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 های  محدوده تاقدیس دارا، فرو افتادگی دزفول جنوبی بررسی هندسی و کینماتیکی شکستگی     
 سعید محمدی اصل

 

  کارشناس ارشد تکتونیک ، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

 علی فرضی پور صائین

 گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهاناستادیار 

 همایون صفایی
  دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان،

  2/12/94تاریخ پذیرش:      27/12/93 تاریخ دریافت:

asaein@gmail.com   
 

 

 چکیده
باشد.کیفیت  می ی اهمیتدارا ، کمربند چین خوردگی زاگرسنفت اکتشاف شده در جنوب غرب ایرانسازند آسماری به عنوان سنگ مخزن تقریباً سه چهارم       

ها در مخازن آسماری، تاقدیس دارا در فرو  باشد. در این مطالعه به منظور بررسی الگوی شکستگی ها می مخازن آسماری غالباً تحت تاثیر سیستم شکستگی

های مرتبط با  شکستگیطی مطالعات دورسنجی  ، مورد بررسی قرار گرفته است.باشد وسیعی از سازند آسماری میافتادگی دزفول جنوبی که دارای رخنمون 

با  A  تاقدیس دارا، دسته شکستگی در ند، بر این اساس)بخشی از گسل کازرون( شناسایی شد قطعه گسلی کماریج های مجاور آن از جمله و گسل تاقدیس دارا

و دسته  (شکستگی عرضیدسته  به عنوان) AZ40°-60°با جهت گیری  B، دسته شکستگی (دسته شکستگی طولی عنوان به) AZ140°-150°جهت گیری 

در  همچنین .شناسایی گردیدند (های مزدوج شکستگیدسته  به عنوان) AZ80°-90°و  AZ0°-10°های  که به ترتیب دارای جهت گیری Dو   Cشکستگی

های ساختاری  شدت و چگالی شکستگیند. شناسایی شدهستند،  Rو  Ŕ، T ،Pهای  مولفه که شامل های مرتبط با قطعه گسل کماریج این پژوهش شکستگی

در یال شمال  N35Wباشد که علت چنین امری حضور گسلی با روند  در یال شمال شرقی و ناحیه لوالیی نسبت به یال جنوب غربی بیشتر می ،تاقدیس دارا

باشد، همچنین علت افزایش شدت و چگالی شکستگی در ناحیه لوالیی به دلیل بیشتر بودن میزان خمش در ناحیه لوالیی است، که باعث  این تاقدیس می شرقی

ه دهد که فراوانی شکستگی ها ب می تاقدیس دارا نشانهای مختلف  در بخش ها بررسی طول شکستگی افزایش این دو پارامتر در این ناحیه از تاقدیس شده است.

کینماتیکی شکستگی ها و نیز الگوی توزیع و پراکندگی شکستگی ها در اکتشاف  -تعیین الگوی هندسی یابد. ها کاهش می صورت نمایی با افزایش طول شکستگی

 بسیار کلیدی و حائز اهمیت می باشد.های زاگرس بخش سایرو استخراج منابع هیدروکربوری مخزن آسماری در محدوده مورد مطالعه و 

 .دور سنجیکمربند چین خورده زاگرس، فرو افتادگی دزفول، ، شکستگی، اتاقدیس دار :کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه

 –ها در کمربندهای چین خورده  جنبشی شکستگی تحلیل هندسی و        

 تولید های پروژه نیز و اکتشافی مطالعات در ضروری و اصلی موارد از یکی رانده

 روی زمین ساختار فراوانترین ها شکستگی. باشد می نفتی میادین توسعه و

های  گاز در تله انتقال نفت و و محل تجمع و (Bourne et al., 2000)بوده 

با توجه به  .((Abdollahi Fard et al.,2006 باشند می هیدروکربوری

بایست  ها در مهاجرت و تراوایی مخازن دارند، می اهمیتی که شکستگی

نیز تعیین  و مختلف های مناطق مطالعات دقیقی برای تعیین الگوی شکستگی

 1388)ظهراب زاده،  انجام شود حداث چاه نفت جدید اسب برای اهای من مکان

های  از این طریق کمک شایانی به شرکتکه ( 1390و قنادیان و همکاران،

 هیدروکربوری برخی مخازن د.شو می جهت استخراج مواد هیدروکربوری نفتی

به دلیل انتقال سیاالت به چاه  ی دارند ولیراندمان پایین دارای تخلخل پایین،

در مخازن با تولید  لذاهای طبیعی، تولید مطلوبی دارند.  توسط شکستگی

دانستن توزیع  ،شود ها کنترل می ها و گسل توسط شکستگی ،اندک که تراوایی

با توجه  (.1388)ظهراب زاده،  ها بسیار مهم است ها و شکستگی فضایی گسل

چهارم نفت    سه باًت در مخزن آسماری که تقریبه حضور گسترده و فراوان نف

(، مطالعه این مخزن 1374)مطیعی، گردد  را شامل میجنوب غرب ایران 

وجود سیستم به دلیل  غالباًبسیار مهم است. کیفیت مخزن آسماری 

: سلیمانی و همکاران، 1374)مطیعی، باشد  میفته ای  های توسعه شکستگی

 مورفولوژیکیهای آماری، هندسی و  مطالعه ویژگیدر این ، (1392

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس تاقدیس داراسازند آسماری در  های شکستگی

واقع  یخورده زاگرس و در فروبار دزفول جنوب نیدارا در کمربند چ سیتاقد

روند  یزاگرس دارا یها سیتاقد ریدارا همانند سا سیتاقد. (1)شکل است

 لومتریک 25ابعاد  دارایدارا  سیتاقد ،باشد می شرق جنوب –شمال غرب 

 سیدر هسته تاقد یعرض و با رخنمون سازند آسمار لومتریک 3-4.5طول و 

عاتی تنها به یافته های وامروزه برای بررسی چنین موض .(2)شکل  همراه است

های  پردازش داده ی برایهای متعدد و از تکنیک  گردد، صحرایی اکتفا نمی

 ها  )سنجش از دور( جهت شناسایی و رسم نقشه شکستگی ای ماهواره

و بررسی ها  شناسایی شکستگی ،هدف از این مطالعهشود.  استفاده می

 باشد. مورفولوژیکی می -ساختاری 

mailto:asaein@gmail.com
mailto:asaein@gmail.com
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 منطقه مورد مطالعه زمین شناسی

هیمالیا  -زاگرس ایران بخشی از سیستم کوهزایی آلپ  زاییکمربند کوه      

است، که از شمال غرب تا جنوب شرق ایران و تا حدود تنگه هرمز گسترش 

نوار زاگرس با وسعتی حدود  .(Sherkati and Letouzey., 2004)دارد 

های  کیلومتر از جنوب شرقی ترکیه، شمال سوریه و عراق تا بخش 2000

 این کمربند در اثر بسته شدن ،جنوب شرقی ایران گسترش یافته است

 ه استاقیانوس تتیس جوان و برخورد ورقه عربی با اورآسیا ایجاد شد

(Talbot and Alavi, 1996) . این برخورد در زمان میوپلیوسن به وقوع

غربی کوهزایی  . مرز شمال (Berberian and King,1981)پیوست 

ترکیه واقع  جنوب شرقزاگرس بر بخش شرقی گسل لغزشی آناتولی که در 

زاگرس،  ییمرز جنوب شرقی کوهزا .(Alavi, 2004)باشد  است منطبق می

یک گسل از بازشدگی تتیس جوان به جای  به صورتخطواره عمان است که 

تر مکیلو 12ستون چینه شناسی زاگرس  (Alavi, 2004)مانده است 

(. James and Wynd,1965; Falcon, 1974) تخمین زده شده است

یک که در زیر یوپیش خشکی سنوزرسوبات این ستون چینه شناسی شامل 

یک ییک تا مزوزویفرمی عربستان به سن پالئوزونها رسوبات حاشیه پلتآ

کواترنر  این ستون سنگی از لحاظ سنی در محدوده کامبرین تا پلیو، باشد می

ای  رسوبات دوران سوم از لحاظ رخساره .(1391)متقی و یساقی،  قرار دارد

عمیق )سازند پابده( تا رسوبات کربناته دریایی  بسیار متنوع بوده و از رسوبات

نشین شده است. در  یک پایینی تهبسازند آسماری در طی سنوزو کم عمق

پلیوسن سازند تبخیری گچساران و رسوبات مارنی دلتای  –طی زمان میوسن 

سازند میشان و سازند شیل و ماسه سنگی آغاجاری ته نشین شده است. در 

ای به نام سازند بختیاری ته نشین لومرای رودخانهپلیوسن رسوبات کنگطی 

در منظقه مورد مطالعه سازند آسماری که در  (.1385)آقانباتی،است شده 

های گچساران، میشان و  هسته تاقدیس دارا واقع است، به ترتیب توسط سازند

  .آغاجاری پوشیده شده است

 روش کار

های  ای شکستگی تصاویر ماهوارهدر این پژوهش با تکیه بر پردازش       

های اطراف گسل کماریج شناسایی و سپس  موجود بر تاقدیس دارا و شکستگی

و همچنین به  ها با چین خوردگی و گسلش به بررسی رابطه این شکستگی

شود.  های تاقدیس دارا پرداخته می های مورفولوژیکی شکستگی بررسی ویژگی

 39/163قسمتی از فریم شماره  ور بررسی منطقه مورد مطالعه،ظمن به

جهت  قرار گرفته است، استفادهمورد  Landsat7ماهواره  +ETMهای  داده

 ها، از ترکیب بال آن شناسایی گسلتفکیک بهتر واحدهای سنگی و به دن

 صورت ردید، که بهترین ترکیبات رنگی بههای مختلف استفاده گ باند

RGB=741  و  RGB=531 استفاده قرار گرفتتشخیص داده شد و مورد .

ها، غالباً از  ها با توجه به عوامل موثر در شناسایی آن جهت شناسایی شکستگی

توان به  های مورد استفاده می شود. از جمله فیلتر های مکانی استفاده می فیلتر

های گذر باال اشاره نمود. همچنین از فیلترهای لبه و اثر تابش خورشید،  فیلتر

ها استفاده شده است. با استفاده از این فیلترها مرز  جهت شناسایی شکستگی

های  واحدهای مختلف لیتولوژی بارزتر شده و روندهای خطی ازجمله گسل

ه شده تبر اساس مطالب گف مهم محدوده مورد بررسی، شناسایی گردید.

 شناسایی شدندهای موجود در محدوده تاقدیس دارا  ها و گسل شکستگی

  .(3شکل)

 

 

 ,.Farzipour-saein et al)س تقسیمات ساختاری زاگر -ب (Heydari et al., 2003)تقسمات ساختاری ایران  -موقعیت زمین شناسی منطقه مورد مطالعه: الف. 1شکل

2009). 
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  .با نمایش رخنمون سازند آسماری در هسته تاقدیسنمایی از یال شمال شرقی تاقدیس دارا  . 2شکل

 

 

 .تاقدیس دارا های موجود در محدوده گسل شیدارا با نما سیاز تاقد Landsat7ماهواره  ETM+ ریتصو . 3شکل
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 :بحث

 تحلیل ساختاری و هندسی

در یال شمال شرقی و یال بندی برداشت شده وضعیت الیهبر اساس      

خط لوالیی صفحه محوری و وضعیت  وضعیت ،جنوب غربی تاقدیس دارا 

( بیشنه 4)شکل باشد می 139/86SW , 02/139 تاقدیس دارا به ترتیب

و  04/049σ=1تنش موثر بر تاقدیس دارا بر اساس وضعیت صفحه محوری 

خوردگی دارا که به موازات محور چینحداقل تنش موثر بر تاقدیس 

-اقدیس دارا بر اساس جهت گیری چینباشد. ت می σ 02/139=3است،

  های ایستاده افقی قرار دارد.خوردگی در زمره چین

دارای روند شمالی جنوبی و حرکت راستالغز راست گرد میی  گسل کازرون      

بیه نیام   قسیمت شیمالی ایین گسیل      باشد. گسل کازرون دارای دو بخش است،

در  معیروف اسیت،  بیه نیام بخیش برازجیان     آن  یجنوب قسمتخش کماریج و ب

 .(Berberyan and King, 1981)یک نبود وجود دارد قطعه وسط این دو 

کیلییومتری غییرب شهرسییتان  15و در AZ020 بخییش کمییاریج دارای رونیید 

قطعیه از گسیل در   این ، کیلومتر است 125کازرون واقع است. طول این بخش 

تعیدادی  بیر روی تاقیدیس دارا   در ایین پیژوهش   . شرق تاقدیس دارا قیرار دارد 

 (.3انید )شیکل    شناسایی شیده بر اساس مطالعات دور سنجی زیادی شکستگی 

دارا،  سیشیده تاقید   ییشناسا یها یمربوط به کل شکستگ یگل سرخ اگرامید

مقیادیر   عالوه بر تعداد، بیه ها  ند شکستگیمحاسبه رو(. در 5 )شکل دیگرد هیته

بسیته بیه    هیای طیویلتر   به این مفهوم که شکستگی ،آنها هم توجه گردیدطول 

 Ekneligoda and) یش از یکبیییار قرائیییت شیییدندبیییمقیییدار طیییول 

Henkel,2006 .) به صیورت   ها با توجه به دیاگرام گل سرخی شکستگیروند

 جهیت گییری  بیا   Aکه شامل دسته شکسیتگی   چهار دسته شکستگی هستند

AZ50-60 ،دسییته شکسییتگیB  جهییت گیییریبییا AZ140-150  دسییته

  جهت گیریبا  Dو دسته شکستگی  AZ0-10 جهت گیریبا  Cشکستگی 

AZ80-90 .هستند  

های مرتبط با چین خوردگی از نظر راستای قرار گیری به  ها و درزه شکستگی

آنها موازی های طولی که راستای  شوند: شکستگی سه گروه عمده تقسیم می

مود بر محور که به صورت ع های عرضی . شکستگیخوردگی است محور چین

شوند و دسته سوم که نسبت به شکستگی عرضی  خوردگی ایجاد می چین

های برشی  کنند به نام شکستگی درجه ایجاد می 45-30دارای زاویه بین 

بر روی تاقدیس دارا  نجایی کهآ(. از 6)شکل (price,1966) معروف هستند

با   Aدسته شکستگی اند. شناسایی شده Dو  A ،B ،Cدسته شکستگی  چهار

 و یکباشد  خوردگی عمود مینسبت به محور چین AZ50-60گیری جهت

به AZ140-150 با جهت گیری  Bشکستگی عرضی است. دسته شکستگی 

گی باشد دسته شکست موازات محور چین خوردگی، و یک شکستگی طولی می

C با جهت گیریAZ0-10 دسته شکستگی و D با جهت گیری AZ80-90 

دسته این نسبت به محور چین خوردگی مورب هستند از این رو 

 ,A, Bهای  ین دسته شکستگیابنابر ،باشند مزدوج می Dو  C  های شکستگی

C, D های  شکستگی) باشند میخوردگی از لحاظ ساختاری مرتبط با چین

  (.7شکل ) (های مزدوج تاقدیس دارا عرضی و شکستگی های شکستگی ،طولی

 

 

 
 

 خوردگی و وضعیت محور چین ها و وضعیت صفحه محوری با نمایش وضعیت الیه بندی متوسط یال  تاقدیس دارا های برداشت شده از کانتوردیاگرام قطب الیه .4شکل



 

  

 

 

 

  45  

 

20، شماره  95تابستان  مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

 

 

  .ای ماهواره های های شناسایی شده بر روی تاقدیس دارا با استفاده از پردازش داده دیاگرام گل سرخی مربوط به شکستگی .5شکل

 

 
 (Fischer and Wilkerson, 2000شکستگی های مرتبط با چین خوردگی) شکل شماتیکی از موقعیت. 6شکل

.

 
.خوردگی های مرتبط با چین ش شکستگیاز محدوده مورد مطالعه با نمای Landsat7ماهواره   +ETMتصویر  .7شکل
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از لحاظ ساختاری عالوه بر چین خوردگی می توانند مرتبط  شکستگی ها     

های  های نرمال، معکوس و راستالغز باشند. که از این میان شکستگی با گسل

بسیار شایعتر و   های امتدا لغز نسبت به گسل نرمال و معکوس مرتبط با گسل

.باشند مشهودتر می  

 کند استگرد حرکت میکماریج به صورت ر نجایی که گسل راستالغزآاز       

(Mobasher and Babaie, 2008)  و دارای راستایN20E باشد می، 

در . (1)جدول است شدهبا این گسل پیش بینی وضعیت شکستگی های مرتبط 

ای  پس از پردازش تصاویر ماهواره طی مطالعات سنجش از دور و

بر  .(8)شکل اند شناسایی شده مرتبط با گسل کماریج های احتمالی شکستگی

چهار دسته ها،  اساس دیاگرام گل سرخی مربوط به این شکستگی

و  AZ90-100، AZ0-10، AZ50-60های  اصلی با روند شکستگی

AZ20-30 دسته شکستگی از لحاظ  چهار این (.9مشخص شده است )شکل

 گسل کماریج همخوان هستند.  Rو  Ŕ، P، Tهای  امتدادی به ترتیب با مولفه

  

 

. 

 
 های مورد انتظار مرتبط با گسل کماریج وضعیت شکستگی .1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .های مرتبط با گسل کماریج از محدوده مورد مطالعه با نمایش شکستگی Landsate7ماهواره   +ETMتصویر  .8شکل

 

 امتداد نوع شکستگی

R AZ35±10 

Ŕ AZ95±10 

P AZ5±10 

T AZ65±10 
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 .یش نوع مولفه مرتبط با گسل کماریجهای مرتبط با گسل کماریج با نما دیاگرام گل سرخی شکستگی .9شکل

 

 ها شکستگی و الگوی پراکندگی بررسی مورفولوژیکی

هیا کیه از   ها و شدت و چگیالی شکسیتگی   ول شکستگیطدر این پژوهش       

. تنید فقیرار گر بررسیی   میورد  ،هیا هسیتند   پارامترهای مورفولوژیکی شکسیتگی 

بیر روی تاقیدیس دارا   های شناسایی شده  هیستوگرام مربوط به طول شکستگی

ها بر اساس طولشان به سیه دسیته تقسییم     (، شکستگی10 تهیه گردید )شکل

 گردید.

 کیلومتر )با فراوانی کم( 3های طویل: طول باالی  شکستگی

 های کوتاه:  شکستگی کیلومتر 3تا  1های متوسط: طول  شکستگی

 کیلومتر )با فراوانی باال( 1طول کمتر از 

ها پس از بیرازش الگوهیای آمیاری     در هیستوگرام فراوانی طول شکستگی      

هیا نشیان    بیا داده را بهترین خط انطبیاق   منفی نماییالگوی ها،  مختلف به داده

 % در92( معادله مربوط به این خیط بیا ضیریب همبسیتگی     10 )شکل دهد می

طیول   ایشدهد که با افز معادله نشان مینشان داده شده است، این  (10 شکل)

که ایین توزییع    شود. کاسته می نماییها به طور  ها از تعداد شکستگی شکستگی

نمایانگر بلوغ ساختاری و حد نهایی توسعه شکستگی هیای سیاختاری در ییک    

  .(Xypolias and Koukouvelas, 2004)ناحیه است 

پارامترهای کاربردی در محاسیبات آمیاری    از ها الی شکستگیگشدت و چ       

 شیدت  شوند. ها در واحد سطح تعریف می ها، است. هر دو این فاکتور شکستگی

 برابیر بیا تعیداد     احید سیطح و چگیالی   هیا در و  بیانگر مجموع طیول شکسیتگی  

 (. محاسیبه 1389شید )حیاجی و رحیمیی،    با ها در واحد سیطح میی   شکستگی

پارامترهای شدت و چگالی کاربردهای گوناگونی در مطالعات مکانی یک ناحییه  

 طح معرفیی بایست واحد س ها می امتردارد. ناگفته پیداست برای محاسبه این پار

ای  هیای فیوق روش داییره    های مناسب برای محاسبه پارامتر . یکی از روش شود

هیا انجیام    که محاسبات درون دوایر انتخابی در محیدوده تجمیع خطیواره    .است

 . (Xypolias and koukouvelas, 2004) شود می

 

 هیا  دایره به شعاع هزار متری بر روی تجمع خطواره 32نابراین در این پژوهش ب

های مختلف از تاقدیس دارا )بر روی رخنمون آسماری( به وسیله نیرم   در مکان

و  هیای شیدت   سیپس پیارامتر   .(11 ترسیم گردیید )شیکل   Arc GIS10افزار

بیه عبیارتی بیرای     ،جداگانیه محاسیبه گردیید    صیورت ه بچگالی برای هر دایره 

ها و مجموع طول  محاسبه شدت و چگالی شکستگی به ترتیب تعداد شکستگی

سپس به وسییله نیرم افیزار     ،شود های در هر واحد دایره محاسبه می شکستگی

Arc GIS10 در واقیع   رد،یی گ یصیورت می   یابی بدست آمده درون ریمقاد بین

 نیی در ا)بدسیت آوردن نقیاط مجهیول توسیط نقیاط معلیوم اسیت         این روش،

هیا و روابیط آمیاری پاییه رییزی       روش کریجینگ که بیر پاییه میدل   پژوهش از 

هیای شیدت و چگیالی بیه      پیارامتر  "گردیده است، استفاده شده اسیت(. نهایتیا  

 یو چگیال  شیدت  (. 13و 12هیای  صورت نقشه رستری تهییه گردیدنید )شیکل   

بیر اسیاس    ییلیوال  هیی دارا و ناح سیتاقید  یمال شیرق شی  الیی در  ها یشکستگ

 سیتاقد یساختار یها گاهیجا گری( از د13و 12 یها )شکل یمیترس یها نقشه

 یشیمال شیرق   الیی در  یشیدت شکسیتگ   شیباشد. علیت افیزا   یم شتریدارا ب

کیه   اسیت  N35Wبا روند  F1به علت عبور گسل ادیدارا به احتمال ز سیتاقد

مطالعیات دور   یگسیل در طی   نیی عبیور کیرده اسیت، ا    سیاز تاقد هیناح نیاز ا

های  همچنین در محل برخورد گسل(، 3 است )شکل دهیدگر ییشناسا یسنج

F1  وF2  و F3 از آنجیایی کیه   ها بیشتر شده است.  شدت و چگالی شکستگی

 Xypolias)شدت و چگالی شکستگی ها تاثیر فراوانی بر تکتونیک فعال دارد

and koukouvelas, 2004)   ،  با توجه به این امر به نظر می رسد که ییال

 از لحیاظ تکتیونیکی   آنشمال شرقی تاقدیس دارا نسب به ییال جنیوب غربیی    

   دارای فعالیت بیشتری است.
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  طالعات سنجش از دورهای شناسایی شده بوسیله م هیستوگرام توزیع طول شکستگی .10شکل
 

 متری برای محاسبه شدت و چگالی 1000دوایر ترسیمی با شعاع  .11شکل

  
 



 

  

 

 

 

  49  

 

20، شماره  95تابستان  مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

 

 باشند های ساختاری تاقدیس دارا، ارقام به کیلومتر در واحد سطح می نقشه شدت شکستگی .12شکل

 
باشند. های ساختاری تاقدیس دارا، ارقام به تعداد در واحد سطح می نقشه چگالی شکستگی . 13شکل   

 



 

  

 

 

 

  50  

 

20، شماره  95تابستان  مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

 نتیجه گیری
شناسایی شده  A ,B ,C ,Dبر روی تاقدیس دارا چهار دسته شکستگی      

شکستگی عرضی  یک AZ50-60گیری  با جهت  Aدسته شکستگی .است

یک شکستگی طولی  AZ 140-150 گیری با جهت Bاست. دسته شکستگی 

 گیری با جهت Dو  AZ0-10گیری  با جهت Cباشد دسته شکستگی  می
AZ80-90 بخش از مزدوج می باشند، قطعه گسل کماریج  های شکستگی(

و  AZ20که در نزدیکی تاقدیس دارا قرار دارد، دارای راستای  گسل کازرون(

در  در طی مطالعات دور سنجی  باشد. مولفه حرکتی راستالغز راستگرد می

،  AZ0-10با جهت گیری چهار دسته شکستگیاطراف گسل کماریج 
AZ90-100 ،AZ50-60  وAZ20-30  شناسایی شد با توجه به شکستگی

این چهار دسته شکستگی از   (1 طبق جدول)ل کماریج سهای مرتبط با گ

سل های گ که مولفه Rو  P ،Ŕ  ،Tهای ترتیب با شکستگی بهلحاظ امتدادی 

های  براساس مطالعه مورفولوژیکی شکستگی .باشند کماریج هستند، منطبق می

ها طول  شناسایی شده بر تاقدیس دارا، با افزایش فراوانی شکستگی

 ها به صورت نمایی کاهش می یابد که این مطلب حاکی از توسعه شکستگی

ها  باشد. شدت و چگالی شکستگی ها در منطقه می شکستگیساختاری خوب 

می یهای ترس در یال شمال شرقی تاقدیس دارا و ناحیه لوالیی بر اساس نقشه

های ساختاری تاقدیس دارا بیشتر می  ( از دیگر جایگاه13و 12های  )شکل

باشد. علت افزایش شدت شکستگی در یال شمال شرقی تاقدیس دارا به 

است که از این ناحیه از  N35Wبا روند  F1ه علت عبور گسلاحتمال زیاد ب

همچنین بیشتر بودن شدت و چگالی شکستگی در  .تاقدیس عبور کرده است

یال شمال شرقی نسبت به دیگر جایگاه های ساختاری، نشان دهنده این 

مطلب است که فعالیت تکتونیکی این بخش از تاقدیس نسبت به دیگر 

بیشتر است. همچنین علت افزایش شدت و چگالی  ،های ساختاری جایگاه

خمش در ناحیه لوالیی تر بودن میزان شکستگی در ناحیه لوالیی به دلیل بیش

. است، که باعث افزایش این دو پارامتر در این ناحیه از تاقدیس شده است

کینماتیکی شکستگی ها و نیز الگوی توزیع و  -تعیین الگوی هندسی

اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربوری مخزن  پراکندگی شکستگی ها در

های زاگرس بسیار کلیدی و آسماری در محدوده مورد مطالعه و سایر بخش

 حائز اهمیت می باشد.
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