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اين تحقيق با ارائه نمودارهاى آمارى از عوامل هندسى 15 تاقديس در مركز بلنداى گاوبندى و هم  چنين يك مقطع عرضى به طول حدود 60 كيلومتر كه با 
تركيب داده  هاى لرزه  نگارى1، چاه و صحرايى تهيه شده  اند، به مطالعه هندسه چين  خوردگى اين منطقه غنى از ذخاير گازى پرموترياس پرداخته است. نتايج 
اين بررســى نشــان داد كه هندسه چين  ها هم در عرض منطقه و هم از سطح زمين تا عمق پوشش رسوبى تغيير مى  كند. مكانيزم غالب دگرريختى پوشش 
رسوبى (با كوتاه  شدگى حدود 20 درصد) چين  خوردگى جدايشى و به  دنبال آن چين  خوردگى جدايشى گسليده تا عمق 10 تا 12 كيلومتر است. در ميانه 
پوشــش رســوبى، نهشته  هاى تبخيرى ترياس در برخى ساختارها تا بيش از دو برابر افزايش ضخامت تكتونيكى، هندسه توالى پس از ترياس را از مخازن 
گازى پرموترياس جدا كرده  اند. تحليل آمارى چين  ها مشخص كرد كه تاقديس  هايى كه اثر محورى كوتاه  ترى روى نقشه دارند عموماً داراى طول موج 

كوتاه  تر و دامنه بلندترى در پروفايل خود هستند و واحدهاى تبخيرى ترياس در آنها ضخيم  شدگى تكتونيكى بيشترى دارد.
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مقدمه
ســاختارهايى كه در بلنداى گاوبندى واقع شــده  اند از جهت مســير و 
زمان مهاجرت هيدروكربور و هم  چنين ويژگى  هاى سنگ منشاء، سنگ 
مخزن و سنگ  پوش شــرايط ايده  آلى براى ايجاد ذخاير هيدروكربورى 
دارنــد [1] و در مــواردى كه شــرايط هندســى افق مخزنــى فراهم بوده 
تله  هــاى هيدروكربنى ايجــاد كرده  اند. به  گونه  اى كــه تاقديس  هاى اين 
منطقه حاوى 1500 تريليون فوت  مكعب و معادل 15 درصد از كل ذخاير 
گاز اكتشاف  شــده در جهان است [5]. مطالعه هندسه اين تاقديس  ها براى 
مدل  ســازى سيســتم هيدروكربنى منطقه و تعيين اولويت ساختارها براى 

حفارى اكتشافى ضرورى است.
از ميان مطالعات انجام  شــده روى هندسه چين  خوردگى در پهنه فارس 
در دهه اخير، مطالعاتى كه از داده  هاى لرزه نگارى و چاه استفاده كرده  اند 
به تغييرات هندســه چين  خوردگى در عمق پوشش رسوبى در بخش  هاى 
مركزى و پيشــانى فارس اشــاره كرده  انــد [9]. عالوه بر مقاالت منتشــر 
شــده فوق، اطالعات زيرســطحى كه در خالل اكتشــافات اخير و موفق 
هيدروكربنى در منطقه بلنداى گاوبندى حاصل شــده نشــان مى دهد كه 
در برخى ســاختارها هندســه واحدهاى مزوزوئيك نسبت به افق مخزنى 
پرموترياس متفاوت است. اين مقاله در ادامه مطالعات پيشين سعى بر اين 
دارد كه با تفسير پروفايل  هاى لرزه  نگارى دو بعدى، داده چاه  هاى اكتشافى 
و داده  هاى صحرايى، به بررسى تغييرات هندسه چين  خوردگى در بلنداى 

گاوبندى و عوامل كنترل  كننده آن بپردازد. براى دست  يابى به اين هدف 
نمودارهاى آمارى از عوامل هندســى بــراى 15 تاقديس و هم  چنين يك 
مقطــع عرضى به طول حدود 60 كيلومتر در مركــز بلنداى گاوبندى در 

عرض تاقديس  هاى چم  نورى، باغون، هما و وراوى، تهيه شدند.

1- زمين  شناسى بلنداى گاوبندى
منطقه اين مطالعه كه ادامه شــمالى كمان قطر است در بخش مركزى 
پيشــانى پهنه فارس واقع شده است. اين منطقه به نام  هاى مختلفى از جمله 
پالتفرم فارس (Talbot & Alavi, 1996)، كمان قطر-جنوب فارس [6]، 
بلنداى گاوبندى/فارس [5] و بلنداى قديمى فارس [1] خوانده شــده كه  
در اين مقاله از واژه بلنداى گاوبندى اســتفاده كرده ايم. مطالعه نقشه  هاى 
هم  ضخامت ســازندها و تفســير پروفايل  هاى لرزه  نگارى طولى كه نشان 
داده ضخامت پوشش رسوبى از جنوب  شرق و شمال  غرب به سمت مركز 
اين منطقه كاهش مى  يابد، مشــخص  كننده اينست كه اين منطقه حداقل 
از ترياس تا ميوســن نســبت به مناطق مجاور باالتر بوده است [7]. باالتر 
بودن منطقــه در طول اين زمان، موجب مهاجــرت اّوليه هيدروكربور به 
سمت آن و تجمع گاز در بلندا شد. با آغاز چين  خوردگى در ميوسن، اين 
تجمعات گازى مجدداً مهاجرت كرده و در بستگى  هاى ايجاد شده توسط 
تاقديس  ها به دام افتادند [2]. ســنگ مخزن اين ذخاير واحدهاى كربناته 
گروه دهرم به ســّن پرمو-ترياس هستند كه توســط شيل  هاى ارگانيك 

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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سيلورين زيرين به عنوان سنگ منشأ شارژ شده و با تبخيرى  هاى ترياس به 
عنوان سنگ  پوش پوشيده شده  اند.

تاقديس  هاى حاضر در بلنداى گاوبندى به  طور عمده  به دو ســمت ميل 
داشته و روند عمومى شمال  غرب-جنوب  شرق دارند (شكل-1). تفاوتى در 
هندسه ساختارى تاقديس  ها روى نقشه زمين  شناسى اين منطقه قابل  مشاهده 
اســت؛ به  گونه  اى كه طول اثر محورى آنها بين 25 كيلومتر (تاقديس دى) 
تا 85 كيلومتر (تاقديس كنگان) متغير اســت. طول مــوج آنها نيز بين 19 
كيلومتر (تاقديس پازن) تا 41 كيلومتر (تاقديس سفيدزاخور شرقى) تغيير 
مى  كنــد. هم  چنين تفاوتى در ميزان برخاســتگى ســاختارى تاقديس  ها و 

تفاوت عمده  اى در واحدهاى رخنمون  يافته در هسته آنها مشهود است.
 

2- روش مطالعه
راهكار اين نوشتار براى مطالعه تغييرات هندسه چين  خوردگى در بلنداى 

گاوبندى و عوامل كنترل  كننده شامل موارد زير است:
الف) ترسيم برش  هاى ساختارى ترازمند با استفاده از داده  هاى صحرايى، 

پروفيل  هاى لرزه  نگارى و داده  هاى چاه (شكل-2)
ب) ترسيم نمودارهاى تحليلى از عوامل هندسى چين  ها (شكل-3)

به  منظور رسم برش  هاى ساختارى، تمام داده  هاى سطحى و زيرسطحى 
در محيط نرم افزار 2DMove با هم تلفيق شدند. هر برش ساختارى در پنج 

گام به شرح زير ترسيم گرديد:
 در گام نخســت از ترســيم هر برش، داده  هاى عمليــات صحرايى و 
اطالعات موجود بر روى نقشه  هاى زمين  شناسى (در مقياس  هاى 1:100000 
و 1:250000 تهيه شــده توســط شــركت ملى نفت ايران) روى پروفايل 

توپوگرافى در مسير برش پياده شد. عالوه بر اين، داده  هاى چاه شامل محل 
سرسازندها در چاه و داده  هاى شيب  سنجى اليه  ها نيز روى برش پياده شد. 
 در گام دّوم براى ترسيم برش  هاى ساختارى، پروفايل  هاى لرزه  نگارى 
با اعمال مدل  هاى ســرعتى مناســب، از زمان به عمق تبديل شدند. پيش از 
تفسير ساختارى الزم است تا پروفايل  هاى لرزه  نگارى تبديل به عمق شوند 
تا هم عمق و شــيب صحيح ســاختارها مشــخص گردد و هم هندسه  هاى 

كاذبى كه در پروفايل  هاى زمانى ديده مى  شوند حذف گردند [3].
 در گام سّوم، رفلكتورهاى مشخص بر روى پروفايل  ها با رسم خطوط 

واضح و پررنگ شدند.
 در گام چهارم، تفســير ســاختارى و رسم برش انجام گرفت. طى سه 
گام قبلى، تمام داده  هاى ســطحى و زيرســطحى روى برش پياده شده و با 
يكديگر تلفيق شــدند (شكل-2). به برشــى كه تنها داده  ها روى آن نشان 
داده شــده است، "برش داده" گفته مى  شــود [4]. در اين مطالعه بر اساس 
مدل  هاى ساختارى متفاوت راه حل  هاى هندسى مختلفى كه كامًال منطبق 
بر داده  ها باشــند براى ترسيم برش  ها امتحان شــد. در نهايت هندسه  هايى 
كه بيشــترين انطباق را با داده  هاى موجود روى هر برش داشــتند، انتخاب 

گرديدند.
 در نهايــت گام پنجــم شــامل بازگردانــى اليه  ها به هندســه پيش از 
دگرريختــى آنها، موازنه برش و برآورد كوتاه  شــدگى بــود كه با فرض 

پايستگى طول اليه  ها انجام گرفت.

3- برش ساختارى موازنه شده
ساختار چين  ها در بخش مركزى بلنداى گاوبندى با رسم برشى ساختارى 

نقشــه زمين  شناســى پهنه بلنــداى گاوبندى (پيشــانى فارس  1    
مركزى) كه با تغييراتى جزئى از نقشه 1:250000 شركت ملى 
نفت ايران اقتباس شده است. موقعيت برش ساختارى ترسيم 

شده (برش AB در شكل-2) روى نقشه مشخص شده است

الــف) برش داده شــامل پروفايل لرزه  نگارى تبديل به عمق شــده،  2    
داده  هــاى چاه  هــا و هم  چنين جهت  يابى اليه  ها و محــل هم  برى  ها در 
ســطح. ب) برش ســاختارى در عرض تاقديس  هاى چم  نورى، باغون، 
هما و وراوى به ترتيب از شمال  شــرق بــه جنوب  غرب ج) بازگردانى 
اليه  ها به وضعيت پيش از دگرريختى با فرض ثابت بودن طول اليه  ها
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به طول حدود 60 كيلومتــر در عرض تاقديس  هاى چم  نورى، باغون، هما 
و وراوى در مركز بلنداى گاوبندى مورد مطالعه قرار گرفت (شــكل-2). 
داده  هاى مورد اســتفاده در اين برش شــامل يك پروفايل لرزه  نگارى در 
مســير برش، داده  هاى سه چاه چم  نورى-1، هما-1 و وراوى-3 و هم  چنين 
داده هاى گردآورى شــده طى پيمايش صحرايى در مســير برش بود. اين 
تاقديس  ها يك هندســه منظم با پهلوهاى كم  شيب تا متوسط  شيب و بدون 
برگشــتگى را در سطح زمين نشان مى  دهند. تاقديس باغون پهنايى حدود 
11 كيلومتــر و دامنه  اى حدود 4/4 كيلومتر دارد و طول اثر محورى آن بر 
روى نقشه تقريباً 30 كيلومتر است. شيب پهلوى شمالى اين تاقديس حدود 
35 درجه و شيب پهلوى جنوبى آن حدود 30 درجه مى  باشد. رفلكتورهاى 

لرزه  نگارى يك تاقديس رده دوم بر روى پهلوى جنوبى اين تاقديس نشان 
مى  دهد كه تاقديس در واحدهاى واقع  شــده بين افق دشتك و افق سازند 
ميشان تشكيل شده است. مشــاهدات صحرايى، يك چين كوچك  تر در 
منطقه رأس تاقديس را مشــخص كرد كه بــا توجه به ابعاد آن و هم چنين 
اينكه در پروفايل لرزه  نگارى ديده نمى  شــود، احتماالً در ســازند دشتك 
جدايش مى  يابد. تاقديس باغون در راستاى يك ناوديس فشرده در سطح 
به تاقديس هما متصل مى  شــود. اين ناوديس در عمق بازشــده و هندســه 
مدورى از خود نشان مى  دهد (شــكل-2). تاقديس هما پهنايى حدود 16 
كيلومتر و دامنه  اى حــدود 4/8 كيلومتر دارد و طول اثر محورى آن روى 
نقشــه بيش از 40 كيلومتر است. بيشترين شيب پهلوى شمالى اين تاقديس 

الف) تعريف طول موج و دامنه يك چين ب) تعريف طول اثر محورى يك چين ج) نمودار طول اثر محورى تاقديس  ها در مقابل طول موج آنها د) نمودار طول  3    
مــوج تاقديس  هــا در مقابل دامنه آنها هـ) نمودار طول موج تاقديس  ها در برابر ضخامت افق جدايش ميانى و) نمودار دامنه تاقديس  ها در برابر ضخامت 
افق جدايش ميانى. اين نمودارهاى هندسى براى 15 تاقديس شامل تاقديس  هاى 1: تابناك، 2: وراوى، 3: كنگان، 4: آغار شرقى، 5: شانول، 6: هالگان، 
7: سفيدزاخور شرقى، 8: هما، 9: داالن، 10: دى، 11: سفيدزاخور غربى، 12: باغون، 13: پازن غربى، 14: كالغ و 15: چم نورى در بلنداى گاوبندى اندازه 

گيرى شده  اند

N ↑  
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در ســطح 53 درجه و بيشترين شيب پهلوى جنوبى آن 51 درجه مى  باشد. 
جابجايى تراز ساختارى (به  عنوان مثال در تراز سازند آسمارى) كه با محل 
رخنمون سازندها و مسير رفلكتورهاى لرزه  نگارى مشخص مى  شود، نياز به 
يك راندگى در پهلوى شمالى تاقديس هما را در تفسير ساختارى آن نشان 
مى  دهد. چاه هما-1 كه در رأس تاقديس حفارى شده، ضخامتى عادى از 
سازندها شامل ضخامت 795 متر براى سازند دشتك را مشخص مى  كند. 
هندسه سطحى اين تاقديس كه با رخنمون سازند آهكى آسمارى مشخص 
مى  شود، از پنج محدوده شيب تشكيل شده كه توسط نواحى لواليى مدور 
از هم جدا مى  شوند. تاقديس هما در جنوب در راستاى يك ناوديس كامًال 
مدور از تاقديس وراوى جدا مى  شــود. پروفايل لرزه  نگارى نشان مى  دهد 
كه اين ناوديس در ترازهاى نزديك به ســطح توسط چينه  هاى رشدى در 
سازندهاى آغاجارى بااليى و بختيارى پوشيده شده است. تاقديس وراوى 
كه جنوبى  ترين ساختار در مسير برش مى  باشد، پهنايى حدود 15 كيلومتر 
و دامنه  اى حدود 4/5 كيلومتر دارد و طول اثر محورى آن روى نقشه بيش 
از 80 كيلومتر اســت. هندسه ســطحى اين تاقديس كه با رخنمون سازند 
آســمارى مشخص مى  شود، از يك منطقه لواليى مدور نامتقارن با ميل به 
سمت شمال تشكيل شده است. اليه  ها در پهلوها به يكباره پرشيب شده و 
در عمق، هندسه فشرده  اى به تاقديس مى  دهند. اين شيب زياد اليه  ها باعث 
شده هسته تاقديس در عمق به خوبى در داده  هاى لرزه  نگارى تصوير نشود. 
چاه وراوى كه در رأس تاقديس حفارى شده، ضخامتى عادى از سازندها 
شامل ضخامت 614 متر براى سازند دشتك را مشخص مى  كند. تاقديس 
وراوى در جنوب با يك ناوديس باز از تاقديس عســلويه جدا مى  شــود. 
پهلوى جنوبى تاقديس وراوى با يك ناپيوستگى (اين ناپيوستگى در سطح 
زمين رخنمون ندارد) و روى آن چينه  هاى رشدى پوشيده شده است. برش 
ســاختارى ارائه شــده چهار تاقديس و پنج ناوديس را نشان مى  دهد. اين 
تاقديس  ها يك هندســه چين  خورده تا عمق 10 كيلومتر را نشان مى  دهند 
كه روى يك افق در قاعده جدايش يافته است. تاقديس  ها با ناوديس  هاى 
باريك و فشــرده  اى در ســطح از يكديگر جدا مى  شــوند كه در بسيارى 
موارد توسط چينه  هاى رشدى در بخش بااليى سازند آغاجارى و بختيارى 
پوشيده شده  اند. همان  طور كه پروفايل  هاى لرزه  نگارى نشان مى  دهند اين 
هندســه ســطحى از ناوديس  ها در عمق تبديل به ناوديس  هاى باز و ماليم 
مى  شود. مهم  ترين تغيير در سبك ســاختارى تاقديس  هاى شمال  شرقى  تر 
چم  نورى و باغون در باالى افق جدايش ميانى سازند دشتك اتفاق مى  افتد. 
موقعيت نســبتاً افقى تبخيرى  هاى دشتك (بر اساس داده شيب سنجى چاه 
چم  نورى-1) كه با جهت  يابى با شيب 50 درجه به سمت شمال گروه دهرم 
در زير آنها متفاوت است، شيفت منطقه رأس تاقديس را در راستاى سازند 
دشــتك نشان مى  دهد. اين جدايش در راستاى سازند دشتك در تاقديس 
چم  نورى با ضخامت غيرعادى حــدود 1900 متر كه در چاه چم  نورى-1 
حفارى شــده، همراه مى  باشد (شــكل-2). ارتباط تاقديس  ها و ناوديس  ها 
با يكديگــر در مواردى با راندگى همراه اســت. اگرچه تفســير پروفايل 

لرزه  نگارى وجود راندگى در پهلوى بســيارى از تاقديس  ها را مشــخص 
مى  كند، شــواهد محدودى از اين راندگى  ها در سطح قابل  مشاهده است.  
به  نظر مى  رســد اين راندگى  ها با كوتاه  شدگى بيشتر تاقديس  ها و در ادامه 

چين  خوردگى شكل گرفته  اند.
 

4- تحليل كّمى-آمارى هندسه چين  ها
به منظور تحليل كّمى-آمارى سبك چين  خوردگى در محدوده بلنداى 
گاوبندى، عوامل هندسى تاقديس  هاى منطقه، بر روى افق سازند آسمارى 
اندازه  گيرى شــدند. سازند آســمارى كه از كربنات  هاى دريايى كم  عمق 
به ســّن ميوسن تشكيل شــده، به دو دليل براى اين منظور انتخاب گرديد: 
نخست اينكه اين سازند از لحاظ مكانيكى مقاوم بوده و هندسه نزديك به 
ســطح زمين را در اغلب تاقديس  هاى منطقه به خوبى نشان مى  دهد. دليل 
دّوم اينكه اين سازند به  صورت يك رفلكتور مشخص در اكثر پروفايل  هاى 
لرزه  نگارى به وضوح ديده مى  شود. چهار عامل هندسى براى 15 تاقديس 
در منطقه مطالعه كه داده  هاى كافى از آنها در اختيار بود اندازه  گيرى شد:

 طول موج تاقديس كه فاصله بين دو نقطه مشابه در دو چين متوالى بر 
روى پروفايل چين است (شكل-3-الف)

 دامنه تاقديس كه فاصله بين خط ميانه و نقطه رأس تاقديس به موازات 
اثر سطح محورى روى پروفايل چين است (شكل-3-الف)

 طول اثر محورى تاقديس كه طول خط تقاطع سطح محورى تاقديس 
و سطح زمين روى نقشه است (شكل-3-ب)

 ضخامت تبخيرى  هاى ترياس (ســازند دشتك) به عنوان افق جدايش 
ميانى، كه بر اساس داده چاه  هاى حفارى شده در رأس تاقديس  ها حاصل 

شد.
 اندازه  گيرى  هــا نشــان مى  دهد كه دامنــه تاقديس  هاى منطقــه در افق 
آســمارى بيــن 2 تا 5/4 كيلومتر متغير اســت و طول مــوج آنها بين 17 تا 
44 كيلومتــر تغيير مى  كنــد. به  طور ميانگين تاقديس  هايــى كه طول موج 
كوتاه  تــرى دارند، دامنه آنها بلندتر اســت. به  عبارتى با كاهش طول موج 
چين  ها (در نتيجه اعمال كوتاه  شــدگى بيشــتر)، دامنه آنها افزايش مى  يابد 

(شكل-3-د). 
به  طور ميانگين تاقديس  هايى كــه اثر محورى طوالنى  ترى دارند، طول 
موج بلندترى نيز دارند (شــكل-3-ج). نمودار طول اثر محورى در مقابل 
طول موج چين  ها در منطقه مطالعه ســه تجّمع اصلى از ســاختارها را نشان 

مى  دهد:
  چين  هايــى كه طول موج بيــن 20 تا 25 كيلومتر و طول محورى بين 
20 تا 35 كيلومتر دارند؛ شامل تاقديس  هاى دى، چم  نورى، كالغ، باغون، 

سفيدزاخور غربى، پازن شرقى.
  چين  هايــى كه طول موج بيــن 28 تا 40 كيلومتر و طول محورى بين 
40 تا 60 كيلومتر دارند؛ شــامل تاقديس  هاى هما، شــانول، آغار شــرقى، 

سفيدزاخور شرقى، هالگان و داالن.
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* چين  هايــى كه طول موج بين 28 تــا 38 كيلومتر و طول محورى بين 
80 تــا 85 كيلومتر دارند؛ شــامل تاقديس  هاى كنــگان، تابناك و وراوى 

(شكل3-ج).
نمودار رســم شــده براى طول موج تاقديس  ها در برابــر ضخامت افق 
جدايش ميانى نشــان مى  دهد كه با افزايــش ضخامت افق جدايش ميانى، 
طول مــوج تاقديس  ها كاهش مى  يابد. به عنوان مثــال تاقديس  هايى مانند 
پازن، كالغ و چم  نورى كه ضخامت افق جدايش ميانى در آنها زياد است، 
طول موج  هاى كوتاه  تر از 20 كيلومتر از خود نشان مى  دهند (شكل-3-هـ). 
نمودار ترسيم  شــده براى دامنه تاقديس  هــا در برابر ضخامت افق جدايش 
ميانى نشــان مى  دهــد كه با افزايــش ضخامت افق جدايــش ميانى، دامنه 

تاقديس  ها افزايش مى  يابد.

نتيجه  گيرى
 در بلنداى قديمى فارس چين  ها روى يك افق شكل  پذير در عمق بين 
10 تا 12 كيلومتر جدايش مى  يابند؛ به گونه  اى كه ســازوكار غالب تشكيل 
چين  ها، چين  خوردگى جدايشــى و به دنبال آن چين  خوردگى جدايشــى 
گســليده اســت. تاقديس  ها با ناوديس  هاى باريك و فشرده  اى در سطح از 
يكديگر جدا مى  شــوند كه در بسيارى موارد توســط چينه  هاى رشدى در 
بخش بااليى سازند آغاجارى و بختيارى پوشيده شده  اند. اين هندسه سطحى 

از ناوديس  هــا در عمق تبديل به ناوديس  هاى باز و ماليم مى  شــوند كه در 
بسيارى موارد با راندگى  هاى پهلويى محدود مى  شوند. بازگردانى و موازنه 
برش ســاختارى ترسيمى در اين مطالعه نشــان داد كه ميزان كوتاه  شدگى 
حاصــل از چين  خوردگى و گســلش در عرض تاقديس  هــاى چم  نورى، 

باغون، هما و وراوى در مركز بلنداى گاوبندى حدود 21 درصد است.
 نهشته  هاى تبخيرى ضخيم ترياس (سازند دشتك) با افزايش ضخامت 
تكتونيكــى تا بيش از دو برابر ضخامت اوليه، يك افق جدايش مؤثر را در 
ميانه پوشش رسوبى تشكيل مى  دهند كه در برخى ساختارها هندسه توالى 
پس از ترياس را از مخازن گازى پرموترياس جدا كرده  اند. تغيير در هندسه 
چين و محل رأس تاقديس در راستاى افق جدايش، انتخاب محل حفارى 
اكتشــافى براى گاز را مشــكل مى  كند. ضخامت تكتونيكى تبخيرى  هاى 
ترياس و همين  طور رفتار جدايشــى آن در عرض بلنداى گاوبندى بســيار 

متغير است.
 تحليل كّمى-آمارى عوامل هندسى تاقديس  ها در بلنداى گاوبندى 
نشــان داد كه به  طــور ميانگين تاقديس  هايى كه اثــر محورى كوتاه  ترى 
روى نقشــه دارند، در پروفايل خود طــول موج كوتاه  تر و دامنه بلندترى 
دارند. به نظر مى  رســد فعاليت افق جدايشــى ميانى ترياس كنترل  كننده 
ابعاد تاقديس  ها باشد؛ زيرا طبق نمودارها با افزايش ضخامت افق جدايش 

ميانى، طول موج تاقديس  ها كاهش ودامنه آنها افزايش مى  يابد.
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