سبک چینخورردگی و پیچیدگیهای ساختاری در زیرپهنهی لرستان مرکزی؛
(مطالعهی موردی یکی از میادین نفتی ناحیه)
عارف شمسزاده* ،سید احمد علوی ،1دانشگاه شهید بهشتی   مهدی ولینژاد ،2مهدی توکلییرکی ،3مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

گســترهی مــورد مطالعــه در پهنــهی تکتونواســتراتیگرافی لرســتان؛ شــمالباختری زاگــرس
چینخــوردهی ســاده و در بلــوک اکتشــافی کوهدشــت واقــع شــده اســت .اطالعــات عمقــی
حاصــل از ناحیـهی لرســتان بــا اســتفاده از مقاطــع لــرزهای ،اطالعــات چــاه و ترســیم مقاطــع عرضــی
در راســتای عمــود بــر رونــد ســاختاری منطقــه نشــاندهندهی تأثیــر ســطوح جدایشــی بــر هندس ـهی
چینهــای آنســت .در ایــن گســتره بــا توجــه بــه هندس ـهی ســاختاری چینهــای شــکل گرفتــه در
عمــق و ســطح ،دو ســطح جدایشــی( :الــف) ســازند شــیلی گــرو بهعنــوان ســطح جدایشــی میانــی و
(ب) ســازند فلیشــی امیــران بهعنــوان ســطح جدایشــی باالیــی بهترتیــب بــر هندسـهی چینخوردگــی
تاقدیسهــای عمقــی (گــروه بنگســتان) و تاقدیسهــای کوچــک ســطحی مؤثرنــد .ضخامــت زیــاد
ســازند امیــران (بیــش از  1000متــر) ســبب شــکلگیری دو الگــوی چینخوردگــی متفــاوت ســطحی
و عمقــی در بــاال و پاییــن ایــن ســازند شــده اســت .ایــن تغییــر ضخامــت ســبب چینخوردگــی
ناهماهنــگ تاقدیسهــای ســطحی در بــاالی تاقدیسهــای عمقــی میشــود .وجــود ســاختارهای
مرتبــط بــا ســطوح جدایشــی از جملــه ســاختهای گــوش خرگوشــی 4در تاقدیسهــای مادیــان و
ســرکان ،ســاختهای موســوم بــه  flap Structureدر تاقدیسهــای ســلطان و پاســان شــمالخاوری
و همچنیــن ســاختهای متعــدد دمماهــی 5کــه در خطــوط لــرزهای گســتره در ســازند امیــران بــه
فراوانــی مشــخص شــدهاند ،همگــی شــاهدی بــر وجــود ســطح جدایشــی ضخیــم و قــوی ســازند
امیــران در گســترهی مــورد مطالعــه هســتند.
کمربند چین و راندهی زاگرس شامل یک توالی از پوشش رسوبی به
ضخامت  7-12کیلومتر با ترکیبی از الیههای مقاوم و نامقاوم که از
اوایل نئوپروتروزوییک تا فانروزوییک روی پیسنگ بلورین زاگرس
قرار گرفته اند [2و .]1در مقاطع عرضی موازنه شده 6زاگرس دو عامل
اصلی،کنترلکنندهی ساختار چینهای زاگرس هستند:
الف) وجود راندگیهای خارج از توالی رسوبی 7که سبب تغییر
ضخامت و رخساره در توالی رسوبی و نیز انتشار راندگیها از طریق
الیههای نامقاوم و شکلگیری چینهای با سازوکار مختلف میشود
ب) وجود الیههای ضعیف مکانیکی (تبخیریها و گلسنگها) که با
شکل دادن افقهای جدایشی نقش مهمی را در شکلدهی ساختارهای
منطقه ایفا میکنند [.]1
در زمان کرتاسه رسوبات ناحیهی لرستان و بخش شمالی فروافتادگی
دزفول برخالف دیگر بخشهای زاگرس در حوضههای دریایی عمیق
تهنشست شدهاند [ .]3این رسوبات که در ناحیهی لرستان با ضخامت
زیادی عمدتاً از واحدهای شیلی مارنی تشکیل شدهاند میتوانند با
تشکیل سطوح جدایشی ،بر هندسهی ساختاری منطقه مؤثر باشند .در
ناحیهی مورد مطالعه وجود ساختارهای کوچک و سطحی و همچنین
ابهام در هندسه ی ساختارهای عمیق ،انجام مطالعات ساختاری با نگرشی
*
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نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()arefshams70@gmail.com
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تاریخ پذیرش داور95/11/22 :

واژگان کلیدی:

زاگرس ،سطح جدایش ،سازند گرو،
سازند امیران ،میدان نفتی باباحبیب ،بلوک
کوهدشت

ویژه و نو را حائز اهمیت میسازد.
 -1موقعیت زمینشناسی منطقهی مورد مطالعه

رشته کوههای زاگرس در نتیجهی برخورد صفحهی عربی-آفریقایی
با اوراسیا ایجاد شده که  35میلیون سال قبل در اثر کافتش صفحهی
عربی و زیرراندگی آن به زیر صفحهی ایران بهعلت شناوری منفی
شکل گرفتهاند [ .]4کمربند چین و راندهی زاگرس بهطول حدود 1800
کیلومتر از شمالغرب توسط گسل امتدادلغز چپ بر شرق آناتولی در
ترکیه و در جنوبشرقی توسط خط عمان احاطه شده است [.]5-10
پهنهی چینخوردهی ساده 8یکی از بخشهای این کمربند است که
در جنوبغربی توسط جبههی کوهستانی گسل پیشانی کوهستان []11
محدود میشود .پیشانی تغییر شکل یافته ی این کمربند در جنوبغرب
دارای هندسهای نامنظم در سطح است که در راستای ()NW-SE
تغییرات ضخامت و رخسارهی پوشش رسوبی سبب شکلگیری سه
ناحیهی تکتونواستراتیگرافی لرستان ،فروافتادگی دزفول و فارس
میشود .ناحیهی لرستان بر اساس ویژگیهای تکتونواستراتیگرافی
و هندسهی ساختاری در راستای  SW- NEبه سه بخش جنوبغربی،
مرکزی و شمالشرقی تقسیم میشود .حوضهی پیشبوم امیران در داخل
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کمربند چین و راندهی زاگرس بین گسل زاگرس مرتفع در شمالشرق
و تاقدیس کبیرکوه در جنوبغرب ناحیهی لرستان قرار دارد [.]12
منطقهی مورد مطالعه در حوضهی پیشبوم امیران از بخش مرکزی
ناحیهی لرستان ایجاد شده است (شکل.)1-
 -2روش مطالعه

1

موقعیت ناحیهی لرستان در کمربند چین-راندگی زاگرس و
همچنین موقعیت گسترهی مورد مطالعه در ناحیهی لرستان ب)
نقشهی زمینشناسی تهیه شده برای گسترهی مورد مطالعه و
نمایش موقعیت برشهای عرضی ترسیم شده در ناحیه

2

ستون چینهشناسی تغییرات ضخامت و رخسارهی واحدهای رسوبی
بخش مرکزی ناحیهی لرستان مربوط به دورانهای مزوزوییک و
سنوزوییک و تصاویر صحرایی مربوط به سازندهای رخنمون یافته
(ضخامتها بر اساس میانگینی از تغییرات ضخامت  8چاه و مقاطع
چینهشناسی ترسیم شده در بخش مرکزی لرستان محاسبه شده
است)

این مطالعه در سه مرحلهی جمعآوری اطالعات ،عملیات صحرایی
و کارهای آزمایشگاهی انجام شده است .جمعآوری اطالعات
شامل گزارشها ،مقاالت ،کتب مرتبط با موضوع و بررسی نقشههای
توپوگرافی ،زمینشناسی و شکستگیهای پیسنگی بوده است .در
کارهای آزمایشگاهی با استفاده از نقشههای زمینشناسی و زمینشناسی
ساختاری (در مقیاسهای  1:50000و  ،)1:100000عکسهای هوایی،
تصاویر ماهوارهای و همچنین نگاشت برداشتهای صحرایی روی
نقشههای پایه و ترسیم مقاطع عرضی تقریباً عمود بر محور ساختارها،
سبک چینخوردگی و وضعیت هندسی ساختارها تحلیل شده است.
مقاطع رسم شده با استفاده از نرمافزار اتوکد ( )Auto CAD 2014طبق
روش کینک [ ]13در راستای عمود بر تاقدیسهای مورد نظر ایجاد
شدهاند .جهت دستیابی به بهترین نتایج ،برشهای عرضی در راستای
چاههای منطقه و خطوط لرزهای دو بعدی انتخاب شدهاند.
 -3چینهشناسی و سطوح جدایشی

برآمدگی لرستان با تغییر رخسارهای که در بعضی سازندها بهسمت
فروافتادگی دزفول اتفاق میافتد از نظر چینهشناسی با دیگر بخشهای
کمربند راندهی چینخوردهی زاگرس تفاوت دارد .رسوبات ناحیهی
لرستان اغلب کربناتهای پالژیک (غنی از مواد آلی) ،شیلهای دریایی
و تبخیری هستند .بهطور کلی ستون چینهشناسی تهیه شده برای گسترهی
مورد مطالعه (بخش مرکزی ناحیهی لرستان) که با استفاده از اطالعات
چاههای حفاری شدهی منطقه و همچنین برشهای روزمینی اندازهگیری
شده توسط شرکت نفت ارائه شده مبنای کار این پژوهش قرار میگیرد
(شکل .)2-در محدودهی مورد مطالعه ،سازندهای گورپی ،امیران،
تلهزنگ ،کشکان ،شهبازان ،آسماری ،گچساران و آغاجاری رخنمون
دارند .رخنمون بیشتر تاقدیسهای منطقه را سازند آهکی آسماری
تشکیل میدهد و سازندهای گچساران و آغاجاری هستهی بسیاری
از ناودیسهای ژرف و بزرگ را در رخنمون سطحی تشکیل دادهاند
(شکل.)2-
در ناحیهی لرستان سه سطح جدایشی تفسیر شده است:
■ رسوبات شیلی پالئوزوییک بهعنوان سطح جدایشی قاعدهای
■ تبخیریهای تریاس و ژوراسیک بهعنوان سطح جدایشی میانی
■ رسوبات کرتاسهی باالیی-پالئوسن پایینی بهعنوان سطح جدایشی
باالیی []14-16
عالوه بر این ،رسوبات ژوراسیک (سازندهای علن ،سورگاه و گوتنیا) و
تشکیالت کرتاسه (سازند گرو) در بعضی از بخشهای لرستان میتوانند
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بهعنوان سطوح جدایشی میانی عمل کنند [ .]17در مقاطع عرضی ترسیم
شده در گسترهی مورد مطالعه تغییرات ،ضخامت و رخسارهی رسوبی
بهخصوص تغییر تدریجی سازند پابده به واحد ضخیمتر و مؤثرتر فلیشی
امیران قابلتوجه است .با توجه به اطالعات چاههای حفاری شده و
برشهای روزمینی ،ضخامت سازند امیران در بیشتر نقاط گسترهی مورد
مطالعه به بیش از  1500متر میرسد .وجود سطوح جدایشی ضخیمتر و
مؤثرتر در بخش مرکزی لرستان نسبت به بخش جنوبی ،سبب شکلگیری
تاقدیسهای کوچکتر و به نوعی یک توالی چینخوردگی ناهماهنگ
نسبت به ساختمان های عمقی میشود.
 -4زمینشناسی ساختاری

بهدلیل نزدیکی به راندگی زاگرس ،شدت چینخوردگی در ناحیهی

3

1

خط لرزهای تفسیر شده در گسترهی مورد مطالعه

مشخصات تاقدیسها در رخنمون سطحی در گسترهی مورد مطالعه

تاقدیس

باباحبیب

سرکان

سلطان

درهبانه

سرگالن

مادیان

طول ()Km

12

19

( 14در افق بنگستان)

( 10در رخنمون
امیران)

10

15/5

عرض ()Km

2

4/5

2

2/5

1/5

2/5

قدیمیترین رخنمون

آسماری

امیران

سروک

گورپی

امیران

آسماری

2

مشخصات و وضعیت برشهای ساختاری ترسیم شده روی تاقدیسهای گسترهی مورد مطالعه

نام برش

مختصات ()UTM

'AA

B: 746411.6, 3679256.1
B': 755051.5, 3697901.4

' BB
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لرستان بیشتر از سایر نواحی است .یکی از عوامل اصلی کنترلکنندهی
طول موج چینخوردگی ،ضخامت واحدهای مقاوم چینخورده است.
در ناحیهی لرستان بهدلیل ضخامت کم سازندهای مقاوم در توالی
رسوبی ،نسبت به دیگر بخشهای زاگرس ،چینهایی با طول موج
کوتاهتر دارد [ .]18-20در این تحقیق دو سطح چینخوردگی بررسی
میشود:
الف) الیههای چینخورده ی گروه مقاوم بنگستان که روی واحدهای
نامقاوم زیرین شکل گرفتهاند
ب) چینخوردگیهای سطحی کوچک و عمدتاً گسلخورده با
رخنمون سازند آسماری که روی سازند فلیشی امیران تشکیل شدهاند.
در رخنمون سطحی ،مقاطع در راستای تاقدیسهای باباحبیب ،سرکان،
سلطان ،درهبانه ،سرگالن و مادیان ترسیم شدهاند .موقعیت این تاقدیسها
نسبت بههم در شکل 1-و مشخصات آنها در جدول 1 -ارائه شده است.
یک سری از اطالعات پایه و اساسی این مطالعه را نیمرخهای لرزهای
دو و سهبعدی منطقه تشکیل میدهند؛ بهطوری که بدون این خطوط
لرزهای با توجه به ساختار و چینهشناسی خاص ناحیهی لرستان ،تفسیر
چینخوردگیهای عمقی میسر نیست .روی خطوط لرزهای سبک
چینخوردگی ناهماهنگ در سطوح بنگستان و آسماری مشخص شده
است (شکل.)3-
همانطور که در شکل 3-روی خط لرزهای دیده میشود وجود
گسلهای فرعی کوچک با جابجایی بهنسبت کم در باالی افق
چینخوردهی بنگستان یعنی در داخل سازند امیران که بهعنوان سطح

G: 724507, 3684024.02
G': 737855, 3707079.01

طول برش ()M

راستای برش

تاقدیسهای سطحی در مسیر برش

20549/7

N25E

شاخهی جنوبی و شمالی سلطان ،سرکان،
سرگالن

26640/2

N30E

شاخهی جنوبی سلطان ،مادیان ،پاسان
شمالخاوری ،درهبانه
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جدایش باالیی عمل میکند ،در بسیاری از نقاط سبب افزایش ضخامت
این سازند شده است .سازند فلیشی امیران بهسبب لیتولوژی خاص
خود میتواند در محل ناودیسها تجمع یابد؛ بهطوری که ممکن است
ضخامت در این نواحی به حتی دو برابر ضخامت این سازند در باالی
تاقدیسها برسد.
جهت بررسی و مطالعهی چینخوردگی در جهت عمودی و همچنین
تحلیل ساختاری تاقدیسها در گسترهی مورد مطالعه و بررسی رفتار

4

5

6

برش ساختاری ΄ AAو برش ساختاری بازسازی شده به حالت قبل
از دگرریختی در واحدهای چینخوردهی زیرسطحی (محل برش در
شکل 1-نشان داده شده است) مقیاس مقطع ساختاری و مقطع
بازسازی شده متفاوت است.

برش ساختاری ΄ BBو برش ساختاری بازسازی شده به حالت قبل
از دگرریختی در واحدهای چینخوردهی زیرسطحی (محل برش در
شکل 1-نشان داده شده است) مقیاس مقطع ساختاری و مقطع
بازسازی شده متفاوت است.

الف) مدل ارائه شده توسط [ ]21جهت تشریح لزوم احاطه شدن
یک چین متحدالمرکز توسط دو افق گسستهی زیرین و باالیی و
همچنین تشکیل راندگیها در یال تاقدیسهای اصلی که سبب
ساختارهای گوش خرگوشی میشود ،با کمی تغییرات از [ ]1ب)
انواع تاقديسهای گوش خرگوشی [ ]3برای توضيح بيشتر به متن
مراجعه شود

مکانیکی توالی رسوبی در فرآیند چینخوردگی ،دو برش عرضی در
بخشهای خاوری و باختری گسترهی مورد مطالعه ترسیم شده که
خالصه ی مختصات و ویژگیهای هریک از این برشها در جدول2-
ارائه گردیده است.
 -1-4مقطع ΄AA

در راستای این مقطع بهسبب وجود گسلهای متعدد و تأثیر چینهشناسی
مکانیکی سازند امیران ،تاقدیس سلطان بهسمت باختری در افق
آسماری -شهبازان بهصورت دو شاخهی شمالی و جنوبی ادامه مییابد.
بین دو تاقدیس شاخهی شمالی و جنوبی سلطان ،ناودیس معلق باباحبیب
تشکیل شده که محور ناودیس معلق ،محل حفاری یکی از چاههای
گستره است؛ این ناودیس بهسمت عمق به تاقدیس افق بنگستان تبدیل
میشود .در همین راستا شکلگیری تاقدیس بنگستان باباحبیب در عمق
با طول موجی بلند و دامنهی کوتاه بین دو تاقدیس سرکان و سلطان،
سبب انحراف محور تاقدیس سلطان و بنگستان سرکان بهترتیب بهسمت
جنوب و شمال میگردد؛ بهگونهای که محور تاقدیس بنگستان سرکان
در زیر یال شمالی تاقدیس سطحی سرکان قرار گرفته است .همینطور
انحراف محور تاقدیس زیرسطحی سلطان سبب شده محور این تاقدیس

7

8

چینهای فرعی تشکیل شده در دامنهی تاقدیسهای گسترهی
مورد مطالعه الف) یال جنوبباختری تاقدیس مادیان ب و ج) یال
شمالخاوری تاقدیس مادیان د) یال شمالخاوری تاقدیس سرکان

نمایش هندسهی دمماهی در راندگی یال جنوبی سرگالن و
بهدنبال آن تشکیل چین فرعی تاقدیس سرگالن در رخنمون
سازند آسماری روی خطوط لرزهای
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بهطور تقریبی در زیر محور تاقدیس شاخه ی جنوبی سلطان قرار گیرد.
فعالیت گسلهای سطحی کوچک در داخل سازند فلیشی امیران باعث
جابجایی محور سطحی تاقدیس سرکان بهسمت جنوب و برگشته شدن
یال جنوبی تاقدیس در سازندهای رخنمون یافته میگردد .تاقدیس
سرگالن نیز بهصورت تاقدیسی سطحی بهسبب عملکرد گسلهای
منشاء گرفته از سطح جدایشی امیران در راستای این مقطع شکل گرفته
است (شکل.)4-
 -2-4مقطع ΄BB

در راسـتای ایـن مقطـع کـه در بخـش باختـری گسـترهی مـورد مطالعـه
ترسـیم شـده بـا توجه به کاهـش ضخامت سـازند امیران نسـبت به بخش
خـاوری ،هندسـهی تاقدیسهـای سـطحی بـا تاقدیـس عمقـی مطابقـت
بیشـتری پیـدا کـرده اسـت .بهسـبب وجـود راندگیهـای سـطحی بـا
جابجایـی کوچـک در توالـی رسـوبات امیـران -گورپـی ،تاقدیـس
سـطحی مادیـان در راسـتای ایـن مقطـع بهصـورت تاقدیسـی دومحـوره
بـا تمایـل بهسـمت جنوبباختـری مشـخص میشـود .روی ایـن مقطـع
تاقدیـس سـرگالن بـا تاقدیـس درهبانـه پیوند خـورده و بهصـورت یک
تاقدیـس بـا طـول موج بلندتر در سـطح دیـده میشـود .در تاقدیسهای
زیرسـطحی عملکـرد راندگـی که از سـطح جدایش سـازند گرو منشـاء
گرفتـه بـا جابجایـی زیـاد در تاقدیـس باباحبیـب ،ایـن تاقدیـس را به دو
تاقدیـس شـمالی و جنوبـی تبدیـل کـرده اسـت؛ بهطـوری کـه تاقدیس
شـمالی باباحبیـب بهطـور کامل روی تاقدیس جنوبی رانده شـده اسـت.
محـور ایـن دو تاقدیـس بهطـور تقریبـی در زیـر محور تاقدیس سـطحی
مادیـان قـرار گرفته اسـت .تاقدیـس زیرسـطحی درهبانه در راسـتای این
مقطـع علاوه بـر وجـود راندگـی بـا جابجایـی زیـاد در یـال جنوبـی و
نزدیـک شـدن بـه سـطح زمیـن ،هندسـهی چینجعبـهای بهخـود گرفتـه
است (شـکل.)5-

 -5بحث

یکی از شرایط پایه برای تشکیل چینهای جدایشی وجود الیهای
شکلپذیر بهعنوان الیه ی جدایشی است .از جمله موارد معرف عملکرد
سطح جدایش میانی ،چينهاي فرعي و کوچکي هستند که در دامنهی
چينهاي اصلي و بزرگ تشکيل ميشوند .سطح محوري اين چينها با
سطح محوري تاقديس اصلي موازي يا نيمهموازي است .ساختهاي
گوش خرگوشي به چينهاي فرعي و کوچکي اطالق ميشود که در
دامنهی چينهاي اصلي و بزرگ تشکيل ميگردند [( ]15شکل.)6-
ساختارهاي گوش خرگوشي و دمماهی از جمله ساختارهايي هستند كه
اغلب در سريهاي رسوبي حاوي سطح جدايش مياني تشكيل ميشوند.
در گسترهی مورد مطالعه بهدلیل وجود سطح جدایشی میانی ضخیم
و قوی امیران وجود ساختارهای دمماهی و گوش خرگوشی در اکثر
تاقدیسها دیده میشود (شکلهای8-و.)7
فعال شدن سطوح جدايش ميانی کمعمق میتواند منجر به تشکيل
ساختهای ثقلی گردد .ساختهای فروريزشی ثقلی 9از عوارض
قابلتوجهی هستند که سهم بزرگی در شکلگيری ساختمان و
ريختشناسی زاگرس دارند [ .]22اين ساختها در لرستان به فراوانی
يافت میشوند .مطالعات زمينشناسی سطحی نشان داده که سازندهايی
مثل سورگاه ،گورپی ،پابده ،اميران و گچساران در نقاط مختلف لرستان
بهصورت نامقاوم عمل کرده [ ]3و در تشکيل ساختهای فروريزشی
ثقلی در اليههای آهکی مقاوم مانند سازندهای ايالم و آسماری مؤثر
بودهاند .در مراحل تشکيل اين ساختها ،ممکن است حرکت و لغزش
تودههای سنگآهک به آرامی يا بهطور ناگهانی انجام شود .در گسترهی
مورد مطالعه ،وجود ناودیسهای برگشته تا خوابیده در یال جنوبی
تاقدیسهای سلطان و پاسان شمالخاوری میتواند بهدلیل تأثیر سطح
جدایشی قوی امیران و گورپی بههمراه فرآیندهای فرسایش و وجود
راندگی در یال جنوبی این تاقدیسها رخ داده باشد ( شکلهای10 -و.)9
نتیجهگیری

9

10
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نمایش ساختار  flap structureدر واحدهای آسماری یال
جنوبباختری تاقدیس پاسان شمالخاوری

نمایش ساختار  flap structureدر واحدهای آسماری ،یال
جنوبباختری تاقدیس سلطان

در گسترهی مورد مطالعه با توجه به هندسهی ساختاری چینهای شکل
گرفته در عمق و سطح ،دو سطح جدایشی :الف) سازند شیلی گرو
بهعنوان سطح جدایشی میانی ب) سازند فلیشی امیران بهعنوان سطح
جدایشی باالیی بهترتیب بر هندسهی چینخوردگی تاقدیسهای عمقی
(گروه بنگستان) و تاقدیسهای کوچک سطحی مؤثرند.
وجـود سـاختارهای مرتبـط بـا سـطوح جدایشـی از جملـه سـاختهای
گـوش خرگوشـی در تاقدیسهـای مادیـان و سـرکان ،سـاختهای
موسـوم بـه  flap Structureدر تاقدیسهـای سـلطان و پاسـان
شـمالخاوری و همچنیـن سـاختهای متعـدد دمماهـی کـه در خطـوط
لـرزهای گسـتره در سـازند امیـران بـه فراوانی مشـخص شـدهاند ،همگی
شـاهدی بـر وجـود سـطح جدایشـی ضخیـم و قـوی سـازند امیـران در
گسـترهی مـورد مطالعـه اسـت.
بهطـور کلـی وجـود چینخوردگیهـای کوچک و گسـلهای سـطحی
منشـاء گرفتـه از ایـن سـازند ریختشناسـی کلـی منطقه را تحتالشـعاع
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میتوانـد نقـش مهمـی در اکتشـافات هیدروکربنـی منطقـه بـازی کنـد؛
 بـدون،بهطـوری کـه در ایـن ناحیـه تحلیـل سـاختارهای زیرسـطحی
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 بنابرایـن هندسـهی سـطحی تاقدیسهـای منطقـه.قـرار داده اسـت
غالبـاً توسـط سـطح جدایشـی باالیـی کنتـرل شـده و نمیتوانـد الگـوی
 ایـن ویژگـی.چینخوردگـی تاقدیسهـای عمقـی را منعکـس کنـد

