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مقدمه
يكى از عوامل مهمى كه در تغيير شــرايط نهشت رسوبات در حوزه 
رســوبى، پيش  روى و پس  روى دريا، ناپيوســتگى  ها و تغييرات فشار و 
دماى اعمال شــده به سنگ  ها در يك منطقه نقش اساسى و مهمى ايفا 
مى  كنــد، تغييرات تكتونيكى هم  زمان با رســوب  گذارى در آن منطقه 
اســت. بدين ترتيب وقايع تكتونيكى باعث تغييرات رخساره  اى سنگى 
مى  شــود. از ايــن رو مطالعه حوزه  هاى رســوبى در شناســايى وقايع و 

رخدادهاى تكتونيكى مؤثر طى گسترش آنها ضرورى است.
يكى از روش هاى نيل به اين هدف، مطالعه برش  هاى چينه  شناســى 
و مقايســه تغيير ضخامت و جنس ســازندها در نواحى مجاور يكديگر 
اســت. با مطالعــه برش  هاى چينه  شناســـى، مى  توان بــه تغييرات عمق 
حــوزه و در نتيجه پيش  روى و پس   روى دريا، وقوع ناپيوســتگـى  ها و 
فرونشســت حوزه رسوبـى پى برد. اما نتايج حاصل از مطالعه برش  هاى 
چينه  شناسى در نقاط مختلف نشان مى  دهد كه فرونشست و باالآمدگى 
حوزه رســوبى بــه تنهايى عامل اصلى تغييرات ضخامت رســوبات در 

يك حوزه نيست؛ بلكه عملكرد نيروهاى زمين  ساختى مؤثر بر حوزه و 
گسل  هاى موجود در منطقه نيز اثرگذار است [1و2].

بنابراين عملكرد نيروهاى زمين  ســاختى و وقايع تأثيرگذار بر حوزه، 
گسل  ها و گنبدهاى نمكى موجود در منطقه و تغييرات فرونشست و عم 
ق حوزه  هاى رسوبى، در تغيير رخساره  هاى سنگى مهم است. هم  چنين 
تغييرات ســطح آب دريا9 و نــرخ رســوب  گذارى10، از ديگر عوامل 
مؤثر در اين تغييرات اســت كه البته ايــن پارامترها نيز مى  توانند تحت 
تأثير فعاليت تكتونيكى باشــند. لذا بررســى دقيق وضعيت سكانس  ها 
و پاراســكانس  هاى رســوبى مثل يــك نمودار تغييــرات پيش  روى و 
پــس  روى، در تغيير مباحث عنوان  شــده نقش ارزنــده  اى ايفا مى  كند. 
بررسى تكتونوسكانس استراتيگرافى در ابعادى در حد يك پاره سازند 
تا بخش11 مى  تواند در تفكيك دقيق رسوبات مورد مطالعه مفيد باشد.

شــناخت مناطقــى كه در اثــر حــركات تكتونيكــى داراى تراكم 
شكســتگى  هاى زيادى هستند در كاهش هزينه  هاى حفارى، بهره  ورى 
بيشــتر و پيشــگيرى از خطرات ناشــى از حفارى چاه  هاى نفت و گاز 

نقش تكتونيك در تشكيل پوش  سنگ ميادين نفتي كرنج، پرنج و پارسي

وقايع تكتونيكى در تعيين خصوصيات واحدهاى ســنگى ســكانس  هاى چينه  نگارى، نقش مهمى دارند. بنابراين مطالعات چينه  شناســى و بررســى 
رخســاره  هاى سنگى براى شــناخت رخدادهاى تكتونيكى، شرايط جغرافياى ديرينه4 و محيط  هاى زمين  شناســى5 هر منطقه ضرورى است. با تغيير در 
عمق حوزه رســوب  گذارى و شرايط محيطى، حركات تكتونيكى باعث  تغييرات رخســـاره و ضخامت سازندها مى  شود. اين حركات شكل  گيرى و 
توزيع منابع معدنى مانند مخازن هيدروكربورى، كانسارهاى فلزى و غيرفلزى و منابع آب را كنترل مى  كنند. بررسى تكتونوسكانس استراتيگرافى6 در 
تفكيك دقيق رســوبات و شــكل  گيرى منابع اقتصادى زيرزمينى با ارزش نقش مهمى ايفا مى  كند. به عالوه رژيم تكتونيكى و ساختارهاى ناشى از آن 

در پيدايش، مهاجرت و تجمع نفت و ساير كانسارهاى ارزشمند، تأثير به سزايى دارد.
در اين تحقيق تأثير تكتونيك بر وضعيت چينه  شناســى و ســاختار پوش  سنگ ميادين نفتى كرنج، پرنج و پارسى واقع در جنوب شرق اهواز، مطالعه 
شــده است. بدين منظور منطقه به هفت برش (سه برش در راستاى شمال  شرق-جنوب  غرب و چهار برش در راستاى شمال  غرب-جنوب  شرق)، تقسيم 
شــد. اطالعات چينه  نگارى از 24 حلقه چاه در يال  هاى شــمالى و جنوبى و رأس تاقديس  هاى كرنج و پارســــى جمع  آورى شــد. ســپس الگ  هاى 
پتروفيزيكى، ســتون  هاى چينه  شناســى و مقاطع لرزه  اى مورد بررسى قرار گرفت. در ادامه نمودارهاى نرده  اى7 و نمودارهاى تطابق چينه  اى8 براى هفت 
برش ترســيم شــد. در خاتمه، نقش ساختارهاى تكتونيكى از قبيل گســل  ها، چين خوردگى  ها و گنبدهاى نمكى، بر روى شكل  گيرى پوش  سنگ اين 
ميدان  ها بررســى و تفسير گرديد. نتايج نشان مى  دهد كه در زمان رســوب  گذارِى پوش سنِگ (بخش-1 سازند گچساران) ميادين نفتى كرنج، پرنج و 

پارسى، تكتونيك در بخش فوقانى تأثيرگذار بوده و در بخش زيرين تأثير چندانى نداشته است.

احمد زمانى3  دانشگاه شيراز فاطمه حقيقى  پور1  دانشگاه آزاد شيراز، حسن اميرى  بختيار2  شركت ملى حفارى

تكتونوسكانس استراتيگرافى، ميادين كرنج، پرنج و پارسى، پوش  سنگ (بخش-1 سازند گچساران)، نمودار نرده  اى، نمودار تطابق چينه  اى
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ضرورى اســت. هدف اصلى اين تحقيق، بررســى تأثيــر تكتونيك بر 
روى پوش  ســنگ (بخش-1 سازند گچســاران) ميادين نفتى كرنج و 
پارسى به وسيله رسم نمودارهاى نرده  اى، تطابق چينه  شناسى، تحليل و 
بررســى آنها، تفسير تغييرات چينه  شناسى و اليه  هاى كليدى در ميادين 
نفتى كرنج و پارســى، مقايسه پوش  سنگ دو ميدان و نيز بررسى اينكه 
آيا هم اكنون فعاليت  هاى تكتونيكى بر پوش  ســنگ تأثيرگذار است يا 

خير، مى  باشد.
ميدان كرنج از لحاظ تقســيم  بندى ســاختارى ناحيه  اى زاگرس در 
فروافتادگى دزفول واقع شده و از لحاظ جغرافيايى نيز در شمال  شرقى 
ميدان آغاجارى و جنوب  غربى ميدان پارسى در فاصله 160 كيلومترى 
جنوب  شــرقى اهواز قرار دارد. افتادگى پرنج بين تاقديس  هاي كرنج و 
پارسي و در بين طول  هاي جغرافيايي 49 درجه و 39 دقيقه و 50 درجه 
و 8 دقيقــه و عرض  هاي جغرافيايي 30 درجه و 48 دقيقه و 31 درجه و 
15 دقيقه  قرار دارد. ميدان نفتي پارسي كه در سال 1343 كشف شده، 
در 130 كيلومتري جنوب  شــرق اهواز قرار دارد. طول اين ميدان روي 
افق آسماري 36 كيلومتر و عرض آن 5 تا 7 كيلومتر است (شكل-1).

1- روش تحقيق
به منظور تجزيه و تحليل وضعيت ساختارى، زمين ساختى، چگونگى 
فرونشســت حوزه رســوبى، نوسانات ســطح آب دريا و تعيين موقعيت 
گسل  ها و چين  ها، به بررسى مقاالت و گزارش  ها، نقشه  هاى زمين  شناسى 
و هم  ضخامــت، نمودارهاى چينه  اى، الگ  هاى حفارى و مقاطع لرزه  اى 
پرداخته شــد و اطالعات زمين  شناســى، تكتونيكى و چينه  اى موجود از 
منطقه مطالعه گرديد. تعداد 24 حلقه چاه واقع در يال شمالى، يال جنوبى 
و رأس تاقديس  هاى كرنج و پارســى و منطقه پرنج انتخاب شد و منطقه 
به هفت برش (چهار برش با امتداد شمال  غرب-جنوب  شــرق و سه برش 
با امتداد شمال  شرق-جنوب  غرب) تقسيم گرديد (شكل-2). سپس مكان 
گســل  هاى منطقه روى نقشــه تعيين شــد. از نرم  افزار Corel draw براى 
رسم نمودارهاى تطابق چينه  شناسى و از نرم  افزار Rock work براى رسم 
نمودارهاى نرده  اى استفاده شد و اين نمودارها مورد بررسى قرار گرفت. 
ســپس به بررسى ارتباط ســاختارهاى تكتونيكى با وضعيت پوش  سنگ 
مخازن هيدروكربورى و ميزان بازدهى و توليدات مخازن پرداخته شــد 
و در ادامه، با منطقه مطالعه شــده توسط شركتى [3] مقايسه شده و مدلى 
ساختـارى كه روى پوش  سنگ منطقه تأثيرگـذار است ارائه گرديد. پس 
از آن نمودارهاى تطابق چينه  اى و نرده  اى مقايسه شد و محل گسل  هاى 
مؤثر بر پوش  سنگ تعيين گرديد. در نهايت موقعيت نقاطى كه تكتونيك 

روى پوش  سنگ تأثيرگذار بوده، به دست آمد.

2- ويژگى  هاى ساختمانى ميادين كرنج و پارسي
2-1-كرنج

مخزن آســمارى كرنج را تاقديســى نامتقارن و كشــيده به طول30 
كيلومتر و عرض متوسط 6 كيلومتر، با امتداد شمال  غربى-جنوب  شرقى 

معرفــى مى  كند كه بلندترين نقطه روى ســتيغ آن عمقى حدود 1035 
متــر پايين  تر از ســطح دريا دارد. شــيب ســاختمانى در نقاط مختلف 
متفاوت بوده و به طوركلى مقدار آن در مناطقى از يال جنوبى بيشــتر 
از يال شمالى بوده و به حدود 45 درجه مى  رسد [4]. در طول سال هاي 
مختلف عمليات لرزه  نگاري دو بعدي متعددي روي ميدان كرنج انجام 
شــده كه آخرين آن در ســال 1976 ميالدي بوده اســت. در مجموع 
ده مقطــع عرضـي و چهار مقطع طولي برداشــت شــده كه بر اســاس 
آنها وضعيت ساختاري ميدان نشــان داده شده كه نوع چين  خوردگي 
ايجادشــده در ميدان از نوع رده 1B به همــراه راندگي و پس  راندگي 
اســت. در اين تحقيق مقاطع لرزه  اي عمود بــر مخزن انتخاب و تا حد 
امكان تفسيـر شده است. مقاطع در مكان  هايي انتخاب شده  اند كه فرم 

ساختاري ميدان تغيير عمده  اي كرده باشد.

2-2- پارسى
مخزن آســمارى پارســي يك تاقديــس نامتقــارن دو كوهانه12 و 
دو دماغــه با روند شمال  غرب-جنوب  شــرق اســت. بــه دليل وجود 
شكستگي هاي ســازند آسماري، اين ميدان از ســنگ هاي كربناته و 
دولوميت تشــكيل شده است [5]. تاقديس پارسي با محوري سينوسي 
و آزيمــوت عمومي N328° مى باشــد و  دو كوهانه دارد كه كوهانه 
جنوب  شــرقي نسبت به كوهانه شــمال  غربي گسترش بيشتري دارد. بر 
اساس رده  بندى Fleuty (1964)، تاقديس زير سطحى پارسى در رده 
چين  هاى باز قرار مى  گيرد. از نظر ريخت  شناســى نيز طبق تقسيم  بندى

Ramsay (1964)، تاقديــس پارســى در كوهانــه جنوب  شــرقى در 

 1B 1 و در ناحيــه زين  اســبى13 و كوهانــه شــمال  غربى در ردهC رده
قــرار مى  گيــرد. بدين ترتيــب تاقديس پارســى در گــروه چين  هاى 
متحدالمركز قرار گرفته كه مؤيد ســازوكار چين  خوردگى خمشى-

موقعيت جغرافيايى ميادين نفتى كرنج و پرنج و پارسى درجنوب  غرب   1    
ايران
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لغزشى14 و چين  خوردگى سطح  خنثى15 مى  باشد. تغييرات شيب يال  ها، 
جابجايى لوال و تفاوت شــكل نيم  رخ  ها در طول محور چين دليلى بر 

غيراستوانه  اى بودن اين تاقديس است [6].
 گسل  ها و شكستگي  هاي زيادي در اين ميدان مشاهده مي  شود كه 
به دليــل عملكرد نيروهاي تكتونيكي ايجاد شــده  اند و مى  توان گفت 
ضخامت سازند گچساران از سمت شمال  شرق به سمت جنوب  غرب 
به طرز چشــم  گيرى افزايــش مى  يابد. اين افزايــش ضخامت به طور 
مســتقيم به مكانيزم چين  خوردگى نســبت داده مى  شــود. در مكانيزم 
چين  خوردگــى خمشى-لغزشــى كه توســط يزدانــى (1385) براى 
اين ميدان پيشــنهاد شده، مشاهده مى  شــود كه با اعمال تنش، سازند 
شــكل  پذير گچســاران به ســمت جنوب  غرب مهاجــــرت مى  كند. 
بنابراين ضخامت ســازند گچساران در جنوب  غرب به حداكثر ميزان 
خود رســيده است. همانند اكثر ميادين نفتي حوزه زاگرس، در ميدان 
پارسي نيز نفت  گير از نوع تاقديسي با روند شمال  غربى–جنوب  شرقى 
است كه هم  زمان با تشــكيل كمربند چين  خورده و تراستي زاگرس، 
در زمان ســنوزوئيك شــكل گرفته و هيدروكربورهــا را به دام خود 
انداخته اســت. قرارگيرى ميدان پارســى در بالفصل گســل پيشانى 
جبهه كوهســتان (MFF) باعث شده اين ميدان يكى از ميادين شكسته 

فروافتادگى دزفول و جنوب  غرب ايران به حساب آيد.

3- تكتونوسـكانس اسـتراتيگرافى و تحليل نمودارهاى نرده  اى و تطابق 
چينه  اى

بخش-1 سازنـد گچساران كه پوش  سنگ اصلي بسيــاري از ميادين 
نفتـي زاگرس ايران و عراق محســوب مي  شود در ميادين كرنج، پرنج 
و پارســى نيز نقش پوش  ســنگ را ايفا مي  كند و ضخامت آن به سبب 
خاصيت پالستيك نمك  ها و وجود گسل  ها و راندگي  هاي فراوان، در 
بخش  هاي مختلف ميادين متغير اســت. چاه  هــاى مورد مطالعه ميادين 
كرنج و پارســى نشــان مى  دهد در ميــدان كرنج بيشــترين ضخامت 
مربــوط به چــاه- 5 و كمترين ضخامت مربوط به چــاه-28 بوده و در 
ميدان پارســـى، بيشــتـرين و كمتـرين ضخامت به ترتيــب مربوط به 
چاه  هاى-43 و 73 اســت. در اين مقاطع، ليتولوژى ديده شــده شــامل 
انيدريت و ژيپس، نمك، ماسه  ســنگ، مارن خاكسترى، سنگ  آهك 
و شيل مى  باشد كه به ترتيب نام برده شده، از محيط كم  عمق به سمت 

محيط عميق مى  روند.
مجموعاً در تمامى ســتون  هاى چينه  شناســى چاه  هــاى مورد مطالعه 
بخش-1 سازند گچســاران، روند پيشروى مشــاهده مى  شود. البته در 
برخى چاه  ها نيز تغييرات محلى مشــاهده مى  گردد. الزم به ذكر است 
با توجه به شناسايى وضعيت پاراسكانس  ها، در روند رسوب  گذارى و 
تشكيل اليه  ها، نوساناتى كه در نتيجه تغييرات سطح آب دريا به وجود 
آمده  اند نيز مشاهده مى  شود. به عبارت ديگر رديف  هاى سنگ  چينه  اى 
به صورت ريتميك قابل مشــاهده اســت. هم چنين تغييرات ضخامت 
در ســتون  هاى  چينه  شناســى چاه  هاى مورد مطالعه قابل  توجه است كه 
مى  تــوان افزايش تغييرات ضخامــت را با ميزان نرخ رســوب  گذارى 
و هم  چنين وضعيــت تكتونيك منطقه از جمله سوبســيدانس محلى و 
تغييرات پالئوژئوگرافى كف حوزه رســوبى مرتبط دانســت. با توجه به 
تغييرات عمق از سطح زمين و تغييرات نوع ليتولوژى در چاه  هاى مورد 
مطالعه، چين  خوردگى  ها و گســل  خوردگى  ها قابل  هم  خوانى و بررسى 
هســتند كه اين مطلب در مبحث تفسير نمودارهاى نرده  اى مطرح شد 
(شــكل-3). هم  چنين با توجه به مطالب عنوان شــده در چاه  هاى مورد 

 تصويــر برش  هاى درنظرگرفته شــده روى مياديــن نفتى كرنج، پرنج   2    
و پارســى (با استفاده از نقشه تلفيقى زمين  شناســى سطح  االرضى و 

تحت  االرضى بر روى افق آسمارى)

  

نمودار نرده  اى ســه بعدى كلى مربوط به پوش  سنگ (بخش-1 سازند   3    
گچســاران) براى تمام برش  هاى درنظر گرفته شده در شكل-2 (ديد 

از باال)
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مطالعــه، وضعيت تغييرات و نوع روند سكانســى به لحاظ پيش  روى و 
پس  روى  ها در هر برش چينه  شناسى در مبحث تفسير نمودارهاى تطابق 
چينه  شناســى تفسير شد (شكل-4) و نيز با اســتفاده از نقشه گسل  هاى 
منطقــه و تطبيــق آنها بــا نمودارهاى نــرده  اى و تطابــق چينه  اى محل 
گسل  هاى تأثيرگذار بر پوش  سنگ مشــخص گرديد كه مشاهدات به 

دست آمده بدين شرح است:
كمترين ضخامت ثبت شــده براى پوش  سنگ در ميدان كرنج 14/5 
متر و مربوط به چاه-12 بوده كه روى رأس تاقديس قرار گرفته و دليل 
ضخامت كم آن واقع شــدن  بين دو گسلى است كه به صورت كمانى 
در قلــه تاقديس يكديگــر را قطع كرده  انــد. دليل كم بودن ضخامت 
در قـله تاقديس مى  تواند حركت االســتيك نمك از مناطق پر فشــار 
(رأس تاقديس) به ســمت مناطق كـم  فشــــار (ناوديس  ها) و عملكرد 
شديدتر گسل  ها در اين منطقه از تاقديس (كه به دليل تراكم بيشتر نيرو 
در اين مناطق است)، باشد. در يك مقايسه كلى مى  توان اين گونه بيان 
كرد كه ضخامت پوش  ســنگ در يال شــمالى بيشتر از قله و در قله نيز 
بيشتر از يال جنوبى اســت. اين روند نقش ناحيه برخوردى زاگرس را 

در افزايش ضخامت توالى اليه  هاى گچساران نمايان مى  كند.
در بعضى از قســمت  هاى ميدان نفتى پارســى (به ويژه يال شمالى)، 
فعاليت  هــاى تكتونيكى ســبب حذف بخش  هاى بااليى پوش  ســنگ 
شــده اســت. با توجه به مكانيزم چين  خوردگى (چين  هاى جدايشــى 
گســل  خورده) بــا اعمال تنــش، ســازند شــكل  پذير گچســاران (و 
پوش  ســنگ) به ســمت جنوب  غرب مهاجرت كــرده و لذا ضخامت 
پوش  ســنگ در يال جنوب  غربى ميــدان حداكثر خواهد بود. از طرفى 
عملكرد گســل امتدادلغــز هنديجان-ايذه ســبب باالآمدگى كوهانه 
جنوب  شرقى شده و ناحيه زين  اسبى تاقديس را به يك ناحيه فروافتاده 
تبديل كرده است. لذا عمق كم پوش  سنگ و كاهش ضخامت آن در 
كوهانه جنوب  شــرقى، به باال آمدگى اين قســمت بر اثر فعاليت گسل 

هنديجان-ايذه نسبت داده مى  شود.
مطالعه نمودارها نشان داد كه ليتولوژى غالب پوش  سنگ، انيدريت 

و ژيپس بوده و پس از آنها مارن و نمك در رده بعدى قرار دارند.
با استفاده از نمودار شكل-3 مكان گسل  هاى مؤثر بر پوش  سنگ و

با استفاده از نمودار شكل-4 ضخامت پوش  سنگ و نمك و موقعيت 
سوبسيدانس  هاى محلى و پيش  روى و پس  روى  هاى دريا مشخص شد 

كه در قسمت نتيجه  گيرى به آن اشاره خواهد شد.

نتيجه  گيرى
 در مجموع بخش-1 سازند گچساران دربرگيرنده محيطى سبخايى 
تا پهنه جزر و مدى اســت كه در برخى مناطق به صورت سكانس  هاى 
ريتميك نيز مشاهده مى  شــود. اين امر نشان  دهنده نوسانات و هم  چنين 
پديده ته  نشســت محلى است. نكته قابل  توجه اينست كه با تغيير مكان، 

  نمودار مربوط به تغييرات عمق پوش  ســنگ در ميادين كرنج، پرنج و   5    
پارسى ( بيشترين عمق مربوط به يال شمالى ميدان كرنج است)

m

 نمودار مربوط به تغييرات ضخامت پوش  سنگ در ميادين كرنج، پرنج   6    
و پارسى (بيشترين ضخامت مربوط به ميدان پرنج و يال جنوبى پارسى 

است)

  نمودارهاى تطابق چينه  اى مربوط به پوش  سنگ تمامى چاه  هاى انتخاب   4    
شده با توجه به موقعيت جغرافيايى
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ريتــم نوســانات رســوبات تبخيرى-كربناتــه در چاه  هــاى مختلف به 
لحــاظ تغييرات ضخامت و نوع ليتولوژى تغييــر مى  كند. به طورى كه 
در مجموع، يك روند افزايش رســوبات تبخيرى (محيط سبخايى) از 
ســمت ميدان پارسى به طرف ميدان كرنج مشــاهده مى  شود. تغييرات 
سنگ  شناســى بخش-1 سازند گچساران نشــان مى  دهد كه هر قدر از 
سمت ميدان پارسـى به طرف ميدان كرنج پيش برويم محيط سبخايـى 
مى  شــود. در حالى كه در سمت ميدان پارســى، محيط سبخايى همراه 
با پهنه جزر و مدى اســت. اين تغييرات جانبى رخســاره  ها، تحت تأثير 

عوامل تكتونيكى و تغييرات سطح آب دريا مى  باشد.
 پوش  سنگ منطقه داراى خاصيت فرم  پذيرى و نفوذپذيرى است كه 
اين خواص موجب مى  شــود در برابر نيروهاى تكتونيكى انعطاف  پذير 
باشــد. تكتونيك فشــارى در منطقه، موجب چين  خوردگى و تشكيل 
تاقديس  هاى كرنج و پارســى شــده است. پالستيســيته بودن بخش-1 
سازند گچساران (پوش  ســنگ) و مهاجرت رخساره تبخيرى (نمك)، 
موجب و تغييرات ليتولوژيكى و به ويژه تغييرات ضخامتى نيز شده است.

در ايــن تحقيــق در چاه  هــاى-29، 43 و 45 پارســى شــاهد يــك 
سوبســيدانس محلى بزرگ هستيم و گســل  هايى كه بين چاه  هاى-12 
و 45 پارســى، چاه  هاى-29 و 43 پارســى، چاه  هاى-43 و 59 پارســى، 
چاه  هــاى-12 و 64 پارســى، چاه  هاى-28 و 9 كرنــج، چاه-9 كرنج و 
چاه-29 پارســى، چاه  هاى-29 و 64 پارســى، چاه-19 كرنج و چاه-3 
پرنج، چــاه-3 پرنج و چاه-43 پارســى قرار دارنــد، تأثيرگذار بوده و 
موجب تكـرار ليتولوژى  ها و تناوب ريتميك شده  اند. گسل  هايــى كه 

بين چاه  هاى-45 و 68 پارسى، چاه  هاى-43 و 75 پارسى، چاه  هاى-59 
و 44 پارسى قرار دارند، موجب حذف اليه نمك شده  اند.

 در زمان رســوب  گذارى بخــش فوقانى پوش  ســنگ، تكتونيك 
تأثيرگذار بوده ولى در بخش زيرين آن تكتونيك تأثير چندانى نداشته 
اســت. علت اين تفاوت، رئولوژى ســنگ  هاى پوش  ســنگ است. در 
بخش فوقانى   با توجه به جنس پوش  سنگ، تراوايى زياد بوده و گسل  ها 
فعالنــد ولى در بخش تحتانى به دليل تراوايى كم، گســل  ها غيرفعالند. 
نشــانه تأثيرگذار بودن تكتونيك در زمان رســوب  گذارى، دو گســل 
معكوس در منطقه اســت كه به دليل دياپيريسم و چين  خوردگى ايجاد 

شده اند.
 دليــل افزايش ضخامت پوش  ســنگ در دو ســمت ميــدان پرنج، 
مهاجــرت نمك و تبخيرى  ها از رأس تاقديس  هاى كرنج و پارســى به 
طرف يال  ها و جفت گســل معكوس در دو طرف اين ميدان اســت كه 
روى دو يال تاقديس كرنج و پارســى قرار دارد و باعث افتادگى منطقه 
پرنج نسبت به پارسى و كرنج مى  شود. علت گسل  خوردگى را مى  توان 
به چين  خوردگى خمشى و جدايشى دو تاقديس كرنج و پارسى نسبت 

داد.
 بــا توجه به جنس (ليتولوژى) و پالستيســيتـه بودن پوش  ســنگ و 
هم چنيــن افقى بودن و هم  ســن بودن اليه  ها، در قســمت  هاى تحتانى، 
ميزان گســل  خوردگى كم و در قسمت فوقانى بيشــتر بوده و نيز ميزان 
گسل  خوردگى در سازند گچســاران حداقل و در سازند آسمارى كه 

كم فشارتر است، حداكثر مى باشد.
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