی که نرم افزار و سخت افزارهای الزم 
را در اختیار نگارندگان قرار دادند و مساعدت و راهنمايی های ايشان در تمام مراحل 
مطالعه و نیز از مديريت و کارکنان شرکت طرح آب ريز برای در اختیار قرار دادن 

امکانات و فضای مناسب برای تالیف اين مقاله سپاسگزاری می شود.
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Abstract
The Qatar-Cowbandi arc is a giant regional anticline with northeast- southwest direction, runs through the Qatar peninsula, extends northeastward 
through the Iranian sector of the Persian Gulf. The arc in the Iranian part is subject of the study meditation. In this paper the interpretation 
of 2D seismic in the interval of top of Laffan to top of Jahrum formations, allows the regional research of the arc in the study area. Seismic 
interpretation in both horizons have distinct indications for existing a platform in the area with northwest- southeast direction, which smoothly 
dipping toward northeast, with some highs resulted from salt diapirs activity. According to isopach map provided for sedimentary sequence of  
Ilam-Jahrum formations, which was prepared based on 2D seismic data, the sediments thickness decreases in the platform area. The platform 
is interpreted as crest of arc, on which low rate of sediment precipitation occurred due to low accommodation space, resulted from the arc 
uplifting activity. Therefore, the arc and also salt diapers, should be considered as regional important factor in sequence stratigraphy study for 
the precipitated sediments. 
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