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چکيده
سازند آسماری از نظر چينه نگاری زيستی و محيط رسوبی در چاه شماره ی 25 ميدان نفتی گچساران مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت سازند آسماری 
در اين چاه 632متر می باشد. پس از مطالعه ی 220 برش نازك ميكروسكوپی در مجموع 47 جنس و 48 گونه ی روزندار بنتونيك شناسائی شدند. 
 Eulipidina sp., Nepherolepidina sp., Borelis melo curdica, Miogipsinoides بر اساس پخش و پراكندگی گونه های شاخصی چون
complanatus  سن اليگوسن )Rupelian-Chattian(- ميوسن پيشين )Aquitania- Burdigalian( برای سازند آسماری در اين برش زير سطحی 

پيشنهاد می شود.
ده ريزرخساره ی كربناته شامل سه ريزرخساره ی دريای باز كم عمق، يك ريز رخساره ی سدی، سه ريزرخساره ی كوالبی محدود شده و سه 

ريزرخساره ی كوالبی در اين سازند در چاه شماره ی25 شناسائی شدند.
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Abstract
The Asmari Formation has been studied from biostratigraphic and depositional environment point of 
view in well No. 25, Gachsaran oil field. The thickness of the Asmari Formation in well No. 25 is 632 
meters. The study of 220 thin sections taken from the studied well led to the identification of 47 gen-
era and 48 species of benthonic foraminifera. According to the index foraminifera such as Eulipidina 
sp., Nepherolepidina sp., Borelis melo curdica., Miogipsinoides complanatus, the age of the Asmari 
Formation, studied in the subsurface, ranges from Oligocene )Rupelian-Chattian( to Early Miocene 
)Aquitania- Burdigalian(. 10 carbonate microfacies were also identified within the Asmari Formation, 
well No. 25. The microfacies belong to the shallow open marine, barrier, restricted lagoon and lagoon 
environment. 
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1- مقّدمه
رسوبات پالئوژن زاگرس را می توان به دو چرخه ی بزرگ تقسيم كرد 
)Seyrafian 2000(. چرخه ی اّول از پالئوسن تا اليگوسن ادامه می يابد 

و به آن چرخه ی جهرم گويند. در اين رسوبات سازند پابده در مناطق 
عميق و رسوبات سازند جهرم در مناطق كم عمق انباشته شده اند. چرخه 
ی دّوم از اليگوسن شروع و تا ابتدای ميوسن ميانی ادامه می يابد و به نام 
چرخه ی )سازند( آسماری خوانده می شود. در حقيقت رسوبات سازند 

آسماری را می-توان آخرين پيشروی وسيع دريا در زاگرس تلقی كرد.
آسماری،  زيرين  های  بخش  در  خوزستان  باختری  جنوب  نواحی  در 
بخش ماسه سنگی به نام اهواز وجود دارد كه احتماالً حاصل ورود مواد 
آواری توّسط رودهايی است كه از سمت كويت به جانب جنوب باختر 

ايران جريان داشته اند )مطيعی 1372(.
در بخش های ميانی اين سازند در باختر لرستان و حاشيه ی ارتفاعات 
كبيركوه، اليه های تبخيری وجود دارند كه بخش كلهر ناميده می شوند و 

تنها در چاه های اكتشافی اين مناطق گزارش شده اند )مطيعی 1372(.
سنگ های آهكی سازند آسماری مهم ترين سنگ مخزن حوضه ی رسوبی 
زاگرس محسوب می شوند. اين سازند كم عمق ترين افق توليدكننده ی 
سازند  كه  به طوری  گردد،  می  محسوب  ايران  باختری  جنوب  در  نفت 
ترين  مهم  دزفول  فروافتادگی  بزرگ  و  كوچك  ميدان  چهل  در  مزبور 

مخزن اصلی نفت را تشكيل می دهد )مطيعی 1372(.
هدف اصلی اين نوشته بّررسی چينه نگاری زيستی و ريزرخساره های 
گسترش  دليل  به  باشد.  می  گچساران  نفتی  ميدان  در  آسماری  سازند 
ميدان نفتی گچساران در 200 كيلومتری جنوب خاوری شهرستان اهواز 
قرار دارد )تصوير 1(. طول اين ميدان نفتی حدود 65 كيلومتر و عرض 

آن بين 7 تا 15 كيلومتر تغيير می كند.

2- روش مطالعه
مطالعه ی انجام شده برای شناخت وضعيت چينه نگاری و ريزرخساره 
های سازند آسماری در برش چاه شماره ی 25 ميدان گچساران طی دو 
مرحله صورت گرفت. مرحله ی اّول شامل تهيه ی برش های نازك از 
مغز ه های حاصل از حفاری و مرحله ی دّوم شامل مطالعات آزمايشگاهی 

بوده است.
در اين تحقيق بيش از 220 برش ميكروسكوپی مورد مطالعه قرار گرفت. 
ها چند  آن  پراكندگی  براساس  و  بنتونيك  فرامينيفرهای  از شناسائی  بعد 

بايوزون معّرفی گرديد.
 ،)Henson 1948( هنسون  مطالعات  از  فرامينيفرها  شناسائی  برای 
 Adams(آدامز و بورژوا ،)Drooger & Sacin 1959( دروگر و ساسين
Loe-( لوبليش و تاپان ،)Racey 1994( ريسی ،)& Bourgeois 1967

blich & Tapan 1989(، كالنتری)Kalantari 1967( كمك گرفته شد. 

طبقه بندی سنگ های كربناته به روش دانهام )Dunham 1962( صورت 
Wil-(  گرفت. ريزرخساره ها و تجزيه و تحليل آن ها براساس ويلسون
son 1975(، فلوگل )Flügel 2004( و كاروزی )Carozzi 1989( انجام 

شد.

3- پيشينه ی مطالعات سازند آسماری
برای اّولين بار بوسك و مايو )Busk & Mayo 1919( توالی سنگ های 
ريچاردسون  نهادند.  نام  آسماری  را،  خوزستان  ائوسن  تا  كرتاسه  آهكی 
)Richardson 1924( سازند آسماری را در برش الگوی امروزی اندازه 

گيری نمود و آن را سری آسماری ناميد. ليز )Lees 1933( سن آسماری 
اليگوسن- ميوسن درنظر گرفت. وی برش الگوی سازند آسماری را  را 
سليمان  مسجد  خاوری  جنوب  در  واقع  آسماری  كوه  تنگ گل ترش  در 
انتخاب نمود و آن را به سه بخش تحتانی، ميانی و بااليی تقسيم نمود. او 
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سليمان انتخاب نمود و آن را به سه بخش تحتانی، ميانی و بااليی تقسيم نمود. 
او سن آسماری زيرين را اليگوسن، آسماری ميانی را آكی تانين و آسماری 
 Wynd &( بااليی را بورديگالين عنوان نمود. برای اّولين بار جيمز و وايند

James 1965( خواص زيست چينه نگاری آسماری را تدوين نمودند.
بعدها آدامز و بورژوا )Adams & Burgeois 1967( خواص چينه نگاری 
آسماری را مورد تجديدنظر قرار داده و در مجموع سه زون تجّمعی مشّخص 

نمودند كه عبارتند از:
Eulepidina- Nepherolepidina- Nummulites Assemblage Zone 
)Lower Asmari, Oligocene(.
Miogypsonoides- Archaias- Valvulinid sp.1 Assemblage zone 
)Middle Asmari, Aquitanian(. 
Borelis melo Group- Meandropsina iranica  zone )Upper As-
mari, Burdigalian(.
بّررسی های زيست چينه ای و محيط های رسوبی  در چند دهه ی گذشته 
سازند آسماری توّسط محققان مختلفی انجام شده است كه برای نمونه می-
 Seyrafian( دزفول  در  آسماری  سازند  رسوبی  محيط  ی  مطالعه  به  توان 
Seyra-( در زاگرس مركزی ،).Seyrafian et al 1996( در بروجن ،)2000

fian & Hamadani 2003(، در حاشيه ی جنوبی فروافتادگی دزفول )رئيسی 

و السمی 1379(، در حاشيه ی شمالی فروافتادگی دزفول )ملكی خيمه سری 
1378(، در منطقه ی اللی )Vaziri Moghaddam et al. 2006( و سرانجام 
 30 چاه شماره ی  در  آسماری  رسوبی  محيط  و  نگاری  زيست چينه  بّررسی 

آغاجاری )يزدانی و همكاران 1385( اشاره نمود.

4- زيست چينه نگاری
در اين مطالعه 47 جنس و 48 گونه از روزنداران بنتونيك مورد شناسائی قرار 
گرفتند )تصوير 2(. با توّجه به پراكندگی ميكروفسيل ها از قاعده به سمت باال، 

سه زون تجّمعی در اين برش شناسائی گرديدند:
زيرزون تجّمعی شماره ی 1:

فسيل های اين زيرزون تجّمعی عبارتند از:
Nummulites vascus, Nummulites fichteli, Nummulites inter-
medius, Lepidocyclina sp., Eulepidina sp., Nephrolepidina sp., 
Operculina complanata, Archaias operculiniformis, Miliola sp., 
Quinqueloculina sp., Schlumbergerina sp., Austerotrillina as-
mariensis, Austerotrillina howchini, Austerotrillina paucialve-
oluta, Spiroclypeus ranganae, Elphidium sp. 1, Elphidium sp. 
14, Rotalia vinnutti, Heterostegina costata, Amphistegina sp., 
Spiroloculina sp.,
Textularia sp., Pyrgo sp .2, Pyrgo sp.1, Valvulinid sp.1, Val-
vulinid sp.2, Polymorphinid sp., Tubucellaria sp., Peneroplis 
thomasi, Peneroplis evolutus, Triloculina trigonula, Trilocu-
lina tricarinata, Ammonia beccarri, Planorbulina sp., Borelis 
pygmea, Praerhapydionina sp., Pseudollituonella reicheli, 
Pseudollituonella delicate, Sphaeogypsina globules, Lith-

Lithothaminium sp., Lithophyllum sp., Subteraniphil-
lum thomasi, Lithothamnium sp., Gasteropoda., Ostera-
coda., Ditrupa sp., Rotalia sp., Onychocella., Genus 2 
sp 1, Echinoida.
اين تجّمع فسيلی با زون زيستی شماره ی سه آدامز و بورژوا )1967 
 Eulepidina., Nephrolepidina., با نام )Adams & Burgeois

Nummulites Assemblage Zone قابل مقايسه است. 
آدامز و بورژوا )Adams & Burgeois 1967( نتوانستند آشكوب 
 Racy( های اليگوسن را از هم تفكيك كنند، ولی به اعتقاد ريسی
 Eulipidina بدون  Nummulites 1994( در شمال عمان حضور

بدون   Eulipidina و  )روپلين(  زيرين  اليگوسن  ی  دهنده  نشان 
Nummulite نشان دهنده ی اليگوسن بااليی)شاتين( می باشد. در 
 Rahaghi 1980a,( بسياری از مناطق ايران مانند سبزوار، كاشان، قم

b( و گرمسار
 )Daneshian & Ramezani Dana 2007( اين دو فسيل به همراه 

می  بااليی  و  زيرين  اليگوسن  ی  دهنده  نشان   Nephrolepidina
باشند و لذا به نظر می رسد برای تفكيك آشكوب های اليگوسن در 
محدوده ی ايران می بايستی از ديگر شواهد ديرينه شناسی استفاده 

كرد.
در قسمت تحتانی اين زون، فسيل های پالژيك شاخص سازند پابده 
 Globigerina sp., Zeauvigerina sp., Globorotalia sp., مانند
Hantkenina sp.,Uvigerina sp به همراه نوموليتس های آسماری 

كه  دارند  وجود   N.intermedius و   Nummulites vascus مانند 
نشان دهنده ی مرز تدريجی سازند آسماری و پابده می باشد.

همچنين نوموليتس های شاخص سازند جهرم به سن ائوسن ميانی 
كه  است  باری  اّولين  اين  شده اند.  ديده  بخش  همين  در  بااليی  و 
اين فسيل ها در ميدان گچساران گزارش می شوند. نوموليتس های 

شاخص جهرم به شرح زير می باشند:

Nummulites arabicus )Middle Eocene(
Nummulites discorbinus )Middle Eocene(
Nummulites fabianii )Late Eocene(
Nummulites stiratus )Middle-Late Eocene(

به عّلت حضور گونه های نوموليتس شاخص Rupelian سن زون 
 )Rupelian- Chattian(تجّمعی مذكور را اليگوسن پائينی تا بااليی

معادل با آسماری زيرين می توان در نظر گرفت.
تانين  آكی  در   )Adams & Bourgeois 1967( بورژوا  و  آدامز 
Elphidium sp.14 Miogypsina As- اس  به  زونی  زير  مبااليی 
سن   Elphidium sp. 14 برای  و  معّرفی   semblage Subzone

آكی تانين بااليی را درنظر گرفتند، اّما در اين مطالعه برای اّولين بار 
Elphidium sp.14 در قسمت بااليی آسماری زيرين به سن شاتين 

قابل  اين زيرزون  اين ترتيب درستی  به  نيز ديده شد.   )Chattian(

ترديد خواهد بود، ولي با توّجه به اين كه اين مطالعه در يك برش 
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تصوير 2- ستون چينه شناسی سازند آسماری در چاه شماره¬ی 25 ميدان نفتی گچساران
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صورت گرفته، برای اعالم نظر قطعی راجع به اين زيرزون به مطالعه ميدانی 
بيشتر نيازمند مي باشد. ضخامت اين زون تجّمعی 258 متر می باشد كه فواصل 
9915- 9133 فوتی ستون چينه شناسی چاه را به خود اختصاص داده است. 
ليتولوژی اين تجّمع فسيلی آهك و آهك دولوميتی است و از نظر بافتی غالبًا 

وكستون و پكستون و بندرت گرينستون مي باشد.

زون تجّمعی شماره ی  2:
فسيل های اين زون تجمعی عبارتند از:

Archaias operculinformis, Archaias asmaricus, Archaias hen-
soni, Miogypsinoides complanatus, Archaias kirkukensis, 
Archaias sp., Valvulinid sp.1, Valvulinid sp.2, Meandropsina 
iranica, Miliola sp., Quinquelucolina sp., Schlumbergerina sp., 
Austerotrillina sp., Austerotrillina Asmariensis, Austerotril-
lina paucialveoluta, Austerotrillina howchini, Dendritina rangi, 
Spirolina cylindacea, Textularia sp., Polymorphinid sp., Pener-
oplis sp., Peneroplis evolutus, Peneroplis farsensis, Peneroplis 
thomasi, Peneroplis glynnjonesi, Sphaerogypsina globules, 
Heterostegina antillea, Heterostegina Costata, Triloculina trigo-
nula, Borelis haueri, Borelis pygmea, Rotalia viennoti, Elphidi-
um sp.1, Pyrgo sp.1, Pyrgo sp.2, Spiroclypeus sp., Spiroclypeus 
cf. blankenhorni, Spiroclypeus cf. ranganae, Planorbulina sp., 
Bigenerina sp.,
Asterigerina sp., Asterigerina rotula, Reusslla sp., Reusella 
spinulosa, Chilostomella sp., Massilina sp., Amphistegina sp., 
Discorbis sp., Discorbis sp2, Ammonia beccarri, Cibicides 
sp., Praehapydionina delicate, Sigmolina sp., Tubucellaria sp., 
pseudolituonella reicheli, small rotalia., Lithopyllum sp., lith-
othamnium sp., Lithoporela sp., Celleport sp., Gasteropoda, 
Osteracoda,      

بورژوا  و  آدامز  دو  ی  شماره  زيستی  زون  با  احتماالً  فسيلی  تجّمع  اين 
Miogypsinoides-Archa- اسم  به   )Adams & Burgeois  1967(

زون  اين  است.  مقايسه  قابل   ias-Valvulinid  Assemblage Zone

می   )Aquitanian( زيرين  ميوسن  آن  سن  و  بوده  ميانی  آسماری  ارز  هم 
فوتی   8204  -9133 فواصل  و  متر   293 تجّمعی  زون  اين  ضخامت  باشد. 
شامل  زون  اين  سنگی  تركيب  گيرد.  می  دربر  را  چاه  شناسی  چينه  ستون 
مي  مادستون  و  پكستون  وكستون،  غالبًا  بافتی  نظر  از  و  دولوميت  و  آهك 
زون اين  برای   )Adams & Burgeois  1967( بورژوا  و  آدامز  باشد. 
زون تجّمعی دو زيرزون تشخيص داده اند كه در اين مطالعه يك زيرزون به 

شرح زير قابل شناسايی است.
:A-2 زيرزون

فسيل های اين زير زون تجّمعی عبارتند از:

Archaias operculinformis, Miogypsinoides complana-
tus, Archaias kirkukensis,Archaias sp., valvulinid sp.1, 
valvulinid sp.2, Meandropsina anaheniss, Meandropsina 
irranica, Miliola sp., Quinqueloculina sp., Austerotrilli-
na sp., Austerotrillina asmariensis, Austerotrillina how-
chini, Dendritina arngi, Spirolina cylindacea, Textularia 
sp., Polymorphinid sp., peneroplis sp., peneroplis evo-
lutus, peneroplis farsenis, peneroplis thomasi, penerop-
lis glynnjonesi, Sphaerogypsina globules, Heterostegina 
sp., Triloculina trigonula, Borelis haueri, Borelis pyg-
mea, Rotalia vinnutti, Elphidium sp 1., Lithophyllum sp. 
Lithothamnium  sp., Lithoporela sp., Pyrgo sp1, Pyrgo 
sp2, Spiroclipeus sp., planorbulina., Bigenerina sp., As-
terigerina sp., Asterigerina rotula, Reusslla sp, Reusslla 
spinulosa, Chilostomella sp., Massilina sp., Amphiste-
gina sp., Discorbis sp., Discorbis 2, Ammonia beccarri, 
Cibicides sp., Praehapydionina delicate, Sigmolina sp., 
Tubucellaria sp., pseudolituonella reichli, small Rotalia, 
Schlumbergerina sp., Gasteropoda, Osteracoda,  

اين تجّمع فسيلی احتماالً معادل زيرزون زيستی شماره A-2 آدامز 
Archaias as-اسم به   )Burgeois & Adams  1967( بورژوا  و 
آن  باشد. سن  مي   maricus, Archaias Assemblage subzone
ميوسن زيرين )Aquitanian( بوده و فواصل 8970- 8204 فوتی 
ستون چينه شناسی چاه را دربر می گيرد. از نظر بافتي غالبًا تركيب 
زيستی  زون  اين  زيرين  مرز  دارد.  مادستون  و  پكستون  وكستون، 
منطبق با مرز فوقانی زون زيستی 2 و مرز فوقانی آن در محل ناپديد 

شدن complanatus Miogypsioides قرار دارد.

زون تجمعی شماره ی 3:
فسيل های اين زون تجّمعی عبارتند از:

Borelis melo curdica, Miliola sp., Dendritina 
rangi, Haplophragmium slingeri, Rotalia vinnutti, 
Elphidium sp.1, Quinquiloculina sp., Valvulinid 
sp., Triloculina trigonula, Bigenerina sp., Reussella 
sp., Reussella spinulosa, Pyrgo sp., Discorbis 
sp., Ammonia beccarri, Chilostomella sp., 
Schlumbergerina sp.

اين تجّمع فسيلی با زون زيستی شماره سه آدامز و بورژوا )1967 
Borelis milo- group, Mean- نام  با   Adams & Burgeois(
اين  است.  مقايسه  قابل   dropsina iranica Assemblage Zone
زون تجّمعی هم ارز سازند آسماری بااليی و سن آن معادل ميوسن 
زيرين )Burdigalian( می باشد. اين زون تجّمعی به ضخامت 50 
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زيرين )Burdigalian( می باشد. اين زون تجّمعی به ضخامت 50 متر و 
فواصل 8204- 7873 فوتی ستون چينه شناسی چاه را دربر می گيرد. 

تركيب سنگ شناسی اين زيرزون آهك، آهك دولوميتی و دولوميت است 
و از نظر بافت اغلب مادستون و به مقدار كمتر وكستون و پكستون می 
 Archaias باشد. قاعده ی اين زون از محلی آغاز می شود كه دو فسيل
 Borelis meloو ناپديد   .kirkukensis, Miogipsinoides sp
سازند  بعد  به  چاه  فوتی   7873 عمق  از  شود.  می  ظاهر   curdica
ژيپس  و  انيدريت  تبخيری  رسوبات  با  مشخص  صورت  به  گچساران 

شروع می شود.

5- شرح ريز رخساره ها
مطالعه ی برش های نازك سازند آسماری در چاه شماره ی 25 ميدان 
نفتی گچساران منجر به شناسائی 10 ريزرخساره گرديد كه با توّجه به 
نوع اجزاء اسكلتی و غير اسكلتی، آن ها را می توان در چهار مجموعه 
ی رخساره ی )O,R,B,L( قرار داد. اين مجموعه رخسارها به شرح زير 

می باشند:
:O مجموعه رخساره های

Pelagic Foraminifera Nummulites Operculina 
Bioclast Wackestone to Packstone

های  گونه  به  توان  می  ها  رخساره  اين  اسكلتی  اجزا  از  توصيف: 
های  فسيل  و   ,Nummulites., Operculina complanata
كرد  اشاره   ,.Golobigerina sp., Zeauvigerina spپالژيك

.)3-a تصوير(
 Ditropa sp., Onychocella sp., اين رخساره  همراه  های  فسيل 
Echinoid  می باشند. Operculina complanata در اعماق 45 
 Geel يافت می شود )outer ramp( 35 متری بخش خارجی پالتفرم -
به  رو  بخش  در   Nummulites با  همراه   .)2000(. Operculina
می  ديده   )Geel 2000( ژيل  ميانی  رمپ  و  عمق  كم  پالتفرم  دريای 

شود.
تفسير: ميكرايت زمينه ي اصلی سنگ است. حضور هم زمان روزن داران 
بزرگ كف زی و پالنكتون، محيط پرشيب را نشان می دهد. محيط تشكيل 
اين ريزرخساره حّدواّسط محيط تشكيل رخساره ی بنتونيك و پالنكتون 
 )Flügel 2004( فلوگل RMF 13 است. اين ريزرخساره را می توان با

مقايسه كرد.

O2: Nummulites Lepidocyclina Bioclast Wacke-
stone to Packstone
Opercu- یتوصيف:از اجزا اسكلتی اين ريزرخساره می توان به گونه ها

.)3-b اشاره كرد )تصوير  lina complanata, Heterostegina
تفسير: فراوانی اين روزن داران نشانه ي تشكيل رسوب در نزديكی قاعده 
ی زون نوری است. نازك شدگی ديواره های جانبی نشانه ی زندگی در 
زير قاعده ی تأثير امواج عادی می باشد )Geel 2000(. اين ريزرخساره 
 RMF به بخش داخلی رمپ تعّلق دارد. اين ريزرخساره را می توان با

فلوگل )Flügel 2004( مقايسه كرد.

3: Rotalia Eulepidina Lithophyllum Bioclast Grain-
stoneO

توصيف: اجزا اصلی آن Rotalia vinnutti  و Eulipidina  است. 
 Amphistegina Elphididum,اكينودرم به  توان  می  فرعی  اجزا  از 
 Planorbulina, Nummulites, Subteraniphillum thomasi

 .)3-c و تكه های مرجان اشاره كرد )تصوير
رسوب  ی  نشانه  هيالين  روزن داران  درشت  های  نمونه  وجود  تفسير: 
گذاری در شرايط عادي دريايی است. به دليل آن كه فرامينيفرهای درشت 
هستند.  محدود  دريا  نوری  زون  به  باشند،  می  هم زيست  سبز  جلبك  با 
می  زندگی  نوری  زون  در  پالتفرم  ژرف  های  بخش  در   Eulepidina
كنند )Geel 2000(. حضور جلبك های كوراليناسه آ به همراه روزن داران 
باز و بخش  با ديواره ی منفذدار نشانه ی بخش كم عمق دريای  بزرگ 
فلوگل   RMF 13 با توان  می  را  ريزرخساره  اين  باشد.  می  ميانی رمپ 

)Flügel 2004( مقايسه كرد.

:R مجموعه رخساره های
R1: Benthonic Foraminifera Bioclast Wackestone 
to Packstone
توصيف: در اين ريزرخساره روزن داران بنتونيك هيالين و پورسالنوز ديده 
فرامينيفرهای  از ديگر  مقاطع ديده می شود.  اكثر  ميليوليد در  می شوند. 
از  و   ,Archaias., Borelis و   Peneroplis به  توان  می  پورسالنوز 
 Amphistegina., Heterostegina.,به توان  می  هيالين  روزن داران 
 .)3-e و اشاره كرد )تصوير  Elphidium., Asterigerina, Rotalia
و  آ  كوراليناسه  مرجان،  خارپوست،  شامل  ريزرخساره  اين  فرعی  اجزا 

بريوزوآ هستند. زمينه ی برخی مقاطع دولوميتی شده است .
 Restricted( تفسير: اين ريز رخساره در محيط كوالب رو به دريای باز در
Lagoon( تشكيل يافته است، زيرا فون های دريای باز و كوالب هر دو 

حضور دارند. 

R2: Echinoid Bioclast Wackestone 
است  خارپوست  اصلی،  اسكلتی  ی  دانه  ريزرخساره  اين  در  توصيف: 

)تصوير f-3(. در بعضی مقاطع ميليوليد نيزديده می شود. 
با  اين ريزرخساره  توالی  آلوكم ها و مشاهده ی  به نوع  با توجه  تفسير: 
ريزرخساره های ديگر و همچنين تجّمع خرده های خارپوست و ميليوليده 
به  نزديك   )Restricted lagoon( محصور  كوالب  به  را  آن  توان  می 
 RMF اين ريزرخساره را می توان با .)Geel 2000( دريای بازنسبت داد

.)Flügel 2004( 7 فلوگل مقايسه كرد
R3: Miliolid Pelloid Bioclast Packstone to Grain-
stone
توصيف: اجزا اصلی اين ريزرخساره را دانه های گردشده و جورشده ی
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.)3-g تشكيل می دهند )تصوير Miliolid پلوئيد و روزن دارانی از قبيل
 از اجزا فرعی می توان به اكينودرم و ديگر روزن داران پورسالنوز از جمله
Dendritina rangi و .,Peneroplis sp اشاره كرد. اندازه ی روزن داران اين 

ريزرخساره كوچك است.
تفسير: با توّجه به اين كه Miliolid در محيط های بسيار كم عمق و بسيار شور 
 Restricted( تا كم شور فراوان هستند، می توان آن را به كوالب محصور
اين   .)Penney & Racey2004 tonBeavin-( داد  نسبت   )Lagoon

.)Flügel 2004( فلوگل مقايسه كرد RMF 16 ريزرخساره را می توان با
:Bرخساره ي

B: Ooid Grainstone 
توصيف: دانه ی اصلی اين ريزرخساره را اوئيد با فابريك متحدالمركز تشكيل 
مقاطع  برخی  ی  زمينه  و  گرينستون  سنگ  بافت   .)4-d )تصوير  دهد  می 

دولوميتی شده است. 
تفسير: اين رخساره در مناطق سّدی پر انرژی نهشته شده )Geel 2000( كه 

.)Flügel 2004( فلوگل مقايسه كرد RMF 29 مي توان آن را با
:L مجموعه ی رخساره های

L1: Austerotrillina Archaias Peneroplis Miliolid Bio-
clast Grainstone
 Archaiasو  Austerotrillina ريزرخساره  اين  اصلی  اجزا  توصيف: 
Peneroplis Miliolid هستند كه حدود 25 درصد آلوكم اصلی را تشكيل 
پلسي پودا،  اكينودرم،  به  توان  می  فرعی  اجزا  از   .)3-h )تصوير  می-دهند 
بريوزوآ، استراكود، گاسترو پود و پلوئيد اشاره كرد كه در مجموع 15 در صد 

آلوكم فرعی را تشكيل می دهند. زمينه ی برخی مقاطع دولوميتی شده است.
تفسير: وجود استراكودهای بدون تزئينات پوسته همراه با ميليوليدهای كوچك 
و   Miliolid با  همراه   Austerotrillina است.  ليتورال  محيط  ی  نشانه 
Borelis در محيط های نسبتًا پرانرژی آب های كم عمق )كمتر از 30 متر( 
پنروپليدها  )Geel 2000(. حضور  كنند  می  زندگی  پالتفرم  داخلی  بخش 
كم  كوالبی  محيط  نشانه ی  بزرگ  پايان  و شكم  نامنظم  خارداران  به-همراه 

عمق است. 
با توجه به داليل ذكر شده، حضور تعداد زيادی از روزن داران پورسالنوز نشانه 
ی محيط با شوري باال است. اين ريزرخساره را می توان با RMF20 فلوگل 

 .)Flügel 2004( مقايسه كرد
L2: Bioclast Mudstone With Evaporite cast
پورسالنوز  روزن داران  و  دار  ژيپس  مادستون  از  ريزرخساره  اين  توصيف: 

Miliolid تشكيل و زمينه ی برخی مقاطع دولوميتی شده است.  
تيغه های ژيپس نشانه ی محيط محدود  Miliolid به همراه  تفسير: وجود 
شده ی كوالبی است )Geel 2000(. بافت سنگ مادستون و بندرت وكستون 
Flü-( فلوگل مقايسه كرد RMF22  می باشد. اين ريزرخساره را می توان با

 .)gel 2004
L3: Lime Mudstone 
زمينه ی اين ريزرخساره گل آهكی است. قطعات ريز و درشت كانی كوارتز 
نيز در اين رسوبات فراوانند. در برخی مقاطع الميناسيون ديده می شود. بافت 
گل سنگي و حضور كوارتز، اين ريزرخساره را به كوالب رو به پهنه ی جزر 

اين   .)Geel 2000( كند  می  منسوب   )Tidal flat( مّدی  و 
 Flügel( فلوگل مقايسه كرد RMF22 ريزرخساره را می توان با

.)2004
  

6- مدل رسوب گذاری
ها  نمونه  ها،  رخساره  ريز  تعيين  و  نازك  مقاطع  مطالعه ي  از  پس 
فلوگل  )Carozzi 1989( و  توّسط كروزی  بّررسی شده  انواع  با 
از جمله خليج فارس  امروزی  با محيط های  و    )Flügel 2004(
)Loreau & Purser 1973(، مقايسه و تغييرات عمودی سازند 
آسماری در برش مورد بّررسی ترسيم گرديد )تصوير 4(. با توّجه به 
تغيير تدريجی رخساره ها به يكديگر و نبود ساخت های ريفی، نبود 
 )Aggregate( كورتوئيدها، آنكوئيدها، پيزوئيدها و دانه های مجتّمع
كربناته  های  رمپ  در  بندرت  يا  بوده  كربناته  شلف  شاخص  كه 
مشاهده می شوند )Flügel 2004( و نيز عدم رخساره های ريزشی 
بيانگر شيب باالی محيط رسوبی در زمان ته نشست  و لغزشی كه 
رسوبات می باشند، مدل رسوبگذاری سازند آسماری در منطقه ی 
از نوع رمپ كربناته می باشد. در اين مطالعه  مورد مطالعه پالتفرم 
در مجموع 10 ريزرخساره شامل سه ريزرخساره ی دريای باز، يك 
ريزرخساره ی سد )بار(، سه ريزرخساره ی كوالبی محدود شده و 
سه ريزرخساره ی كوالب شناسايی شدند. نتايج حاصل از اين برش 
نشان می دهد كه توالی های رسوبی سازند آسماری در برش چاه 
شماره ی 25 ميدان گچساران در يك پالتفرم رمپ كربناته هموكلينال 
اووئيدی  های  پشته  و  بدنه  به  متعّلق  ها  رخساره  اند.  شده  نهشته 
گسترش چندانی نداشته و مؤيّد گسترش محدود رخساره های ريفی 
و سدی می باشند. به طوری كه بخش خارجی رمپ داخلی )كوالب 

محدود شده( با شيب ماليمی به دريای باز متصل می گرديد.

تصوير 4- مدل رسوبی پيشنهادی برای تشكيل رسوبات در سازند 
آسماری در برش مورد مطالعه
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7- نتيجه گيری
سازند آهكی آسماری در چاه 25، ميدان نفتی گچساران 632 متر )حد 
آهك،  از  عمدتًا  و  داشته  ضخامت  چاه(  فوتی   9915  -7873 فاصل 
دولوميت و آهك دولوميتی تشكيل شده است. سن سازند آسماری در 
ميوسن  اليگوسن-  بنتونيك  روزن داران  براساس  زيرسطحی  برش  اين 
بااليی  و  ميانی  زيرين،  آسماری  با  مطابق  كه  گردد  می  پيشنهاد  زيرين 
می باشد. با توّجه به عدم وجود آسماری زيرين در محّل برش الگوی 
اين سازند واقع در تنگ گل ترش در شمال مسجد سليمان به نظر می 
رسد كه در ميدان نفتی گچساران سه بخش اصلی سازند آسماری توسعه 
و  پابده  سازندهای  مرز  در  بار  اّولين  برای  همچنين  دارند.  بيشتری  ی 
می  كه  شناسايی شدند  سازند جهرم  های شاخص  نوموليتس  آسماری 

توان آن را زبانه ای از اين سازند تلقی كرد.

8- تشّکر و قدردانی
بدين وسيله از كّليّه ی دست اندركاران كه در انجام اين تحقيق همكاری 

داشته اند تشّكر و قدردانی می شود.
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Fig.5-1- Borelis melo curdica, sample No 9139 x180, 2- Bore-
lis haueri, sample No. 8911, x180, 3- Valvulinid sp1, sample No. 
9089, x180, 4- Valvulinid sp.2, sample No. 9594, x415, 5- El-
phidium sp.1, sample No 8803, x180, 6- Ellphidium sp 14, sample 
No, 9268, x180, 7- Austerotrillina asmariensis, sample No. 9314, 
x180, 8- Austerotrillina howchini, sample No. 9710, x180, 9- Aus-
terotrillina paucialveoluta, sample No. 9274, x180, 10- Archaias 
kirkukensis, sample No. 8882, x180, 11- Rotalia vinnutti, sample 

No. 9425,x180, 12- Borelis pygmea, sample No. 8912, x180

Fig. 6. 1- Nummulites fichteli, sample No. 6818, x45, 2- Nummu-
lites intermedius, sample No. 9780, x45, 3- Nummulites viscous, 
sample No. 9804, x45, 4- Eulepidina sp, sample No 9371, x45, 5- 
Nepherolepidina tournoveri, sample No. 9390, x45, )6( Operculina 
complunata, sample No, 9905, x180, 7- Archaias operculinformis, 
sample No. 9539, x180, 8- Sphaerogipsina globules, sample No 
9640, x45, 9- Miogypsinoides sp., sample No 8321, x45, 10- Pen-
eroplis evolutus, sample No 8849, x45, 11- Peneroplis thomasi, 
sample no. 8823, 12- Peneroplis glynnjonesi, sample No. 8749, 
x180.
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