
 

98 

 

19، شماره 95بهار مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

 نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی اللی، کارون و مسجد سلیمانگذاری و چینهمطالعه محیط رسوب
 

 مهناز دهقان زاده 

 دانشجوی دکتری رسوب شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

 رضا موسویمیر 
 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی 

 محمد حسین آدابی
 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی 

 عباس صادقی
 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

 

 17/12/94تاریخ پذیرش                 19/9/94 تاریخ دریافت: 
mahnaz.dehghanzadeh@yahoo.com  

 
 

 چکیده
 شود. برای شناسایی بهتر وخته میباشد که به عنوان یکی از مهمترین سازندهای مخزنی ایران شنامیوسن می -هدف از این پژوهش، مطالعه سازند آسماری به سن الیگو         

 ،20های اللیتر، سه چاه از سه میدان نفتی متفاوت انتخاب شدند که شامل چاهوسیع سازند در طول گسترهنشینی این مقایسه روند تغییرات لیتولوژیکی، محیط رسوبی ته 

  های متفاوت رمپ داخلیریز رخساره گردید که در بخش 15ها منجر به شناسایی های دقیق پتروگرافی و آنالیز رخسارهباشند. بررسیمی 186سلیمان و مسجد 3کارون 

سکانس رده  3طع زیر سطحی در قالب ها، توالی کربناته سازند آسماری در مقااند. بر مبنای شناسایی مرزهای سکانسی و دنبال نمودن روند تغییرات عمق رخسارهنشین شدهته

گردند، در حالی که رسوبات گستره ص میتر رمپ داخلی مشخهای عمیقرونده با غلبه رخسارهشوند. رسوبات سیستم تراکت پیشسوم به سمت باال کم عمق شونده معرفی می

نگاری سکانسی ها و ارائه مدل رسوبی در چارچوب چینهشوند. ترکیب اطالعات حاصل از شناسایی رخسارهتر رمپ داخلی را شامل میهای کم عمقتراز باال و پسرونده، رخساره

 ز کیفیت مخزنی آن بسیار کارآمد باشد.   تواند در شناخت هر چه بهتر سازند آسماری و بدست آوردن درک بهتر امی

 ن نفتی، اللی، کارون، مسجد سلیمانمیدانگاری سکانسی، سازند آسماری، چینه محیط رسوبی، : کلمات کلیدی
 

 
 

 مقدمه
های کم عمق سازند آسماری، مخازن هیدروکربنی مهمی را در کربنات          

دهند که از ابتدای قرن بیستم در تولید جنوب و جنوب غربی ایران تشکیل می

کنند. سازند آسماری در ناحیه فروافتادگی دزفول و زون نفت نقش بسزایی ایفا می

شناسی، هندسه گسترش چشمگیری دارد و در جهات مختلف از نظر سنگایذه 

شود. برش نمونه این رسوبی و زمان تشکیل تغییرات قابل توجهی را شامل می

ترش در دامنه جنوبی کوه آسماری واقع شده است و از نظر سازند در تنگ گل

باشد می ایهای مقاوم به رنگ کرم تا قهوهشناسی عمدتاً شامل سنگ آهکسنگ

شناسی (. سازند آسماری در اکثر مناطق زاگرس از نظر سنگ1372)مطیعی، 

های سنگی و سنگهای ماسهسازندی کربناته است اما در برخی مناطق حاوی الیه

سنگی تبخیری است. رسوبات تبخیری کلهر در منطقه لرستان و رسوبات ماسه

گردند. سازند محسوب میاهواز در منطقه خوزستان از تشکیل دهندگان این 

  (Wynd, 1965)نگاری سازند آسماری برای اولین بار توسط زیست چینه

 ( نیز  Adams and Bourgeois, 1967؛1371تدوین گردید. )کالنتری، 

شناسی سازند شناسی و فسیلهای سنگهای قبلی، ویژگیضمن بررسی پژوهش

 آسماری را توصیف کردند. در سالهای بعد نیز محققان دیگری از جمله 

 

؛ آدابی و 1378سری، خیمه؛ ملکی1382؛ شوشتریان، 1381)بهزادی و آدابی، 

 Karimi-Mossadegh et al., 2009 Ehrenburg et؛ 1387همکاران، 

al., 2007; Laursen et al., 2009; Van-Bukhem et al., 2010; 
Avarjani et al., 2014; 2015; Adabi et al., 2016; مطالعات )

نگاری زیستی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند آسماری در زمینه چینه گوناگونی

 اند.در مناطق مختلف زاگرس انجام داده

 موقعیت مناطق مورد مطالعه 
ایران واقع در فروافتادگی دزفول از لحاظ میوسن جنوب غرب  -رسوبات الیگو       

شناسی ای بوده و دارای تغییرات وسیعی در ترکیب سنگرسوبی، سیستم پیچیده

باشند. بررسی روند سنگ و انیدریت( و ژئومتری رسوبی می)کربنات، مارل، ماسه

این تغییرات به درک بهتر چگونگی تشکیل پلتفرم آسماری و نحوه تکامل آن 

رو مناطق مورد مطالعه در این مقاله شامل سه برش نماید. از اینی میکمک شایان

باشند که از سه میدان اللی، کارون و مسجد سلیمان در بخش زیر سطحی می

گذاری، محیط رسوبی و اند تا روند رسوبشمالی فروافتادگی دزفول انتخاب گردیده

در امتداد غرب به نگاری سکانسی سازند آسماری در طول این میادین و چینه

(. مقطع زیر سطحی چاه مسجد سلیمان 1شرق بررسی و مقایسه گردد )شکل 
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کیلومتر، با فاصله  7کیلومتر و عرض  29در میدان مسجد سلیمان با طول  186

مقطع زیر سطحی چاه کارون کیلومتری از شمال غرب اهواز قرار گرفته است.  90

کیلومتری شمال  25کیلومتر در  5و عرض کیلومتر  27در میدان کارون با طول  3

کیلومتری جنوب شرقی شهر اللی قرار دارد.  25شهرستان مسجد سلیمان و 

 6کیلومتر و عرض  23در میدان اللی با طول  20مقطع زیر سطحی چاه اللی 

کیلومتری شمال غرب شهرستان مسجد سلیمان واقع شده است.  40کیلومتر در 

ی حوضه فروافتاده دزفول و در زون زاگرس چین میادین مذکور در بخش شمال

های کربناته )آهک خورده قرار دارند. سازند آسماری در این میادین اساساً از سنگ

انیدریت تشکیل شده است که های نازک مارنی و ان الیهو دولومیت(، به همراه می

باالیی نیز شیب بر روی رسوبات عمیق سازند پابده قرار دارد و در بخش به طور هم

شود. در هر شیب توسط رسوبات تبخیری سازند گچساران پوشیده میبه طور هم

ای به سن آکیتانین آغاز سه مقطع زیر سطحی سازند آسماری با انیدریت قاعده

آسماری  رسد. رسوباتگردد و رسوبگذاری آن در اواسط بوردیگالین به پایان میمی

 ها وجود ندارد.ز این برشزیرین به سن الیگوسن در هیچ کدام ا

 

 (1390. موقعیت میادین نفتی اللی، کارون و مسجد سلیمان در فرو افتادگی دزفول )اقتباس از مدیریت اکتشاف، 1شکل 

  

 روش کار
ها و شناسایی ریز رخسارهنگاری سکانسی، به منظور انجام مطالعات چینه         

ها و مقطع نازک از مغزه 600محیط رسوبی سازند آسماری در مجموع تعداد 

های حفاری موجود از مقاطع زیر سطحی توسط میکروسکوپ پالریزان مورد خرده

شناسی، بررسی قرار گرفتند. مطالعه مقاطع نازک عمدتاً شامل بررسی ترکیب کانی

)اندازه، شکل و آرایش ذرات( و عوارض دیاژنزی  ضمائم فسیلی، مشخصات بافتی

 (Dunham, 1962کربناته بر اساس روش های نامگذاری و توصیف سنگ بود.

(Embry and Klovan, 1971; ها بر اساس روش انجام گرفت و ریز رخساره

(Flugel, 2010) .نگاری سکانسی سازند آسماری  چینه تجزیه و تحلیل گردیدند

 ,.Catuneanu et al)وشها و اصول چینه نگاری سکانسی نیز بر اساس ر

  بررسی شده است. (2011

        شرح ریز رخساره ها

 ریز رخساره در سازند 15بر اساس مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی تعداد         

 

آسماری در سه برش زیر سطحی شناسایی گردید که در رمپ داخلی نهشته  

تر ها به ترتیب از سمت نواحی کم عمق(. این ریز رخساره3و  2های اند )شکلشده

 تر عبارتند از: به سمت نواحی عمیق

 های غیر کربناته سازند آسماریریز رخساره

(A انیدریت 

 گردد:ای مشاهده میهای مورد بررسی در دو سطح چینهانیدریت در چاه      

 ای است که در بخش زیرین سازند آسماری، به طور سطح اول، انیدریت قاعده

شیب بر روی رسوبات شیلی عمیق سازند پابده قرار دارد. سطح دوم انیدریت هم

های انیدریتی با میان های زیر سطحی تناوب الیهمیانی است که در برخی از برش

یل و شود. این ریز رخساره انیدریتی فاقد فسهای نازک دولومیت مشاهده میالیه

حاوی بلورهای ریز و سوزنی شکل، در بخش میانی هر سه مقطع زیر سطحی اللی، 

کارون و مسجد سلیمان شناسایی گردید و با الیه انیدریت میانی آسماری در مرز 

 (.A-2بین آکیتانین زیرین و باالیی منطبق است )شکل 
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افت سطح آب دریا، حوضه درون در زمان آکیتانین به دلیل  تفسیر محیطی: 

های شود و انیدریت در حوضهمیپلتفرمی آسماری به طور موقت از دریای باز جدا

کند. با توجه به ضخامت و تداوم جانبی این رسوبات انیدریتی به بسته رسوب می

 Van-Bukhem)اند های شور مجزا تشکیل شدهرسد که آنها در حوضچهنظر می

et al., 2010).  انجام آنالیز ایزوتوپ استرانسیوم توسط اهرنبرگ(Ehrenburg 

et al., 2007) های شور بسته نیز بر تشکیل انیدریت قاعده آسماری در حوضچه

 داللت دارد. 

 های کربناته سازند آسماریرخساره
 ای رمپ داخلیهای کمربند رخسارهریز رخساره -1

 (Pritidal)خلی های حاشیه ساحلی رمپ داریز رخساره -الف 

(B های انیدریت دولومادستون همراه با ندول - مادستون 
های انیدریت با اساس این ریز رخساره میکرایت تا دولومیکرایت حاوی ندول       

بوده و فاقد هرگونه اجزاء زیستی است. این  (Chicken wire)بافت قفس مرغی 

 (.B-2گردد )شکل ریز رخساره در هر سه مقطع زیر سطحی مشاهده می

های انیدریتی احتماالً در شرایط دیاژنتیکی اولیه این گرهک تفسیر محیطی:

(Early Diagenetic)  با پایین افتادن سطح آب دریا و خروج رسوبات از آب در

اند. ایجاد شده (Supratidal)اقلیم گرم و خشک و در محیط باالی جزر و مدی 

 RMF –25 ن ریز رخساره معادلدر نتیجه با توجه به نکات فوق ای

 باشد. می  (Flugel, 2010)فلوگل

(C  ایدولومادستون با حفرات چشم پرنده -مادستون 
این ریز رخساره عمدتاً از میکرایت تشکیل شده است که فاقد هرگونه آلوکم         

ای که در برخی نواحی با باشد. حضور حفرات چشم پرندهو اجزای زیستی می

اند از خصوصیات بارز های ژیپس و انیدریت به طور بخشی تا کامل پر شدهسیمان

این ریز رخساره است. در مطالعات میکروسکوپی آثار تبدیل زمینه میکرایتی به 

گردد. میکروفاسیس دولومیکرایت تا دولواسپارایت در این ریز رخساره مشاهده می

C شکل های زیر سطحی اللی و کارون مشاهده گردیدر برش( دC-2 .) 

 ته نشست ریز رخساره مذکور با توجه به عدم حضور فسیل  تفسیر محیطی:

 آرام کم انرژی با چرخش آب  و وجود بافت میکرایتی احتماالً در یک محیط

محدود و فاقد شرایط مناسب برای زیست موجودات رخ داده است                                            
(Bachmann and Hirsch, 2006; Wilson, 1975; Alsharhan and 

Kendall, 2003; Adabi et al., 2016).   عالوه بر این حضور حفرات چشم

باشد که با نزدیک شدن های باال و بین جزر و مدی میای نشانه زیر محیطپرنده

(. 1393یابد )پورامینی بزنجانی و آدابی، به خشکی تعداد و اندازه آنها افزایش می

های دانه ریز نیز به احتمال زیاد همزمان با رسوبگذاری و یا به عبارتی در دولومیت

اند                                                  طی مراحل اولیه دیاژنز و بالفاصله پس از رسوبگذاری جانشین آهک اولیه شده

(Gregg and Shelton, 1990; Adabi, 2009)با در نظر گرفتن  . بنابراین

تایدال(  های این ریز رخساره، زیر محیط حاشیه ساحلی رمپ داخلی )پریویژگی

فلوگل  RMF – 22گردد و این ریز رخساره معادل پیشنهاد می برای آن

(Flugel, 2010) شود. در نظر گرفته می 

 های محیط الگون ریز رخساره -ب 

D )مادستون 
باشد که در برخی موارد به میکرواسپارایت شامل میکرایت میاین ریز رخساره      

تبدیل شده است. بافت این ریز رخساره را میکرایت فاقد آلوکم و فسیل تا 

های غیر قابل تشخیص پراکنده )کمتر از یک درصد( و میکرایت حاوی ارگانیسم

د دهد. این ریز رخساره در هر سه مقطع زیر سطحی مسجبسیار ریز تشکیل می

 (.D-2سلیمان، اللی و کارون مشاهده گردید )شکل 

نبود فسیل و تنوع کم آن در این ریز رخساره نشان دهنده  تفسیر محیطی:

چرخش محدود آب و نبود شرایط مناسب برای زیست موجودات است 

(Alsharhan and Kendall, 2003) با توجه به عدم حضور اجزای اسکلتی و .

گیری ها و قرارو تنوع محدود انواع فسیلی در برخی نمونهغیر اسکلتی، فراوانی کم 

 نشست توان محیط تههای الگونی، میاین ریز رخساره در بخش باالیی رخساره

 ,Tucker)این ریز رخساره را بخش الگون نزدیک به ساحل در نظر گرفت 

1985; Flugel, 2004) بنابراین این ریز رخساره معادل .RMF – 19 فلوگل 

(Flugel, 2010)  باشد. می 

E ) داران بدون منفذ وکستون حاوی روزن -پکستون 

داران بدون منفذ از قبیل  مشخصه اصلی این ریز رخساره حضور روزن          

Miliolids sp, Borelis sp ,  Dendritina sp, Meandropsina sp, و  

Archaias sp تنانخارداران و نرمهای باشد که همراه با مقادیر اندک از خردهمی 

های سازنده این ریز رخساره را تشکیل ای، گاستروپد( مجموعه ارگانیسم)دوکفه

های توان به پلتهای مشاهده شده در این ریز رخساره میدهند. از دیگر آلوکممی

 مدفوعی و پلویید حاصل از میکریتی شدن کامل اجزای زیستی اشاره کرد. 

ای در حد ماسه ریز تا درشت داشته که با ی اندازهها و ذرات غیر اسکلتفسیل

دار تا نیمه گرد شده در بافت جورشدگی ضعیف تا متوسط و به صورت نیمه زاویه

سنگ حضور دارند. دولومیتی شدن و تبدیل میکرایت به میکرواسپارایت نیز از 

ن باشند. ایمهمترین فرایندهای دیاژنتیکی مشاهده شده در این ریز رخساره می

 (. E-2ریز رخساره در هر سه مقطع زیر سطحی وجود دارد )شکل 

زی با دیواره پرسالنوز )میلیولیدها و کف روزن دارانحضور  تفسیر محیطی:

آلوئولینیدها( نشانه محیط آرام با چرخش محدود آب بوده و مؤید تشکیل این ریز 

 ;Hottinger, 1997)رخساره در یک محیط کم عمق با انرژی پایین است

Beavington-Penney and Racey, 2004; Palma et al., 2007; 

Adabi et al., 2016) با در نظر گرفتن بافت و نوع اجزای موجود در این ریز .

گردد. بنابراین این ریز رخساره با رخساره، زیر محیط الگون برای آن پیشنهاد می

RMF – 20  فلوگل(Flugel, 2010)  .معادل است 

 های محیط سد یا شولرخسارهریز  -ج

F ) گرینستون فاورینادار -پکستون 
به نام  (Fecal pellet)آلوکم غالب در این ریز رخساره نوعی پلت مدفوعی        

فاورینا در واقع مدفوع یک نوع سخت  ( است.Faverina Asmaricusفاورینا )

-ای و کانالاستوانهباشد که توسط اشکال گرد و پوست به نام خرچنگ دکاپود می

 5/2گردد. اندازه این پلت دفعی حداکثر ها شناسایی میهای طولی موجود در پلت

درصد بخش عمده این  90میلیمتر بوده که با گردشدگی خوب و فراوانی باالی 

دهد. دولومیتی شدن، جانشینی سیمان انیدریت به جای ریز رخساره را تشکیل می

یا پر شدن حفرات زمینه سنگ و ایجاد سیمان های مدفوعی و برخی از پلت

های ها و ایجاد تخلخلپویکیلوتوپیک توسط انیدریت همراه با انحالل قالبی پلت

در  Fهای دیاژنزی معمول در این ریز رخساره است. ریز رخساره ای از پدیدهحفره

 (.F-2بین مقاطع زیر سطحی، تنها در اللی مشاهده گردید )شکل 
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های زیر حد جزر و مدی این ریز رخساره در محیط :تفسیر محیطی

(Subtidal)  دریاهای استوایی در بخش داخلی پلتفرم کربناته نوع رمپ با انرژی

. در صورتی که این (Flugel, 2004)شود کم و کاهش نرخ رسوبگذاری دیده می

فت گرینستونی ایجاد شود، این ریز قطعات با سیمان به هم متصل گردند و با

نسبت داده  (Leeward shoal)پرانرژی شول به سمت الگون  رخساره به محیط

 Imbrie and)شود. بنابراین این ریز رخساره به رمپ داخلی تعلق داشته می

Purdy, 1962; Harris, 1979)  و باRMF – 27  فلوگل(Flugel, 2010) 

 مطابقت دارد. 

G )بدون منفذ و پلویید  روزن دارانگرینستون حاوی  بایوکلست 
ای، گاستروپد، های اسکلتی )دوکفهبافت دانه پشتیبان متشکل از خرده      

 (.Dendritina spبدون منفذ  روزن دارانخارداران، جلبک و استراکد(، پلویید و 

sp.  Borelis  و(Miliolids اجزاء باشد. های مهم این ریز رخساره میاز ویژگی

ای در حد ماسه ریز تا درشت های سازنده این ریز رخساره با اندازهزیستی و آلوکم

و با جورشدگی و گردشدگی متوسط تا خوب توسط سیمان اسپارایتی احاطه 

اند. در مقاطع زیر سطحی اللی، کارون و مسجد سلیمان این ریز رخساره شده

 (.G-2حضور دارد )شکل 

های زیستی متنوع، گردشدگی و جورشدگی حضور خرده تفسیر محیطی:

توانند با های کربناته، حضور سیمان و بافت دانه پشتیبان مینسبتاً خوب دانه

و شرایط پرانرژی و باالتر از سطح اساس امواج  (Euphotic)محدوده نورگیر 

 Corda and)یک سد با منشأ زیستی انطباق داشته باشند  (FWWR)عادی 

Brandano, 2003; Renema, 2006) این ریز رخساره با .RMF – 27 

وابسته به بخش داخلی سکوی کربناته از نوع رمپ  (Flugel, 2010)فلوگل 

 شود.ای نسبت داده میبیشترین مطابقت را داشته و به زیر محیط سد ماسه

(H  اینتراکالست، پلویید گرینستون 

درصد از اجزاء غالب تشکیل  90در این ریز رخساره پلویید با فراوانی حدود        

 های ریز بلور باشد. پلوییدها عمدتاً مورد هجوم دولومیتدهنده بافت سنگ می

 25/1میلیمتر )متوسط اندازه  2تا  5/0ای بین اند و دارای اندازهشکل قرار گرفتهبی

 5/2ای در حدود باشند. اینتراکالست و المپس نیز با متوسط اندازهمیلیمتر( می

متر به عنوان اجزاء فرعی با فراوانی کمتر در این ریز رخساره حضور دارند. در میلی

-هایی از بایوکلست از قبیل گاستروپد و دوکفههای اصلی، به ندرت شبحبین آلوکم

باشند. شود که به علت دولومیتی شدن به سختی قابل شناسایی میای دیده می

ها که از حاشیه آلوکم به ای آلوکمجانشینی کامل یا بخشی سیمان انیدریتی به ج

ای از عوارض دیاژنزی های قالبی و حفرهافتد همراه با تخلخلسمت مرکز اتفاق می

گردد. این ریز رخساره تنها در مقطع زیر است که در این ریز رخساره مشاهده می

 (.H-2سطحی اللی مشاهده گردید )شکل 

-اکالست و المپس و مجموعهبر اساس نوع بافت، وجود اینتر تفسیر محیطی:

های فسیلی همراه، این ریز رخساره به مناطق سدی پرانرژی در باالی خط اثر 

. ریز (Adabi et al., 2015)باشد امواج عادی در رمپ داخلی متعلق می

معادل بوده و در  (Flugel, 2010) فلوگل RMF – 27رخساره مذکور با 

 رسوب کرده است.  ایمحیط با انرژی باالی محدوده سد ماسه

 رمپ داخلی (Restricted)های محیط محصور شده رخساره ریز -د

(I  داران بدون منفذ پکستون حاوی استراکد و روزن -وکستون 

 تنان، های اسکلتی استراکد، صدف نرمدر این ریز رخساره خرده       

 ،sp. Borelisزی بدون منفذ از قبیلکف روزن دارانخارداران، همراه با 

sp  Dendritina،sp  Archaias وsp  Peneroplis دارند که استراکد  حضور

ای در گردد. این مجموعه زیستی با اندازهاز فراوانترین اجزای سازنده محسوب می

حد ماسه ریز تا درشت و با جورشدگی گردشدگی ضعیف تا متوسط در بافت 

اند. از رخدادهای دیاژنزی مشاهده پکستونی این ریز رخساره قرار گرفته -وکستونی

ها توان به تبدیل میکرایت به میکرواسپارایت و میکریتی شدن آلوکمشده نیز می

 اشاره کرد. همچنین دولومیتی شدن زمینه سنگ به تنهایی و یا به همراه 

های دیاژنزی قابل ذکر است. این ریز رخساره در های موجود از دیگر ویژگیآلوکم

 (.I-2زیر سطحی وجود دارد )شکل تمام مقاطع 

داران پرسالنوز  با توجه به فراوانی استراکد و حضور انواع روزن تفسیر محیطی:

گذاری در محیط محصور شده رمپ داخلی  های همراه، رسوبو ریز رخساره

(Restricted) 18با گردد و برای تشکیل این ریز رخساره پیشنهاد می RMF –  

 قابل مقایسه است.  (Flugel, 2010)فلوگل 

J )داران بدون منفذ  پکستون حاوی روزن -وکستون  بایوکلست 
های داران دارای پوسته پرسالنوز مانند میلیولیدها به همراه خرده روزن      

ای، گاستروپد، بریوزوئر، جلبک و خارداران از بایوکلستی دیگر از قبیل دوکفه

باشند. پلوییدهای گرد شده با قطری دهندگان اصلی این ریز رخساره میتشکیل

های غیر اسکلتی موجود در این ریز رخساره میلیمتر از دانه 5/1تا  2/0معادل 

شود های اللی، کارون و مسجد سلیمان دیده میهستند. این ریز رخساره در چاه

 (.J-3)شکل 

داران پرسالنوز بویژه میلیولیدها که از موجودات  حضور روزن تفسیر محیطی:

 Brachert et)اند های کم عمق و محصور دریایی با انرژی پایینزی محیطکف

al., 2003) های شاخص دریای باز فراوان از افزایش تدریجی عمق در کنار فسیل

. با (Hottinger, 1983; Buxton and Pedley, 1989)آب حکایت دارد 

زیر  (Flugel, 2010)مقایسه این ریز رخساره با الگوی ارائه شده توسط فلوگل 

گردد که محیط محصور شده از رمپ داخلی برای این ریز رخساره پیشنهاد می

 شود. فلوگل در نظر گرفته می RMF – 16معادل 

 رمپ داخلی  (Open marine)های محیط دریای باز ریز رخساره -و 

K ) پکستون  -بایوکلست وکستون 
های اسکلتی دریای ریز رخساره خردهترین عناصر زیستی سازنده این مهم           

 باشند. آ میباز شامل خارداران، کوفوس، بریوزوئر، مرجان و جلبک کورالیناسه

 ،Textularids،sp.  Borelisزی کوچکی همچون کف روزن داران

Valvulinid sp،sp.  Neorotalia  وElphidium sp.  نیز به صورت پراکنده

 و با اهمیت کمتر در کنار سایر اجزای زیستی اصلی در سنگ حضور دارند. 

های اکینودرم در برخی مقاطع سبب تغییر نام این ریز حضور فراوان خرده    

گردد. بافت سنگی این ریز رخساره پکستون می - رخساره به اکینوئید وکستون

بوده و زمینه آن از میکرایت تا میکرواسپارایت دارای جورشدگی ضعیف تا متوسط 

و در برخی مقاطع از دولومیکرایت تا دولواسپارایت در تغییر است. این ریز رخساره 

 (.K-3ها وجود دارد )شکل در تمام چاه

وجود مقادیر فراوان موجودات استنوهالین نظیر اکینودرم و  تفسیر محیطی:

زی ذکر شده نشانگر تشکیل کف وزن دارانردر کنار  (Flugel, 2010)بریوزوئر 

 (. 1393این رسوبات در نواحی رو به دریای رمپ داخلی است )ذاکری و همکاران، 
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 های مورد مطالعههای سازند آسماری در چاه. تصاویر ریز رخساره2شکل 

(A  ،انیدریت، برش زیر سطحی مسجد سلیمان(B  دولومادستون همراه با ندولهای انیدریت، برش زیر سطحی مسجد سلیمان،  -مادستون(C  ای، دولومادستون با حفرات چشم پرنده -مادستون

 Ar: Archaias sp., B: Borelisوکستون حاوی روزنداران بدون منفذ، برش زیر سطحی کارون،  -پکستون  E)مادستون، برش زیر سطحی کارون،    D)برش زیر سطحی مسجد سلیمان، 

sp., D: Dendritina Rangi ،(F  گرینستون فاورینادار، برش زیر سطحی اللی،  -پکستون(G  ،بایوکلست گرینستون حاوی روزنداران بدون منفذ و پلویید، برش زیر سطحی اللی(H 

 B: Borelis sp., O: Ostracodپکستون حاوی استراکد و روزنداران بدون منفذ، برش زیر سطحی کارون،  -وکستون  I)اینتراکالست، پلویید گرینستون، برش زیر سطحی اللی، 
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لذا با در نظر گرفتن نوع اجزای زیستی موجود، زیر محیط دریای باز از رمپ      

فلوگل  RMF – 7شود که با گرفته می داخلی برای ریز رخساره مذکور در نظر

(Flugel, 2010)   .شباهت دارد 

L) رودستون  - بایوکلست فلوتستون 
ای، های کورالین، دوکفههای درشت مرجان، جلبکدر این ریز رخساره خرده     

، Miliolidsدارانی همچون  خارداران و بریوزوئر به همراه مقادیر اندک از روزن

Textularids،sp. Neorotalia،sp. Miogypsinaو ،sp.  Dendritina   از

-ها که عمدتاً در اندازهگردند. بایوکلستسازندگان اصلی بافت سنگ محسوب می

میلیمتر در سنگ حضور دارند، جورشدگی و گردشدگی ضعیفی  2تر از های بزرگ

یر اند. این ریز رخساره در تمام مقاطع زداشته و در برخی موارد میکریتی شده

 (.  L-3سطحی وجود دارد )شکل 

های دیگر نظیر های مرجان و بایوکلستتجمع خرده تفسیر محیطی:

 ,Wilson)باشد آ نشان دهنده نور کافی و انرژی نسبتاً زیاد محیط میکورالیناسه

 با دیواره منفذدار آبهای با شوری نرمال دریایی روزن دارانعالوه بر این  .(1975

دهند در حالی که انواع بدون منفذ غالباً در آبهای کم عمق با گردش را ترجیح می 

. با توجه به حضور (Geel, 2000)کنند محدود آب و شوری باالتر زندگی می

 منفذدار در کنار  روزن دارانهای شاخص دریای باز همانند مرجان و فسیل

ارد ارائه شده های استاندهای خاص زیر محیط الگون و بر اساس ریز رخسارهفسیل

فلوگل مطابقت  RMF – 15این ریز رخساره با  (Flugel, 2010)توسط فلوگل 

نشین داشته که در حاشیه رو به دریای پلتفرم و باالی سطح اساس امواج عادی ته

  شده است.

(M  بایوکلست پکستون حاوی اینتراکالست 
های وجود اینتراکالستنماید آنچه این ریز رخساره را از سایرین مشخص می        

باشد. خارداران، میلیمتر می 5/2ای حدوداً نیمه گرد شده تا گرد شده با اندازه

از قبیل  روزن دارانآ همراه با مقادیر اندک از ای، بریوزوئر، جلبک کورالیناسهدوکفه

Miliolids sp، sp. Borelis ،Elphidium sp. ،sp.  Dendritina و 

Reussella sp دهند. تنها در های زیستی این ریز رخساره را تشکیل میمجموعه

 (.M-3برش زیر سطحی مسجد سلیمان این ریز رخساره شناسایی گردید )شکل 

ویژگی بافتی و فراوانی انواع بایوکلست، محیط رسوبی رمپ  تفسیر محیطی:

های دریای نرمال با اینتراکالست و دهد. همراهی بایوکلستداخلی را نشان می

گذاری در انتهای رمپ داخلی در حاشیه پلتفرم را نای محدود الگون رسوبفو

. این ریز رخساره معادل (Hallock and Glenn, 1986)نماید پیشنهاد می

RMF – 14  فلوگل(Flugel, 2010)  است و به محیط رسوبی دریای باز از

 شود. رمپ داخلی نسبت داده می

N)  دارانروزنمخلوط پکستون حاوی  -بایوکلست وکستون 

 زیمنفذدار و بدون منفذ کوچک کف
 های دریای باز ویژگی مهم این ریز رخساره حضور همزمان ارگانیسم           

 باشد.داران با پوسته پرسالنوز( میداران با پوسته هیالین( و الگون )روزن)روزن

Sphaerogypsina globulus, Miogypsina sp,  Miogypsinoides 

sp, Amphistegina sp, Elphidium sp, Neorotalia viennoti,   

 

 

 ،sp Miliolidsزی بدون منفذ از قبیلداران کفهمراه با انواع روزن و   

Dendritina sp ،Borelis sp.  وsp. Bigenerina  گروه زیستی این ریز

ای و )دوکفههای خارداران، استراکد، نرمتنان  دهند. خردهرخساره را تشکیل می

داران از سازندگان این ریز گاستروپد(، جلبک کورالین و بریوزوئر نیز در کنار روزن

توان به پدیده تجدید تبلور باشند. از فرایندهای دیاژنزی موجود میرخساره می

-های اسکلتی با اندازهماتریکس گلی و تبدیل آن به میکرواسپارایت اشاره کرد. دانه

گردشدگی متوسط تا خوب در متن  -ز تا درشت و جورشدگی ای در حد ماسه ری

های زیر سطحی وجود دارد در تمام برش Nسنگ حضور دارند. ریز رخساره 

 (. N-3)شکل 
شناسی این ریز رخساره، و موقعیت چینهها ترکیب ارگانیسم تفسیر محیطی:

میزان رسوبگذاری در لبه رو به دریای باز رمپ داخلی با چرخش خوب آب و 

. این ریز رخساره (Romero et al., 2002)کند اکسیژن باال را پیشنهاد می

  شود.در نظر گرفته می (Flugel, 2010)فلوگل  RMF – 13معادل 

O )باندستون مرجانی 

این ریز رخساره در مقاطع نازک به صورت اسکلت مرجانی برجا، فاقد         

شود. فضاهای خالی موجود در بدنه هرگونه شکستگی و خردشدگی دیده می

مرجانی عمدتاً توسط سیمان کلسیتی و به ندرت توسط میکرایت پر شده است. 

 (.O-3تنها در چاه کارون مشاهده گردید )شکل  Oریز رخساره 

این ریز رخساره توسط جانداران درجا و در حاشیه پلتفرم به  تفسیر محیطی:

 باالی سطح اساس امواج عادی قرار ای تشکیل شده و در های تکهصورت ریف

نشست این ریز رخساره با توجه به . محیط ته(Wilson, 1975)گیرد می

ترین بخش رو به شناسی آن در توالی و شواهد ذکر شده، انتهاییموقعیت چینه

شود و به  دریای رمپ داخلی و باالی سطح اساس امواج عادی در نظر گرفته می

RMF – 12  فلوگل(Flugel, 2010) شود. از رمپ داخلی نسبت داده می 

 تعبیر و تفسیر مدل رسوبی
 هاهای سدی پیوسته و تغییرات تدریجی رخسارهبه دلیل نبود ریف         

دار توان محیط رسوبی رسوبات مورد مطالعه را به پلتفرم کربناته نوع شلف لبهنمی 

گذاری این ای احتمال رسوبنسبت داد. همچنین فقدان رسوبات لغزشی و گراویته

سازد. بنابراین را منتفی می دارها در یک پلتفرم کربناته رمپ با انتهای شیبنهشته

داران، سازند آسماری در  های شناسایی شده و توزیع روزنبر اساس ریز رخساره

های زیر سطحی مورد مطالعه، بر روی یک رمپ کربناته با شیب مالیم نهشته برش

خلیج فارس امروزی شباهت داشته است. در زمان رسوبگذاری سازند شده که به 

 آسماری در این سه برش زیر سطحی، شرایط محیطی از نواحی کم عمق 

ای در باالتر این کمربند رخساره تر و دارای انرژیرمپ داخلی تا مناطق عمیق

های حیطنشین شده در زیر متغییر بوده است. با توجه به ضخامت زیاد رسوبات ته

نشینی سازند آسماری در این میادین کم و رمپ داخلی، عمق حوضه ته

ای(، بخش های ماسهتایدال، الگون، شول )پشتههای پریرسوبگذاری در زیر محیط

های مطالعه شده محصور شده و دریای باز رمپ داخلی رخ داده است. در نمونه

رمپ خارجی که مشخصه آنها  تر رمپ میانی وهای مربوط به نواحی عمیقرخساره

باشد داران پالنکتونیک می زی بزرگ با دیواره هیالین و روزنداران کف وجود روزن

 (.5و  4هایمشاهده نشده است )شکل
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 های مورد مطالعههای سازند آسماری در چاه. تصاویر ریز رخساره3شکل

(J پکستون حاوی روزنداران بدون منفذ، برش زیر سطحی اللی -بایوکلست وکستون،M1: Miliolids, M2: Massilina sp., Ch: Chilostomella sp., P: Peneroplis sp. ،(k 

 :Bi،رودستون، برش زیر سطحی کارون -بایوکلست فلوتستون T: Textularids, B: Beryozoa, A: Algae ،  (Lپکستون، برش زیر سطحی مسجد سلیمان، -بایوکلست وکستون

Bivalve ،(M  ،بایوکلست پکستون حاوی اینتراکالست، برش زیر سطحی مسجد سلیمان(N  زی، برش پکستون حاوی مخلوط روزنداران منفذدار و بدون منفذ کوچک کف -بایوکلست وکستون

   باندستون مرجانی، برش زیر سطحی کارون  Mi: Miogipsinoides sp., A: Algae, B: Bryozoa،(O،زیر سطحی مسجد سلیمان
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 (Flugel, 2010)های مختلف رمپ کربناته در نواحی مورد مطالعه، اقتباس از مدل ها در زیر محیط. الگوی پراکندگی ریز رخساره4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازند آسماری در نواحی مورد مطالعه . مدل رسوبی پیشنهادی پلتفرم کربناته5شکل 

 

 نگاری سکانسیچینه

 های رسوبگذاری وابسته های رسوبی به محیطپراکندگی جانبی رخساره      

انبارش عمودی آنها توسط نوسانات سطح آب دریا ایجاد  باشد، در حالی که برمی

گردد. در این مطالعه از نگاری سکانسی منعکس میشده و در چارچوب چینه

و سیستم  (LST)، تراز پایینی (TST)های اصلی تراز پیشرونده سیستم تراکت

و سطوح حداکثر  (SB)، مرزهای سکانسی شناسایی شده (HST)تراکت تراز باال 

ها استفاده شده است در امر تفکیک و جداسازی سکانس (MFS)غرقابی 

(Catuneanu et al., 2011)ر معیارهای ذکر شده و با در نظر گرفتن . با تکیه ب

مرز  4داران، امکان تشخیص  ها و پراکندگی روزنتغییرات عمقی ریز رخساره

سکانسی اصلی )معرف حداکثر افت سطح آب دریا( در رسوبات مورد مطالعه فراهم 

سکانس رده  3های سازنده این توالی در قالب شد که در نتیجه آن تفکیک رخساره

سکانس رسوبی رده سوم در هر سه  3(. وجود 8و  7، 6گردید )اشکال سوم میسر 

برش، نشانگر تشابه تغییرات سطح آب دریا در میادین مورد مطالعه است. اساس 

های جدید زیستی بندیهای شناسایی شده زونکار برای تعیین سن سکانس

و  های شاخص، شناسایی فسیل1صورت گرفته در سازند آسماری مطابق جدول 

و  20توجه به گستره عمودی حضور آنها بوده است. در مقاطع تحت االرضی اللی 

های رسوبی استفاده گردید )چاه مسجد از نمودار گاما در کنار سکانس 3کارون 

باشد( و پس از مقایسه آن با مرزهای سکانسی و فاقد نمودار گاما می 186سلیمان 

د که انطباق مشخصی میان افت سطوح حداکثر غرقابی این نتیجه حاصل گردی

مقدار گاما با مرزهای سکانسی و یا افزایش آن با سطوح حداکثر غرقابی وجود 

های فوق الذکر در محیط نشست سازند آسماری در چاهندارد. علت این مسئله ته

ها باشد، زیرا رسوبات سطوح حداکثر غرقابی در این برشکم عمق رمپ داخلی می

های گرینستونی متعلق به زیر محیط سد و یا ریز خسارهعمدتاً شامل ریز ر

باشند و های مربوط به لبه رمپ داخلی است که حاوی میکرایت کمی میرخساره

دهند. از سوی دیگر بخش سیستم در نتیجه میزان گامای کمتری را نشان می

هنه تر الگون و پهای کم عمقها عمدتاً ریز رخسارهتراکت تراز باالی این سکانس

 های سدی و رسوبات گیرد که مقدار گامای آن از نهشتهجزر و مدی را در برمی

نشین شده در مرز میان رمپ داخلی و میانی بیشتر خواهد بود. لذا بایستی در ته

نگاری سکانسی تغییرات محیط رسوبی نیز مورد استفاده از نمودار گاما در چینه

 توجه قرار گیرد. 
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 های شناسایی شده در هر سه برش با یکدیگر و با در ادامه مقایسه سکانس

های رسوبی تعیین شده برای سازند آسماری در نواحی دیگر فروافتادگی سیکل

 (Van-Bukhem et al., 2010)های ارائه شده توسط دزفول از قبیل سکانس

(. سکانس 2و جدول  9رفت )شکل صورت گ (Ehrenburg et al., 2007)و 

-Van)در فروافتادگی دزفول و زون ایذه  4ها معادل سکانس اول در تمامی برش

Bukhem et al., 2010)  بوده و مرزهای پایین و باالی آن نیز به ترتیب با

در مطالعه ون بوخم مطابقت دارد.  (SB IV, SB V) 5و  4مرزهای سکانسی 

در فروافتادگی  5طحی نیز با سکانس شماره سکانس دوم در سه برش زیر س

 معادل در نظر گرفته  (Van-Bukhem et al., 2010)دزفول و زون ایذه 

 SB) 6و  5شود و مرزهای پایین و باالی آن نیز به ترتیب با مرزهای سکانسی می

V, SB VI)  در همین مطالعه منطبق است. سکانس سوم شناسایی شده نیز با

 (Van-Bukhem et al., 2010)فروافتادگی دزفول و زون ایذه  6سکانس 

 SB VI, SB) 7و  6معادل است و مرزهای آن با مرزهای این سکانس یعنی 

VII) ها به ترتیب از قاعده به سمت رأس توالی دهد. این سکانسانطباق نشان می

 اند که مشخصات اصلی آنها در زیر به اختصار ذکر گذاری شده مارهش

 گردد:می
 186مقطع زیر سطحی مسجد سلیمان  

 سکانس اول )آکیتانین زیرین(
تا مرز پایینی حفاری نشده است  186سازند آسماری در چاه مسجد سلیمان      

ر این میدان از های دیگلذا با توجه به مطالعات زیر سطحی صورت گرفته در چاه

در مطالعات محققین دیگر، احتماالً مرز پایینی این سکانس در  153قبیل چاه 

ای، بخش قاعده الیه انیدریت ابتدای آسماری میانی قرار دارد و انیدریت قاعده

LST های الگونی به ریز دهد. تغییر از ریز رخسارهاین سکانس را تشکیل می

ای رو به دریای رمپ داخلی دسته رخساره نشین شده در لبههای تهرخساره

نماید. سطح حداکثر پیشروی آب دریا این سکانس را ایجاد می (TST)پیشرونده 

(MFS) داران هیالین با اندازه متوسط از  های حاوی روزنتوسط رسوب آهک

گردد که مشخص می sp.  Amphisteginaو .Miogypsinoides spقبیل 

رمپ داخلی و میانی است. در ادامه با کاهش عمق آب، نشانه رسوبگذاری در مرز 

 به ترتیب شامل رسوبات زیر  (HST)های تراز باالیی این سکانس دسته رخساره

اند نشین شدههای دریای باز و محصور شده رمپ داخلی و سپس الگون تهمحیط

ده ریز رسد. قاعکه با شروع رسوبگذاری الیه انیدریت میانی این روند به پایان می

آورد که متری، مرز باالی سکانس یک را بوجود می 857رخساره انیدریتی در عمق 

شود. مرز سکانسی مذکور در بسیاری از میادین مرز سکانسی نوع یک محسوب می

حاشیه شمالی حوضه رسوبی زاگرس همچون میادین اللی، کارون و مسجد 

گردد )مطیعی، ایی میسلیمان با شروع رسوبگذاری افق انیدریت میانی شناس

1372 .) 
 سکانس دوم )آکیتانین باالیی(

متری سکانس دوم آغاز گردیده و تا عمق  857با اتمام سکانس اول در عمق      

یابد. افت ناگهانی سطح آب دریا در اواخر آکیتانین متری امتداد می 995/810

در قاعده این سکانس شده که  (LST)پیشین باعث تشکیل الیه انیدریتی میانی 

شود. ضخامت شروع آن به عنوان مرز پایینی سکانس دوم در نظر گرفته می

نشین باشد. در ادامه پیشروی آب دریا باعث تهمتر می 46متوسط این سکانس 

بدون منفذ شده  روزن دارانوکستون حاوی  -هایی با بافت پکستونشدن آهک

نشین شده و به سمت باال به تدریج ط الگون تهاست. این توالی کربناته در محی

دهد. این رسوبات مجموعه رسوبات تراز پیشروی این افزایش عمق آب را نشان می

شوند. حداکثر پیشروی آب دریا در بخش باالیی رسوبات سکانس را شامل می

 روزن دارانبا نهشته شدن ریز رخساره پکستونی حاوی  (TST)پیشرونده 

 Sphaerogypsina globulus, Amphistegina ,(RMF – 13))منفذدار 

sp.)  مشخص شده است. این رسوبات که سطح حداکثر پیشروی آب دریا

(MFS) های بخش رو به دریای نمایند به نهشتهدر این سکانس را مشخص می

رمپ داخلی تعلق دارند. به دنبال آن افت نسبی سطح آب دریا باعث نهشته شدن 

های الگونی گردیده مادستون -ی محصور شده و وکستون رسوبات رمپ داخل

شوند. نسبت داده می (HST)های مذکور به سیستم تراکت تراز باال است. نهشته

بخش سکانس دوم بوده که نشان دهنده مرز  مادستون حاوی ندول انیدریت پایان

 باشد. سکانسی نوع یک می

 سکانس سوم )بوردیگالین(
متری در قاعده سازند گچساران ادامه داشته و  09/774عمق سکانس سوم تا       

باشد. دسته رسوبات عمیق شونده متر را دارا می 905/36ضخامتی در حدود 

(TST) های رمپ داخلی این سکانس با توالی به سمت باال عمیق شونده رخساره

پکستون  -بایوکلست وکستون  گردد که نهایتاً با رسوب ریز رخسارهمشخص می

ترین بخش خود به عمیق (RMF – 13)داران منفذدار و بدون منفذ  حاوی روزن

های الگون کم و پس از آن روند کاهش عمق با رسوب رخساره (MFS)رسد می

های سیستم یابد. توالی مذکور به عنوان نهشتهعمق شونده به سمت باال ادامه می

های انیدریت در شوند. رسوب مادستون با ندولمعرفی می (HST)تراکت تراز باال 

و در زیر رسوبات تبخیری سازند  (Supratidal)بخش باالی جزر و مدی 

باشد. مرز پایانی سکانس سه بر مرز سازند گچساران خاتمه دهنده این سکانس می

 کربناته آسماری و گچساران منطبق بوده و مرز سکانسی نوع اول است.

 20سطحی اللی مقطع زیر 

 سکانس اول )آکیتانین زیرین(
های شور بسته افت سطح آب دریا در ابتدای میوسن منجر به ایجاد حوضچه       

و رسوب انیدریت گردیده است. بنابراین سکانس اول در برش زیر سطحی اللی با 

گردد. رسوب انیدریت قاعده آسماری، به عنوان سیستم تراکت تراز پایینی آغاز می

-های الگون به سمت باال عمیق شونده و تهتوسط رسوب رخساره LSTرسوبات 

شوند به نحوی که گرینستون فاورینادار دنبال می -نشینی ریز رخساره پکستون 

با رسوب گرینستون حاوی پلویید و  (MFS)در سطح حداکثر پیشروی آب دریا 

ره گرینستونی در گیرد. ریز رخساترین بخش سکانس شکل میاینتراکالست عمیق

نشین شده و نقطه جداسازی رسوبات محیط پرانرژی سد در رمپ داخلی ته

های باشد. مجموعهسیستم تراکت تراز پیشرونده از بخش باالیی این سکانس می

های از قاعده به سمت باال با تغییر از رخساره (HST)رسوبی کم عمق شونده 

گردند و در عمق ه ساحل مشخص میالگون رو به سد به رسوبات الگون نزدیک ب

متری سکانس اول با شروع رسوب الیه انیدریت میانی آسماری به پایان  1255

رسد. مرز باالیی این سکانس با توجه به رسوب انیدریت نشان دهنده مرز می

 باشد.متر می 113سکانسی نوع اول بوده و ضخامت این سکانس 

 سکانس دوم )آکیتانین باالیی(
متری شروع شده و تا  1255س دوم در مقطع زیر سطحی اللی از عمق سکان   

 متر است. 148یابد و دارای ضخامتی در حدود متری امتداد می 1107عمق 
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مسجد سلیمان 186نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره ها و چینه. پراکندگی رخساره6شکل   

TST: transgressive system tract; HST: highstand system tract; MFS: maximum flooding surface; LST: lowstand system tract 
 
 

های آهکی و دولومیتی های نازک انیدریت به همراه میان الیهنشست الیهته     

د که با دهناین سکانس را تشکیل می (LST)بخش سیستم تراکت تراز پایینی 

های بخش محصور شده رمپ داخلی  های الگونی و ریز رخسارهرسوب رخساره

(TST) نشین شده در مرز رمپ داخلی و خارجی که گردند. رسوبات تهدنبال می

دهند به عنوان داران بدون منفذ و منفذدار کوچک را نمایش می مخلوطی از روزن

کنند. در این سکانس عمل می (MFS)رسوبات حداکثر پیشروی سطح آب دریا 

در بخش باالیی سکانس، رسوبات الگون کم عمق شونده به سمت باال قرار دارند 

(HST) ای به عنوان مرز سکانس که توسط مادستون حاوی حفرات چشم پرنده

 شوند. نوع دو پوشیده می

  سکانس سوم )بوردیگالین(
 1002متری تا  1107عمق متر است که از  105ضخامت این سکانس حدود       

یابد. مرز پایینی این سکانس می متری در قاعده سازند تبخیری گچساران ادامه

نشین شده ای بوده که در انتهای سکانس دو تهمادستون حاوی حفرات چشم پرنده

داران بدون منفذ  پکستون حاوی روزن -نشینی آهک با بافت وکستونست. تها

های رمپ داخلی باز، بخش دنبال آن نهشته شاخص الگون حفاظت شده و به

آورد. پیشروی آب دریا در سیستم تراکت تراز پیشروی این سکانس را بوجود می

نشین شده در بخش دریای باز رمپ متری به دلیل وجود رسوبات ته 1086حدود 

رسد که به عنوان سطح حداکثر پیشروی به حداکثر می (RMF – 7)داخلی 

(MFS) احد در باالی وTST های تراز باالی سکانس گیرد. دسته رخسارهقرار می

3 (HST) نشین شده به سمت باال شناخته اساساً توسط کاهش عمق رسوبات ته

شوند که با رسوب رسوبات الگونی آغاز و با رسوب مادستون دارای ندول می

ازند رسد. مرز باالیی سکانس سوم بر قاعده سانیدریت، این سکانس به پایان می

 باشد.   گچساران منطبق بوده و از نوع مرز سکانسی یک می

 3مقطع زیر سطحی کارون 

 سکانس اول )آکیتانین زیرین(
متر بوده که با حضور الیه انیدریتی آغاز  80ضخامت این سکانس حدوداً        

باشد. افزایش در فضای می این سکانس LSTگردد. این بخش نشان دهنده می

های رو به های الگون کم عمق پوشیده شده با رخسارهتوسط رخسارهرسوبگذاری 

 روزن دارانوکستون حاوی  شود. پکستوندریای رمپ داخلی نشان داده می

تر های نسبتاً عمیقهای محیط الگون، رخسارههیالین کوچک همراه با ارگانیسم

نشین شده و به دهد که در مرز رمپ داخلی و میانی تهاین سکانس را نشان می

گردد. روند به سمت تفسیر می (MFS)عنوان رسوبات حداکثر پیشروی آب دریا 

های الگون با رسوب رخساره (HST)باال کم عمق شونده رسوبات تراز باال 

گردد. مرز باالیی این سکانس بر قاعده الیه انیدریت میانی آسماری یمشخص م

 نماید.انطباق دارد که مرز نوع یک را ایجاد می
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 سکانس دوم )آکیتانین باالیی( 
 141متری ادامه دارد و ضخامتی در حدود  3579تا  3720این سکانس از عمق 

دهد. مرز پایینی این سکانس توسط یک مرز سکانسی متر را به خود اختصاص می

ین و شروع گردد که با افت سطح آب دریا در اواخر آکیتاننوع یک مشخص می

همراه است. پس از آن سکانس  (LST)رسوبگذاری الیه انیدریت میانه آسماری 

های الگونی کم عمق ادامه یافته و با دوم برش زیر سطحی کارون با رسوب رخساره

 تر رو به دریای رمپ داخلی دنبال های عمیقنهشته شدن رخساره

های لبه خارجی رخساره نشینی. حداکثر پیشروی آب دریا با ته(TST)شود می

دهند. رسوبات این سکانس را تشکیل می MFSرمپ داخلی همزمان بوده که 

های رمپ داخلی باز به الگون با تغییر از رخساره (HST)سیستم تراکت تراز باال 

رسند. نهشته شدن مادستون فاقد فسیل در انتهای الگون محصور شده به پایان می

نماید که به ل، مرز باالیی این سکانس را ایجاد میتایدادر مجاورت محیط پری

علت عدم وجود شواهد خروج از آب و رخنمون جوی مرز سکانسی نوع دو 

 شود.محسوب می

 سکانس سوم )بوردیگالین(
 (TST)شود متری آغاز می 3579پیشروی آب دریا در این سکانس از عمق       

متری آب حداکثر عمق خود را داراست. این سطح که معرف  3539و در عمق 

MFS های الگون است در درون یک باندستون مرجانی قرار دارد و توسط رخساره

. سپس سکانس مورد نظر با رسوب مادستون حاوی ندول (HST)گردد دنبال می

وی آب متری که نشان دهنده پایان سکانس و پسر 3479انیدریت در عمق 

رسد. مرز باالیی این سکانس از نوع یک بوده و ضخامت آن دریاست به پایان می

 متر است. 40
 

 

 
 

 اللی 20نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره ها و چینه. پراکندگی رخساره7شکل 

TST: transgressive system tract; HST: highstand system tract; MFS: maximum flooding surface; LST: lowstand systwm tract 
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 کارون 3نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره ها و چینه. پراکندگی رخساره8شکل 

TST: transgressive system tract; HST: highstand system tract; MFS: maximum flooding surface; LST: lowstand system tract 

 

 

 ( (Laursen et al., 2009; Van-Bukhem et al., 2010 های تجمعی زیستی جدید سازند آسماری اقتباس از. زون1جدول 

 های مورد مطالعههای شناسایی شده در برشهمراه سکانس به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارون 3شماره ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه پراکندگی رخساره

TST: transgressive system tract; HST: highstand system tract. 
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 های زیر سطحی اللی، کارون و مسجد سلیمان که بر اساس سن سازند انجام پذیرفته است.نگاری سکانسی سازند آسماری بین برش. تطابق چینه9شکل 

 

 

 سازند آسماری بین مطالعه در این پژوهش و سایر مطالعات در فروافتادگی دزفول و صفحه عربینگاری سکانسی . انطباق چینه2جدول 
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میوسن در سه برش زیر  -نمودار تغییرات سطح آب دریای الیگو  10 در شکل     

( ترسیم شده و با 186و مسجد سلیمان  3، کارون 20سطحی مورد مطالعه )اللی 

 ,.Haq et al)نمودار جهانی در بازه زمانی مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است 

رار است که ها همخوانی نسبی برق. در هر سه برش، میان این منحنی(1987

های نشانگر تأثیرپذیری رسوبگذاری از نوسانات جهانی سطح آب دریا است و تفاوت

 توان به عملکرد عوامل محلی نسبت داد. موجود را می
 

 

( و منحنی تغییرات MIS#186: 186، مسجد سلیمان LL#20: 20اللی  ،KN#3: 3های زیر سطحی مورد مطالعه  )کارون . انطباق نسبی بین منحنی تغییرات سطح آب دریا در برش10شکل 

 (Haq et al., 1987)میوسن  -سطح آب دریای جهانی در بازه زمانی الیگو 

 

 

 
 

 نتیجه گیری
میوسن، در مقاطع زیر  -از نظر سنگ شناسی سازند آسماری با سن الیگو  -1

های نازک مارنی و آهک و دولومیت با میان الیهسطحی مورد مطالعه عمدتاً شامل 

های شیب در بین رسوبات سازند پابده در زیر و نهشتهانیدریت بوده که به طور هم

 تبخیری سازند گچساران در باال قرار گرفته است.

های سازند آسماری بر روی بر اساس مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، نهشته -2

 اند.شیب رسوبگذاری نمودهع رمپ همیک سکوی کربناته از نو

-ریز رخساره را در برمی 15برش زیر سطحی مطالعه شده،  3ها در این نهشته -3

تایدال، های رسوبی متفاوت در رمپ داخلی )محدوده پریمحیط گیرند که به زیر

الگون، سد یا شول، رمپ داخلی محصور شده و باز( تعلق دارند. بنابراین محیط 

 گردد. ند آسماری در میادین مورد مطالعه رمپ داخلی تعیین میرسوبی ساز

قاعده سازند آسماری در هر سه مقطع زیر سطحی با رسوبگذاری انیدریت به  -4

گردد. سازند آسماری در هر سه برش فاقد بخش سن آکیتانین زیرین آغاز می

ه سن آسماری زیرین به سن الیگوسن بوده و تنها آسماری میانی و باالیی ب

ای عمیق در بازه زمانی باشند. حضور حوضهآکیتانین و بوردیگالین موجود می

الیگوسن در این سه برش زیر سطحی باعث رسوبگذاری و جانشینی سازند پابده به 

 جای آسماری در روپلین و شاتین گردیده است.

 ها و پراکندگیبر اساس الگوهای عمیق شونده و کم عمق شونده ریز رخساره -5

های رسوبی سکانس رسوبی رده سوم شناسایی گردید. سکانس 3داران،  روزن

های کربناته سازند آسماری در هر سه برش زیر سطحی از تعیین شده در توالی

گردند و تا اواسط آکیتانین )میوسن پیشین( و با رسوبگذاری الیه انیدریتی آغاز می

نشینی اواسط بوردیگالین و تهیابند. پسروی آب دریا در بوردیگالین ادامه می

باشد. منحنی های گچساران پایان بخش توالی آسماری در هر سه برش میتبخیری

های جهانی ارائه شده در طی تغییرات سطح آب دریا در هر سه مقطع با منحنی

 ,.Haq et al)باشدبوردیگالین از تشابه نسبی برخوردار می -زمان آکیتانین 

های زیر سطحی با انواع شناسایی ناسایی شده در برشهای ش. سکانس (1987

 3شده در حوضه زاگرس و صفحه عربی همخوانی دارد، زیرا در بازه زمانی یاد شده 

سطح حداکثر غرقابی در مقیاس صفحه عربی معرفی شده است. بنابراین به نظر 

 ها تغییرات سطح آب دریا بودهرسد که مهمترین عامل پیدایش این سکانسمی

 است.

ها و ارائه مدل رسوبی در چارچوب ترکیب اطالعات حاصل از شناسایی رخساره -6

تواند در شناخت هر چه بهتر سازند آسماری و بدست نگاری سکانسی میچینه

 آوردن درک بهتر از کیفیت مخزنی آن بسیار کارآمد باشد.   
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