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)arefshams70@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

مرکزی؛  لرستان  زیرپهنه ی  در  ساختاری  پیچیدگی های  و  چین خورردگی  سبک 
)مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی ناحیه(

  مهدی ولی نژاد2، مهدی توکلی یرکی3، مديريت اكتشاف شركت ملی نفت   عارف شمس زاده*، سید احمد علوی1، دانشگاه شهید بهشتی 

زاگــرس  شــمال باختری  لرســتان؛  تکتونواســتراتیگرافی  پهنــه ی  در  مطالعــه  مــورد  گســتره ی 
چین خــورده ی ســاده و در بلــوک اکتشــافی کوهدشــت واقــع شــده اســت. اطالعــات عمقــی 
حاصــل از ناحیــه ی لرســتان بــا اســتفاده از مقاطــع لــرزه ای، اطالعــات چــاه و ترســیم مقاطــع عرضــی 
در راســتای عمــود بــر رونــد ســاختاری منطقــه نشــان دهنده ی تأثیــر ســطوح جدایشــی بــر هندســه ی 
ــه در  ــه هندســه ی ســاختاری چین هــای شــکل گرفت ــا توجــه ب ــن گســتره ب چین هــای آنســت. در ای
عمــق و ســطح، دو ســطح جدایشــی: )الــف( ســازند شــیلی گــرو به عنــوان ســطح جدایشــی میانــی و 
)ب( ســازند فلیشــی امیــران به عنــوان ســطح جدایشــی باالیــی به ترتیــب بــر هندســه ی چین خوردگــی 
تاقدیس هــای عمقــی )گــروه بنگســتان( و تاقدیس هــای کوچــک ســطحی مؤثرنــد. ضخامــت زیــاد 
ســازند امیــران )بیــش از 1۰۰۰ متــر( ســبب شــکل گیری دو الگــوی چین خوردگــی متفــاوت ســطحی 
ــی  ــبب چین خوردگ ــت س ــر ضخام ــن تغیی ــت. ای ــده اس ــازند ش ــن س ــن ای ــاال و پایی ــی در ب و عمق
ــاختارهای  ــود س ــود. وج ــی می ش ــای عمق ــاالی تاقدیس ه ــطحی در ب ــای س ــگ تاقدیس ه ناهماهن
ــان و  ــه ســاخت های گــوش خرگوشــی4 در تاقدیس هــای مادی ــا ســطوح جدایشــی از جمل مرتبــط ب
ســرکان، ســاخت های موســوم بــه flap Structure در تاقدیس هــای ســلطان و پاســان شــمال خاوری 
ــه  ــران ب ــازند امی ــتره در س ــرزه ای گس ــوط ل ــه در خط ــی5 ک ــدد دم ماه ــاخت های متع ــن س و همچنی
ــوی ســازند  ــم و ق ــر وجــود ســطح جدایشــی ضخی ــی مشــخص شــده اند، همگــی شــاهدی ب فراوان

امیــران در گســتره ی مــورد مطالعــه هســتند.

کمربند چین و رانده ی زاگرس شامل یک توالی از پوشش رسوبی به 
از  که  نامقاوم  و  مقاوم  الیه های  از  ترکیبی  با  کیلومتر   ۷-12 ضخامت 
اوایل نئوپروتروزوییک تا فانروزوییک روی پی سنگ بلورین زاگرس 
قرار گرفته اند ]2و1[. در مقاطع عرضی موازنه شده۶ زاگرس دو عامل 

اصلی،کنترل کننده ی ساختار چین های زاگرس هستند:
تغییر  سبب  که  رسوبی۷  توالی  از  خارج  راندگی های  وجود  الف( 
از طریق  راندگی ها  انتشار  نیز  و  توالی رسوبی  در  و رخساره  ضخامت 

الیه های نامقاوم و شکل گیری چین های با سازوکار مختلف می شود
ب( وجود الیه های ضعیف مکانیکی )تبخیری ها و گل سنگ ها( که با 
شکل دادن افق های جدایشی نقش مهمی را در شکل دهی ساختارهای 

منطقه ایفا می کنند ]1[.
لرستان و بخش شمالی فروافتادگی  ناحیه ی  در زمان کرتاسه رسوبات 
دزفول برخالف دیگر بخش های زاگرس در حوضه های دریایی عمیق 
با ضخامت  لرستان  ناحیه ی  در  این رسوبات که   .]3[ ته نشست شده اند 
با  می توانند  شده اند  تشکیل  مارنی  شیلی  واحدهای  از  عمدتاً  زیادی 
در  باشند.  مؤثر  منطقه  هندسه ی ساختاری  بر  تشکیل سطوح جدایشی، 
ناحیه ی مورد مطالعه وجود ساختارهای کوچک و سطحی و همچنین 
ابهام در هندسه ی ساختارهای عمیق، انجام مطالعات ساختاری با نگرشی 

ویژه و نو را حائز اهمیت می سازد.

1- موقعیت زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه
عربی-آفریقایی  صفحه ی  برخورد  نتیجه ی  در  زاگرس  رشته کوه های 
کافتش صفحه ی  اثر  در  قبل  سال  میلیون   35 ایجاد شده که  اوراسیا  با 
منفی  شناوری  به علت  ایران  صفحه ی  زیر  به  آن  زیرراندگی  و  عربی 
شکل گرفته اند ]4[. کمربند چین و رانده ی زاگرس به طول حدود 18۰۰ 
کیلومتر از شمال غرب توسط گسل امتدادلغز چپ بر شرق آناتولی در 
 .]5-1۰[ است  احاطه شده  توسط خط عمان  و در جنوب شرقی  ترکیه 
که  است  کمربند  این  بخش های  از  یکی  ساده8  چین خورده ی  پهنه ی 
در جنوب غربی توسط جبهه ی کوهستانی گسل پیشانی کوهستان ]11[ 
محدود می شود. پیشانی تغییر شکل یافته ی این کمربند در جنوب غرب 
 (NW-SE( راستای  در  که  است  سطح  در  نامنظم  هندسه ای  دارای 
سه  شکل گیری  سبب  رسوبی  پوشش  رخساره ی  و  ضخامت  تغییرات 
فارس  و  دزفول  فروافتادگی  لرستان،  تکتونواستراتیگرافی  ناحیه ی 
تکتونواستراتیگرافی  ویژگی های  اساس  بر  لرستان  ناحیه ی  می شود. 
به سه بخش جنوب غربی،   SW- NE و هندسه ی ساختاری در راستای 
مرکزی و شمال شرقی تقسیم می شود. حوضه ی پیش بوم امیران در داخل 
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کمربند چین و رانده ی زاگرس بین گسل زاگرس مرتفع در شمال شرق 
 .]12[ دارد  قرار  لرستان  ناحیه ی  جنوب غرب  در  کبیرکوه  تاقدیس  و 
مرکزی  بخش  از  امیران  پیش بوم  حوضه ی  در  مطالعه  مورد  منطقه ی 

ناحیه ی لرستان ایجاد شده است )شکل-1(.

2- روش مطالعه
صحرایی  عملیات  اطالعات،  جمع آوری  مرحله ی  سه  در  مطالعه  این 
اطالعات  جمع آوری  است.  شده  انجام  آزمایشگاهی  کارهای  و 
نقشه های  بررسی  و  با موضوع  مرتبط  مقاالت، کتب  شامل گزارش ها، 
در  است.  بوده  پی سنگی  شکستگی های  و  زمین شناسی  توپوگرافی، 
کارهای آزمایشگاهی با استفاده از نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی 
ساختاری )در مقیاس های 1:5۰۰۰۰ و 1:1۰۰۰۰۰(، عکس های هوایی، 
روی  صحرایی  برداشت های  نگاشت  همچنین  و  ماهواره ای  تصاویر 
بر محور ساختارها،  پایه و ترسیم مقاطع عرضی تقریباً عمود  نقشه های 
است.  شده  تحلیل  ساختارها  هندسی  وضعیت  و  چین خوردگی  سبک 
مقاطع رسم شده با استفاده از نرم افزار اتوکد )Auto CAD 2014( طبق 
ایجاد  نظر  مورد  تاقدیس های  بر  عمود  راستای  در   ]13[ کینک  روش 
راستای  در  عرضی  برش های  نتایج،  بهترین  به  دستیابی  شده اند. جهت 

چاه های منطقه و خطوط لرزه ای دو بعدی انتخاب شده اند.

3- چینه شناسی و سطوح جدایشی
به سمت  سازندها  بعضی  در  که  رخساره ای  تغییر  با  لرستان  برآمدگی 
فروافتادگی دزفول اتفاق می افتد از نظر چینه شناسی با دیگر بخش های 
ناحیه ی  رسوبات  دارد.  تفاوت  زاگرس  رانده ی چین خورده ی  کمربند 
لرستان اغلب کربنات های پالژیک )غنی از مواد آلی(، شیل های دریایی 
و تبخیری هستند. به طور کلی ستون چینه شناسی تهیه شده برای گستره ی 
مورد مطالعه )بخش مرکزی ناحیه ی لرستان( که با استفاده از اطالعات 
چاه های حفاری شده ی منطقه و همچنین برش های روزمینی اندازه گیری 
شده توسط شرکت نفت ارائه شده مبنای کار این پژوهش قرار می گیرد 
امیران،  گورپی،  سازندهای  مطالعه،  مورد  محدوده ی  در  )شکل-2(. 
تله زنگ، کشکان، شهبازان، آسماری، گچساران و آغاجاری رخنمون 
آسماری  آهکی  سازند  را  منطقه  تاقدیس های  بیشتر  رخنمون  دارند. 
بسیاری  هسته ی  آغاجاری  و  گچساران  سازندهای  و  می دهد  تشکیل 
از ناودیس های ژرف و بزرگ را در رخنمون سطحی تشکیل داده اند 

)شکل-2(.
در ناحیه ی لرستان سه سطح جدایشی تفسیر شده است:

■ رسوبات شیلی پالئوزوییک به عنوان سطح جدایشی قاعده ای
■ تبخیری های تریاس و ژوراسیک به عنوان سطح جدایشی میانی

جدایشی  سطح  به عنوان  پایینی  باالیی-پالئوسن  کرتاسه ی  رسوبات   ■
باالیی ]14-1۶[

عالوه بر این، رسوبات ژوراسیک )سازندهای علن، سورگاه و گوتنیا( و 
تشکیالت کرتاسه )سازند گرو( در بعضی از بخش های لرستان می توانند 

و 1 زاگرس  چین-راندگی  کمربند  در  لرستان  ناحیه ی  موقعیت 
لرستان ب(  ناحیه ی  در  مطالعه  مورد  موقعیت گستره ی  همچنین 
و  مطالعه  مورد  گستره ی  برای  شده  تهیه  زمین شناسی  نقشه ی 

نمایش موقعیت برش های عرضی ترسیم شده در ناحیه

ستون چینه شناسی تغییرات ضخامت و رخساره ی واحدهای رسوبی 2
و  مزوزوییک  دوران های  به  مربوط  لرستان  ناحیه ی  مرکزی  بخش 
سنوزوییک و تصاویر صحرایی مربوط به سازندهای رخنمون یافته 
)ضخامت ها بر اساس میانگینی از تغییرات ضخامت 8 چاه و مقاطع 
محاسبه شده  لرستان  مرکزی  در بخش  ترسیم شده  چینه شناسی 

است(



5۰ 

به عنوان سطوح جدایشی میانی عمل کنند ]1۷[. در مقاطع عرضی ترسیم 
شده در گستره ی مورد مطالعه تغییرات، ضخامت و رخساره ی رسوبی 
به خصوص تغییر تدریجی سازند پابده به واحد ضخیم تر و مؤثرتر فلیشی 
و  شده  حفاری  چاه های  اطالعات  به  توجه  با  است.  قابل توجه  امیران 
برش های روزمینی، ضخامت سازند امیران در بیشتر نقاط گستره ی مورد 
مطالعه به بیش از 15۰۰ متر می رسد. وجود سطوح جدایشی ضخیم تر و 
مؤثرتر در بخش مرکزی لرستان نسبت به بخش جنوبی، سبب شکل گیری 
تاقدیس های کوچک تر و به نوعی یک توالی چین خوردگی ناهماهنگ 

نسبت به ساختمان های عمقی می شود.

4- زمین شناسی ساختاری
ناحیه ی  در  زاگرس، شدت چین خوردگی  راندگی  به  نزدیکی  به دلیل 

لرستان بیشتر از سایر نواحی است. یکی از عوامل اصلی کنترل کننده ی 
طول موج چین خوردگی، ضخامت واحدهای مقاوم چین خورده است. 
توالی  در  مقاوم  سازندهای  کم  ضخامت  به دلیل  لرستان  ناحیه ی  در 
موج  طول  با  چین هایی  زاگرس،  بخش های  دیگر  به  نسبت  رسوبی، 
کوتاهتر دارد ]2۰-18[. در این تحقیق دو سطح چین خوردگی بررسی 

می شود:
الف( الیه های چین خورده ی گروه مقاوم بنگستان که روی واحدهای 

نامقاوم زیرین شکل گرفته اند
با  گسل خورده  عمدتاً  و  کوچک  سطحی  چین خوردگی های  ب( 

رخنمون سازند آسماری که روی سازند فلیشی امیران تشکیل شده اند.
در رخنمون سطحی، مقاطع در راستای تاقدیس های باباحبیب، سرکان، 
سلطان، دره بانه، سرگالن و مادیان ترسیم شده اند. موقعیت این تاقدیس ها 
نسبت به هم در شکل-1 و مشخصات آنها در جدول- 1 ارائه شده است.

یک سری از اطالعات پایه و اساسی این مطالعه را نیم رخ های لرزه ای 
این خطوط  بدون  که  به طوری  می دهند؛  تشکیل  منطقه  سه بعدی  و  دو 
لرزه ای با توجه به ساختار و چینه شناسی خاص ناحیه ی لرستان، تفسیر 
سبک  لرزه ای  خطوط  روی  نیست.  میسر  عمقی  چین خوردگی های 
چین خوردگی ناهماهنگ در سطوح بنگستان و آسماری مشخص شده 

است )شکل-3(.
وجود  می شود  دیده  لرزه ای  خط  روی  شکل-3  در  که  همان طور 
افق  باالی  در  کم  به نسبت  جابجایی  با  کوچک  فرعی  گسل های 
به عنوان سطح  امیران که  یعنی در داخل سازند  بنگستان  چین خورده ی 

مادیانسرگالندره بانهسلطانسرکانباباحبیبتاقدیس

)Km( 1219طول)1۰ )در رخنمون 14 )در افق بنگستان
1۰15/5امیران(

)Km( 24/522/51/52/5عرض

آسماریامیرانگورپیسروکامیرانآسماریقدیمی ترین رخنمون

مشخصات تاقدیس ها در رخنمون سطحی در گستره ی مورد مطالعه1

تاقدیس های سطحی در مسیر برشراستای برشطول برش )M)مختصات )UTM(نام برش

AA' B: ۷4۶411.۶, 3۶۷925۶.1
2۰549/۷N25E ،شاخه ی جنوبی و شمالی سلطان، سرکان

سرگالن B': ۷55۰51.5, 3۶9۷9۰1.4

BB '
G: ۷245۰۷, 3۶84۰24.۰2

2۶۶4۰/2N30E شاخه ی جنوبی سلطان، مادیان، پاسان
شمال خاوری، دره بانه G': ۷3۷855, 3۷۰۷۰۷9.۰1

مشخصات و وضعیت برش های ساختاری ترسیم شده روی تاقدیس های گستره ی مورد مطالعه2

خط لرزه ای تفسیر شده در گستره ی مورد مطالعه3
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جدایش باالیی عمل می کند، در بسیاری از نقاط سبب افزایش ضخامت 
خاص  لیتولوژی  به سبب  امیران  فلیشی  سازند  است.  شده  سازند  این 
خود می تواند در محل ناودیس ها تجمع یابد؛ به طوری که ممکن است 
ضخامت در این نواحی به حتی دو برابر ضخامت این سازند در باالی 

تاقدیس ها برسد.
جهت بررسی و مطالعه ی چین خوردگی در جهت عمودی و همچنین 
رفتار  بررسی  و  مطالعه  مورد  گستره ی  در  تاقدیس ها  ساختاری  تحلیل 

مکانیکی توالی رسوبی در فرآیند چین خوردگی، دو برش عرضی در 
که  شده  ترسیم  مطالعه  مورد  گستره ی  باختری  و  خاوری  بخش های 
خالصه ی مختصات و ویژگی های هریک از این برش ها در جدول-2 

ارائه گردیده است.

AA΄ 4-1- مقطع
در راستای این مقطع به سبب وجود گسل های متعدد و تأثیر چینه شناسی 
افق  در  باختری  به سمت  سلطان  تاقدیس  امیران،  سازند  مکانیکی 
آسماری- شهبازان به صورت دو شاخه ی شمالی و جنوبی ادامه می یابد. 
بین دو تاقدیس شاخه ی شمالی و جنوبی سلطان، ناودیس معلق باباحبیب 
چاه های  از  یکی  حفاری  محل  معلق،  ناودیس  محور  که  شده  تشکیل 
گستره است؛ این ناودیس به سمت عمق به تاقدیس افق بنگستان تبدیل 
می شود. در همین راستا شکل گیری تاقدیس بنگستان باباحبیب در عمق 
بین دو تاقدیس سرکان و سلطان،  بلند و دامنه ی کوتاه  با طول موجی 
سبب انحراف محور تاقدیس سلطان و بنگستان سرکان به ترتیب به سمت 
جنوب و شمال می گردد؛ به گونه ای که محور تاقدیس بنگستان سرکان 
در زیر یال شمالی تاقدیس سطحی سرکان قرار گرفته است. همین طور 
انحراف محور تاقدیس زیرسطحی سلطان سبب شده محور این تاقدیس  4

برش ساختاری ΄AA و  برش ساختاری بازسازی شده به حالت قبل 
از دگرریختی در واحدهای چین خورده ی زیرسطحی )محل برش در 
مقطع  و  ساختاری  مقطع  مقیاس  است(  شده  داده  نشان  شکل-1 

بازسازی شده متفاوت است.

5
برش ساختاری ΄BB و  برش ساختاری بازسازی شده به حالت قبل 
از دگرریختی در واحدهای چین  خورده ی زیرسطحی )محل برش در 
مقطع  و  ساختاری  مقطع  مقیاس  است(  شده  داده  نشان  شکل-1 

بازسازی شده متفاوت است.

الف( مدل ارائه شده توسط ]21[ جهت تشریح لزوم احاطه شدن 6
و  باالیی  و  زیرین  گسسته ی  افق  دو  توسط  متحدالمرکز  چین  یک 
سبب  که  اصلی  تاقدیس های  یال  در  راندگی ها  تشکیل  همچنین 
ب(   ]1[ از  تغییرات  کمی  با  می شود،  خرگوشی  گوش  ساختارهای 
انواع تاقدیس های گوش خرگوشی ]3[ برای توضیح بیشتر به متن 

مراجعه شود

گستره ی 7 تاقدیس های  دامنه ی  در  شده  تشکیل  فرعی  چین های 
مورد مطالعه الف( یال جنوب باختری تاقدیس مادیان ب و ج( یال 

شمال خاوری تاقدیس مادیان د( یال شمال خاوری تاقدیس سرکان

8
و  سرگالن  جنوبی  یال  راندگی  در  دم ماهی  هندسه ی  نمایش 
رخنمون  در  سرگالن  تاقدیس  فرعی  چین  تشکیل  آن  به دنبال 

سازند آسماری روی خطوط لرزه ای
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به طور تقریبی در زیر محور تاقدیس شاخه ی جنوبی سلطان قرار گیرد. 
فعالیت گسل های سطحی کوچک در داخل سازند فلیشی امیران باعث 
جابجایی محور سطحی تاقدیس سرکان به سمت جنوب و برگشته شدن 
.تاقدیس  می گردد  یافته  رخنمون  سازندهای  در  تاقدیس  جنوبی  یال 
گسل های  عملکرد  به سبب  سطحی  تاقدیسی  به صورت  نیز  سرگالن 
منشاء گرفته از سطح جدایشی امیران در راستای این مقطع شکل گرفته 

است )شکل-4(.

BB΄ 4-2- مقطع
در راسـتای ایـن مقطـع کـه در بخـش باختـری گسـتره ی مـورد مطالعـه 
ترسـیم شـده بـا توجه به کاهـش ضخامت سـازند امیران نسـبت به بخش 
خـاوری، هندسـه ی تاقدیس هـای سـطحی بـا تاقدیـس عمقـی مطابقـت 
بـا  سـطحی  راندگی هـای  وجـود  به سـبب  اسـت.  کـرده  پیـدا  بیشـتری 
تاقدیـس  گورپـی،  امیـران-  رسـوبات  توالـی  در  کوچـک  جابجایـی 
سـطحی مادیـان در راسـتای ایـن مقطـع به صـورت تاقدیسـی دومحـوره 
بـا تمایـل به سـمت جنوب باختـری مشـخص می شـود. روی ایـن مقطـع 
تاقدیـس سـرگالن بـا تاقدیـس دره بانـه پیوند خـورده و به صـورت یک 
تاقدیـس بـا طـول موج بلندتر در سـطح دیـده می شـود. در تاقدیس های 
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؛ به طـوری کـه تاقدیس 
شـمالی باباحبیـب به طـور کامل روی تاقدیس جنوبی رانده شـده اسـت. 
محـور ایـن دو تاقدیـس به طـور تقریبـی در زیـر محور تاقدیس سـطحی 
مادیـان قـرار گرفته اسـت. تاقدیـس زیرسـطحی دره بانه در راسـتای این 
مقطـع عـالوه بـر وجـود راندگـی بـا جابجایـی زیـاد در یـال جنوبـی و 
نزدیـک شـدن بـه سـطح زمیـن، هندسـه ی چین جعبـه ای به خـود گرفتـه 

)شـکل-5(. است 

5- بحث
الیه ای  وجود  جدایشی  چین های  تشکیل  برای  پایه  شرایط  از  یکی 
شکل پذیر به عنوان الیه ی جدایشی است. از جمله موارد معرف عملکرد 
سطح جدایش میانی، چین هاي فرعي و کوچکي هستند که در دامنه ی 
چین هاي اصلي و بزرگ تشکیل مي شوند. سطح محوري این چین ها با 
ساخت هاي  است.  نیمه موازي  یا  موازي  اصلي  تاقدیس  محوري  سطح 
گوش خرگوشي به چین هاي فرعي و کوچکي اطالق مي شود که در 
)شکل-۶(.   ]15[ مي گردند  تشکیل  بزرگ  و  اصلي  چین هاي  دامنه ی 
ساختارهاي گوش خرگوشي و دم ماهی از جمله ساختارهایي هستند که 
اغلب در سري هاي رسوبي حاوي سطح جدایش میاني تشکیل مي شوند. 
ضخیم  میانی  جدایشی  سطح  وجود  به دلیل  مطالعه  مورد  گستره ی  در 
اکثر  امیران وجود ساختارهای دم ماهی و گوش خرگوشی در  قوی  و 

تاقدیس ها دیده می شود )شکل های-8و۷(.
تشکیل  به  منجر  می تواند  کم عمق  میانی  جدایش  سطوح  شدن  فعال 
عوارض  از  ثقلی9  فروریزشی  ساخت های  گردد.  ثقلی  ساخت های 
و  ساختمان  شکل گیری  در  بزرگی  سهم  که  هستند  قابل توجهی 
ریخت شناسی زاگرس دارند ]22[. این ساخت ها در لرستان به فراوانی 
یافت می شوند. مطالعات زمین شناسی سطحی نشان داده که سازندهایی 
مثل سورگاه، گورپی، پابده، امیران و گچساران در نقاط مختلف لرستان 
نامقاوم عمل کرده ]3[ و در تشکیل ساخت های فروریزشی  به صورت 
ثقلی در الیه های آهکی مقاوم مانند سازندهای ایالم و آسماری مؤثر 
بوده اند. در مراحل تشکیل این ساخت ها، ممکن است حرکت و لغزش 
توده های سنگ آهک به آرامی یا به طور ناگهانی انجام شود. در گستره ی 
جنوبی  یال  در  خوابیده  تا  برگشته  ناودیس های  وجود  مطالعه،  مورد 
تأثیر سطح  به دلیل  پاسان شمال خاوری می تواند  و  تاقدیس های سلطان 
و وجود  فرسایش  فرآیندهای  به همراه  و گورپی  امیران  قوی  جدایشی 
راندگی در یال جنوبی این تاقدیس ها رخ داده باشد ) شکل های- 1۰و9(.

نتیجه گیری
در گستره ی مورد مطالعه با توجه به هندسه ی ساختاری چین های شکل 
گرو  شیلی  سازند  الف(  جدایشی:  سطح  دو  سطح،  و  عمق  در  گرفته 
سطح  به عنوان  امیران  فلیشی  سازند  ب(  میانی  جدایشی  سطح  به عنوان 
جدایشی باالیی به ترتیب بر هندسه ی چین خوردگی تاقدیس های عمقی 

)گروه بنگستان( و تاقدیس های کوچک سطحی مؤثرند.
وجـود سـاختارهای مرتبـط بـا سـطوح جدایشـی از جملـه سـاخت های 
سـاخت های  سـرکان،  و  مادیـان  تاقدیس هـای  در  خرگوشـی  گـوش 
پاسـان  و  سـلطان  تاقدیس هـای  در   flap Structure بـه  موسـوم 
شـمال خاوری و همچنیـن سـاخت های متعـدد دم ماهـی کـه در خطـوط 
لـرزه ای گسـتره در سـازند امیـران بـه فراوانی مشـخص شـده اند، همگی 
شـاهدی بـر وجـود سـطح جدایشـی ضخیـم و قـوی سـازند امیـران در 

گسـتره ی مـورد مطالعـه اسـت.
به طـور کلـی وجـود چین خوردگی هـای کوچک و گسـل های سـطحی 
منشـاء گرفتـه از ایـن سـازند ریخت شناسـی کلـی منطقه را تحت الشـعاع 

یال 9 آسماری  واحدهای  در   flap structure ساختار  نمایش 
جنوب باختری تاقدیس پاسان شمال خاوری

یال 10 آسماری،  واحدهای  در   flap structure ساختار  نمایش 
جنوب باختری تاقدیس سلطان
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منطقـه  تاقدیس هـای  سـطحی  هندسـه ی  بنابرایـن  اسـت.  داده  قـرار 
غالبـاً توسـط سـطح جدایشـی باالیـی کنتـرل شـده و نمی توانـد الگـوی 
ویژگـی  ایـن  کنـد.  منعکـس  را  عمقـی  تاقدیس هـای  چین خوردگـی 

می توانـد نقـش مهمـی در اکتشـافات هیدروکربنـی منطقـه بـازی کنـد؛ 
بـدون  زیرسـطحی،  سـاختارهای  تحلیـل  ناحیـه  ایـن  در  کـه  به طـوری 

وجـود خطـوط لـرزه ای کاری دشـوار اسـت.
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