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بازنگری چینهشناسی زاگرس :سازند  های آغاجاری و میشان
حسن امیریبختیار

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

مقدمه

چرخۀ رسوبی فارس یک واحد زمینساختی-چینهشناسی همزمان با کوهزایی آلپ است که در یک دریای پسرونده بهسمت جنوبغربی نهشته شده و تغییرات
س��ن ّی آن از میوس��ن پیشین تا پلیوسن است .این چرخه در برگیرندۀ سازندهای گروه فارس (گچساران ،میشان و آغاجاری) ميباشد که نشانگر یک فاز پسروی
اس��ت .ضخامت تقریبی ردیفهای مورد نظر در لرس��تان و سکوی فارس 3 000متر اس��ت ولی در فروافتادگی دزفول و پسخشکی بندرعباس به حدود 6000
متر ميرس��د .طي دوره نئوژن رس��وبات گروه فارس متش��كل از ماسهسنگ ،مارن ،سنگآهك و رس��وبات تبخيري بهطور همشيب روي آهكهاي آسماري
ن-ميوسن) تشكيل شدهاند .در اين قسمت موارد بازنگري سازندهاي آغاجاري و ميشان بررسي ميشود.
(اليگوس 

 -1سازند آغاجاري

باالآمدن كوهها و پس��روي دريا در اث��ر چينخوردگي و راندگي طي زمان
ميوس��ن پاياني و پليوسن موجب تشكيل محيط و حوضههاي خلیج دهانهای
و درياچهاي ش��ده است .مقدار زيادي مواد تخريبي بهصورت اليههاي قرمز
و رس��وبات تخريبي در ناوديسهاي مجاور انباشته شده و بدين طريق سازند
آغاجاري در حوضه زاگرس بهوجود آمده است.

تبدیل سازند میشان به آغاجاری در نظر گرفته میشود .در مرز باالیی سازند
آغاجاري ،سازند بختياري به حالت دگرشيبي ديده ميشود .البته در مواردی
این مرز بهصورت تدریجی است .در بعضي نقاط از جمله در نواحي لرستان
(بين خرمآباد–پلدختر) س��ازند ميشان وجود نداشته و سازندهاي گچساران
و آغاجاري نس��بت بههم به شکل دگرشيب قرار ميگيرند .سازند آغاجاري
سن پليوسن پوشيده ميشود.
به شکل دگرشيب توسط كنگلومراي بختياري به ّ

 -1-1موقعيت جغرافيايي برش نمونه

 -3-1سنگچینهنگاری

برش نمونه سازند آغاجاری در امتداد جادهای که میانه میدان نفتی آغاجاری
را قطع میکند انتخاب شده است.

 -2-1مرز پایین و باال

در محل برش نمونه در مرز پایین س��ازند آغاجاري ،مارنهاي خاکس��تري
و س��نگ آهکهاي س��ازند ميش��ان قرار دارند که حد بين آنها تدريجي و
همشيب است .از اينرو مرز پایین سازند آغاجاري در رأس نخستين پیدایش
مارنهای خاکس��تری دریایی میشان انتخاب میش��ود .در بعضی نقاط دیگر
مانن��د ناحیه فارس قاع��ده پایینترین مارنهای قرمز بهعن��وان حد پایین این
س��ازند شناخته میش��ود .این روش نوعی دوگانگی بوده و مغایر روشهای
بینالمللی اس��ت؛ چراكه در عمل در نواحی شمالغربی فروافتادگی دزفول،
مارنهای قرمزرنگ حاوی اپرکولینا گاهی جزء س��ازند میشان و گاهی حد

در برش نمونه سازند آغاجاري شامل  2966متر ،تناوب تكراري چرخههايي
كه بهطرف باال دانهريز ميشوند وجود دارد (شكل .)1-هر چرخه بهضخامت
ي-آهكي بهضخام��ت  2-5متر ،بهرنگ
 10-100متر با اليههاي ماسهس��نگ 
قهوهاي تا خاكس��تري آغاز ش��ده و با الية ضخيمي از مارن ُس��رخرنگ در
تناوب با اليههاي نازك س��يلت استون و ماسهس��نگ ريزدانه ادامه مييابد.
اما بهطورکلی س��ازند آغاجاری از یک ردیف طبیعی از پايین به باال ش��امل
سنگفرش��ی از قلوههای گلی یا کنگلومرای بینسازندی یا الیهبندی مورب
در ماسهس��نگهای با دانهبندی متوس��ط هم��راه با ریپلم��ارک ،مارنهای
قرمزرن��گ المین��های یا ت��ودهای ب��ا رگههای ژیپ��س ،ترکه��ای گلی و
ماسهسنگهای ظریف دانهریز تش��كيل شده است .مطالعات ميكروسكوپي
نوع ماسهس��نگها را كالك ليتايت تا چرت آرنايت نشان داده است .مشابه
رخساره س��ازند آغاجاري در محل برش نمونه در قسمت اعظم فروافتادگي
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دزفول نیز گس��ترش دارد .اما در شمالش��رقي اين فروافتادگي و در نواحي
فارس داخلي و بندرعباس ،رخس��اره آن اغلب از ماسهس��نگ تشكيل شده
اس��ت .ضمن اينكه در اين سازند در بخش وسيعي از فارس ساحلي ،طبقات
ژيپس مش��اهده ميگ��ردد .همچنین در ناحی��ه فارس در س��ازند آغاجاری
الیههای آهکی وجود دارد که در آنها فسیلهای خاصی یافت میشود.
همزمان با رس��وبگذاری میشان در فروافتادگی دزفول و نواحی جنوبیتر،
رس��وبات قارهای آغاجاری در محیطهایی مثل رودخانههای ماندری ،دشت
سیالبی و دلتایی در مناطق شمالیتر مثل لرستان و نواحی شمالی نسبت به آن
فروافتادگی ،رسوب تشكيل دادهاند .در ناحيه لرستان (بين خرمآباد-پلدختر)
س��ازند ميشان وجود ندارد و سازندهاي گچس��اران و آغاجاري نسبت بههم
به شکل دگرش��يب قرار ميگيرند .با پسروی دریای میشان رسوبات قارهای
در ف��ارس و فروافتادگی دزفول غلبه یافته و رس��وبات میش��ان را پوش��انده
اس��ت .این پدیده هماکنون نیز در جریان اس��ت؛ بهطوری که دلتای آبادان
روی رس��وبات خلیجفارس در حال پیشروی بوده ،خلیجفارس خود بهسمت
جنوب در حال پس��روی است و باألخره س��ازند بختیاری که خود بهنحوی
از رس��وبات  Proximalبخش لهبری و تا حدی س��ازند آغاجاری محس��وب
ميش��ود روی سازند آغاجاری نهش��ته میگردد .این سازند در امتداد محور
حداکثر فرونشست فروافتادگی دزفول تجمع كرده و گسترش یافته است.
در شرق فروافتادگي دزفول در محدوده خوزستان و در جنوبغربي لرستان
در قسمت بااليي سازند آغاجاري ،بخش لهبري تشخيص داده شده است .در
محل برش نمونه (شمالشرق هفتكل) بخش لهبري متشكل از سيلت استون،
مارنهاي سيلتي و ماسهسنگ كربناته نخودي تا خاكيرنگ ژيپسدار است

 1توالي چينهشناسي و موقعيت زونزيستي سازند آغاجاري (در
محل برش نمونه)
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كه در باالي آن ماسهسنگ قلوهاي ديده ميشود.
در بعضي نواحي خوزس��تان و جنوبغربي لرستان در باالترين بخش سارند
آغاج��اري ،توالي همگني از مارنهاي س��يلتي و سيلتاس��تون بهرنگ كرم
ت��ا خاكي وجود دارد كه بهدليل هماننديهاي سنگشناس��ي ،اين نهش��تهها
بهعنوان بخشي از سازند آغاجاري بهنام بخش لهبري شناخته ميشوند.
برش نمونه بخش لهبري در تنگ تكاب در يال شمالشرقی طاقديس هفتکل
و  9كيلومتري شمالش��رقی شهرس��تان هفت��كل در امتداد جاده شهرس��تان
باغملک اندازهگيري و انتخاب ش��ده است (ش��كل .)2-اين برش همچنين
از برش نمونه بهس��وي مناطق شمالش��رقی بهص��ورت گوناگون و محلي به
كنگلومراي بختياري تغيير رخساره ميدهد .در بخش لهبري سنگوارههاي
محيط لبشور تا ش��يرين كمژرفا ديده شده كه از آن جمله ميتوان به آثار
اس��ب ( )Hipparionمتعلق به پليوس��ن ( )Plioceneدر اين بخش خوزس��تان
اشاره كرد.
تاکنون گس��ترش بخش لهبری در مناطق هفتکل ،مسجدس��لیمان و س��طح
زمی��ن طاقدیسهای کوپال گزارش ش��ده اس��ت .حال آنکه گس��ترش آن
بس��یار وسیعتر بوده و محدوده میانی فروافتادگی دزفول بهطرف شمالغرب
تا منطقه مهران بهطوری قابلشناس��ایی و ردیابی اس��ت که در چاههاي1-و2
میدان آذر (ميدان مشترك با عراق) تقریباً  200متر از رأس سازند آغاجاری
با بخش لهبری مطابقت دارد.
 -4-1زیست چینهنگاری

مجموع میکروفس��یلهای س��ازند آغاجاري و بخش لهب��ري در قالب ناحيه

 2توالي چينهشناس��ي و موقعيت زونزيس��تي بخش لهبري (در
محل برش نمونه)

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 110اسفند ماه  -1392فروردین ماه 1393

 )zoneمعرفي شده است (شكلهاي-1و .)2در سالهاي اخير سنگوارههاي
ذرهبيني  .Elphidium.sp. laminatum, sp .Amphistegina spنيز در اين
زونزيستي تشخيص داده شدهاند.
ضمن اينكه در سطح زمين طاقديسهاي چمنوري و كنگان ناحيه فارس ،در
طبقات آهكي و بين اليههاي آواري سنگوارههاي درشت بريوزوآ (بهويژه
 ،)Tubucellariaقطعات ش��كمپا و دوكفهاي كالميس ،1قطعات استخوان،
فلس و دندان كوسه يافت شده است.

گزارش ش��ده است .حال آنكه در این بخش تا محدوده شمالغربی فروافتادگی،
منطقهمهران(تامحدودهمیداننفتیآذر)وجودداردكهبايدبهصورتسيستماتيك
رديابيشود.
با توجه به گس��ترش الیههای آهکی حاوي سنگوارههاي درشت دريايي
درون اي��ن س��ازند در ناحيه فارس ،میت��وان از آنها جه��ت تعیین تغیيرات
چینهشناسی و محیط رسوبی استفاده كرد.
ب��ا توجه به ترکیبات آهن موجود در این س��ازند میتوان به پالئومغناطیس
حوضه رسوبی زاگرس در زمان ميوسن پسين-پلیوسن پی برد.

تجمعي ش��ماره 66-با نام Elphidium-Rotalia-Ostracoda assemblage

 -5-1گسترش ناحیهای

 -2سازند میشان

س��ازند آغاجاری در زاگرس با دو رخس��اره متفاوت مش��خص میشود که
هرکدام توسعة ناحیهای معيني دارند:
رخساره ماسهای که در فارس داخلی ،بندرعباس و قسمتی از فارس ساحلی
گسترده شده در حواشی مرز ایران و عراق دیده میشود .سازند آغاجاری در
اين مناطق بیشتر ماسهسنگی است.
رخساره مارنی كه در بخشهايی از سواحل خلیجفارس و بخشهای میانی
و جنوب��ی فروافتادگ��ی دزف��ول گس��ترش دارد .در ای��ن نواح��ی طبقات
تش��کیلدهنده س��ازند آغاجاری اغلب از مارن قرمز تش��کیل ش��دهاند .در
بخشهای ش��مالیِ فروافتادگی دزفول نیز همین رخسارهها با افزایش مقدار
ماسهس��نگ قرار دارند .س��ازند آغاجاری در مناطق س��احلی خلیجفارس و
حوالی جزیره قش��م مش��خصات دریایی دارد و در توالی رس��وبی آن مانند
حوال��ی میادی��ن بیبیحکیمه ،س��یاهمکان و گلخاری طبق��ات ژیپس دیده
میشود.
از ديدگاه گس��ترش جغرافيايي ،ضخامت سازند آغاجاري از  610تا 3048
متر متغير اس��ت .در فروافتادگي دزفول ،سازند آغاجاري بيشترين ضخامت
را دارد (میدان گلمحک در ش��مال اندیمش��ک) .ولي ضخامت اين سازند
بهسمت شرق و جنوبشرقي كاهش مييابد .در اين روند ،كاهش ضخامت
سازند آغاجاري با افزايش ضخامت س��ازند ميشان همراه است .از همينرو
گاهي س��ازندهاي آغاجاري و ميش��ان همزمان بهحساب ميآيند و بههمين
س��ن آغاجاري از ميوس��ن مياني تا پليوسن فرض ميشود.
جهت اس��ت كه ّ
سن نيست .از شمالغربي به جنوبشرقي
اما س��ازند آغاجاري در همهجا هم ّ
حوضه زاگرس و همچنين در عرض حوضه از شمالش��رقي به جنوبغربي،
سن اين سازند جوانتر ميشود.
ّ
هرچند حفاريهاي بسياري در اين سازند انجام شده اما از سال  1965ميالدي
بهبعد تحقیقات خاص چينهشناس��ي روي سازند آغاجاری انجام نشده است.
بنابراين موارد زیر جهت تحقیق در این سازند پیشنهاد میشود:
تاكنونگسترهبخشلهبریازسازندآغاجاریدرمحدودهمسجدسلیمان_هفتگل

ارتباط حوضۀ زاگرس که تقریباً طی رس��وبگذاری س��ازند گچس��اران با
دریای مدیترانه برقرار بوده ،از ابتدای رس��وبگذاری سازند میشان و شاید
پس از آن بهتدریج قطع میشود .در اواخر اشکوب اکیتانین تا اوائل النگین
از میوس��ن ،ارتباط محدود دریای میش��ان بین پلتفرم ف��ارس و فروافتادگی
دزفول به ارتباطی وس��یع تبدیل شده و س��ازند گچساران در زیر این دریای
کمعمق قرار میگیرد .این پیشروی یا بهعبارت سادهتر باالآمدن سطح دریا
موجب رس��وبگذاری سازند میش��ان در محدوده وس��یعی از فروافتادگی
دزفول و فارس میش��ود .در پایان ،س��ازند میشان بهوس��یله سازندآغاجاری
پوشانده میشود.
 -1-2موقعيت جغرافيايي برش نمونه

برش نمونه س��ازند میش��ان در جنوب می��دان نفتی گچس��اران واقع در 50
کیلومت��ری جنوبش��رقی شهرس��تان گچس��اران (دوگنب��دان) در اس��تان
کهگلیوی��هوبویراحم��د معرفی ش��ده اس��ت .این ب��رش نمون��ه در امتداد
ج��ادهای که از یال جنوبی میدان گچس��اران عبور میکند برداش��ت ش��ده
و در س��ال  1965توس��ط وان��د و جیمز مختص��ات جغرافیای��ی آن به قرار
 N:30°,13',08" E:50°,45',34گ��زارش ش��د ه اس��ت .از آنجاكه مختصات
مذكور در نقش��ه زمينشناس��ي گچساران بين نهشتههاي س��ازند گچساران
( )1/100000قرار ميگيرد س��عي ش��ده نزديكترين و بهترين توالي سازند
ميشان در حوالي مختصات ذكر شده براي نمونهبرداري انتخاب گردد .برش
انتخاب��ي در امتداد جادة آبش��يرين-باباكالن ،در كنار رودخانه زهره و در
دامنة شمالي ميدان نفتي گرنگان (در مجاورت ميدان گچساران) قرار دارد.
 -2-2مرز پایین و باال

در محل برش ،نمونه مرز زیرین س��ازند میش��ان با س��نگ گچهای س��ازند
گچس��اران ،ناگهانی و مش��خص اس��ت .در حالی که مرز باالیی این سازند
با مارنها و ماسهسنگهای سازند آغاجاری  ،تدریجی و همشیب میباشد.
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 -3-2سنگچینهنگاری

س��ازند ميشان در محل برش نمونه ش��امل  710متر مارن خاكستري و سنگ
آهكهاي رسي مملو از پوس��ته صدف است (شكل .)3-سنگ آهكهاي
صدفي ،نس��بتاً س��خت و زرد يا كر م رنگ میباشند .بخش پائيني اين سازند
را طبقات آهكي کرمش��کل2تش��كيل ميدهند كه در تن��اوب با مارنهاي
خاكس��تري هستند و در جهت جانبي به سنگ آهكهاي ريفي مقاو م بخش
گوري تبديل ميشوند .بقية رديف شامل مارنهاي خاكستري با مياناليههاي
سنگ آهك رسي صدفدار و متراكمتر است .نهشتههای این سازند در ناحیه
فروافتادگی دزفول و بندرعباس گس��ترش وسیعی داشته و از پایین و باال بین
س��ازندهای گچساران و آغاجاری قرار دارد .سنگشناسی این سازند تناوبی
از مارن و سنگ آهک غنی از فسیلهای فرامینیفر و دوکفهایهاست .بهطور
كلي ليتولوژي برش نمونه سازند میشان را میتوان به چهار بخش کلی تقسیم
کرد .در اين تقس��يمبندي از چهار الية راهنماي آثار کرمشکل ،آهكهاي
اپركولينادار ،مارنهاي استرادار و ماسهسنگها استفاده شده است.
بخش تحتانی عمدتاً از س��نگآهکهای ص��دفدار در تناوب با الیههای
مارن خاکس��تری تش��کیل ش��ده اس��ت .این بخش قابلمقایس��ه با الیههای
كرمش��كل بوده و در جهت جانبي به س��نگ آهكهاي ريفي مقاو م بخش
گوري تبديل ميش��ود .گس��ترش الیههای آهکی در این بخش بیش از دو
بخ��ش باالی��ی اس��ت .در حالی ک��ه الیهه��ای مارنی این بخش گس��ترش
محدودتری دارند .در س��ال  1965ضخامت الیههای موس��وم به كرمشكل
توسط واند و جیمز حدود  65متر ذکر شده اما در مطالعات اخير بهعلت عدم
مواجه��ه ب��ا الیة راهنمای قابلتش��خیص ،ح��د باالیی این بخش بر س��نگ

ن ترتیب ضخامت بخش
آهکهای اوپرکولینادار انتخاب ش��ده اس��ت .بدی 
تحتانی سازند میشان حدود  175متر است .طبق بررسیها گسترش كرمشكل
در قاعده طبقات میشان در بسیاری از نقاط قابلتشخیص است؛ بهطوری که
ش (رامهرمز) نیز اشاره شده كه در تناوب با مارنهاي خاكستري
در برش ارم 
است.
بخش ميان��ي از رأس آهكهاي اپركولينادار تا قاعده مارنهاي اس��ترادار
اس��ت .همچنین گس��تردگي جانبي اليههاي س��نگ آهك اپركولينادار در
نواحي مختلف ،توسط نويسندگان متعددي مطرح شده است.
بهدلیل قابلتوج ه بودن الیههای اس��ترا ،بخش سوم این سازند به الیه مورد
اش��اره اختصاص يافته اما پهنة گسترش مارنهاي استرادار بهطور دقيق معلوم
نيست.
بخ��ش بااليي اين س��ازند از رأس مارنهاي اس��ترادار تا انتها (مرز س��ازند
آغاجاري) ادامه دارد .تفاوت اصلي اين بخش (كه در بعضی مناطق نسبت به
برش نمونه ضخامت بیشتری دارد) با سه بخش قبلي ،حضور ماسهسنگهاي
با نقشموج (رپيلهاي متقارن) در آنس��ت .افزای��ش ضخامت این بخش را
میتوان به گسترش بیشتر الیههای ماسهسنگی آن از برش مذکور نسبت داد.
ت چینهنگاری
 -4-2زیس 

وایند ( )1965بر مبنای میکروفس��یلها دو بیوزون تجمعي شمارههاي64و65
را براي س��ازند ميشان معرفي كرد .س��نگ آهك زيرين بهنام بخش گوري
از س��ازند ميش��ان ،مهمترين و مميزترين مجموعة میکروفسیل گروه فارس
اس��ت .اين س��نگ آهك ريفي ب��ا پيداي��ش ف��راوان  Operculinaبههمراه
میکروفس��یلهای ديگري ديده ميش��ود که در برگیرنده ناحيه تجمعي-64
است .در مناطقي كه سازند ميشان حضور ندارد باز هم ميتوان الية نازكي از
س��نگ آهك حاوي  Operculinaرا در مرز تدريجي بين اليههاي ژيپسدار
س��ازندهاي گچساران و آغاجاري مش��اهده كرد .وایندخاطرنشان ميسازد
كه ناحيه تجمعي 64 -با عنوان Operculina-Nephrolepidina-Miogypsina
 assemblage zoneو ناحي��ه تجمعي 65 -با عن��وان Borelis melo- Rotalia-
 Miogypsina assemblage zoneخوانده ميشوند .بیوزن 64-متعلق به بخش
گوری از سازند میشان است(شكل.)3-
زیس��ت چینهنگاری سازند میشان بر مبنای نانوفسیلها توسط فشكي()1382
سن دقيق اين سازند بهدست نيامده است.
انجام شده ولي از اين طريق ّ
 -3بخش آهکی گوری
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نام این بخش از تنگگوری کوه هرنگین استان فارس گرفته شده است .قب ً
ال
این واحد سنگچینهای با عناوین سازند گوری یا سنگ آهک اپرکولینادار
ش��ناخته ميشد .بخش گوري در جنوبشرقي زاگرس حداكثر ضخامت را
داش��ته و بهطرف ناحیه فارس و خوزستان نازك ميش��ود؛ بهطوري كه در
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فروافتادگي دزفول آثار اليههاي نازك اين بخش مشاهده ميگردد.
 -1-3موقعیت جغرافیایی

برش نمون��ه بخش آهکی گوری در یال جنوبی کوه گچ در ش��رق گنبدی
نمکی بههمان نام ،واقع در  27کیلومتری جنوبش��رقی شهر الر استان فارس
و  17/5کیلومتری جنوبشرقی دهکده نیمه در این استان انتخاب شده است.

 -2-3مرز پایین و باال

مرز پایينی این بخش با مارنهای قرمز و ژیپسهای سازند گچساران بهصورت
قاطع و همساز است .مرز پایینی گوری با سازند رازک در منطقه بندرعباس،
همس��از و ناگهانی بوده و مرز باالیی آن با مارنهای خاکستری سازند میشان
همساز و قاطع است .در حوالی بندرعباس گاهی این مرز تدریجی است.
 -3-3سنگچینهنگاری

ردیف بخش آهکی گوری ش��امل  112/5متر سنگ آهکهای کرمرنگ،
سخت ،خشن ،برجسته ،بهرنگ هوازده قهوهای و واجد فسیلهای فراوان در
تناوب با الیههای نازک مارن خاکستری است.
این بخش در محل برش نمونه به دو واحد سنگچینهای تقسیم شده است:
سنگ آهکهای دولومیتی ،سنگآهک رسی همراه با فرامینیفرهای بنتیک
س��نگ آهکهای ضخی��م الی��ه کرمرنگ بههم��راه آثار ایکنوفس��یل و
اپرکولینای فروان و بریوزوئر

 -4-3گسترش جغرافیایی بخش گوری

بخش گوری س��ازند میش��ان در جنوبش��رقی فارس حداکثر گستردگی را
دارد؛ بهط��وری ک��ه گاهی ضخامت آن ش��امل  610متر س��نگ آهکهای
ریفی اس��ت .در ناحیه بندرعباس گاهی ضخامت اين بخش به  1200متر نيز
میرسد .بخش گوری از سمت فارس بهسوی خوزستان نازک میشود و در
پا نویس ها

Worm Beds
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ورای گسله کازرون ناپدید میگردد .ولی آثار آن بهصورت الیههای نازک
سنگ آهک در قاعده سازند میشان در فروافتادگی دزفول دیده میشود .در
فروافتادگی دزفول جنوبی قاعده سازند میشان شامل سنگ آهکهای بخش
گوری و مارنهای خاكس��تری اس��ت .البته در بیشتر موارد ،بخش گوری در
این ناحیه ش��امل تناوبی از سنگ آهکرسی و مارن است .در بخش فوقانی
سازند میشان در فروافتادگی دزفول عالوه بر مارنهای خاکستری ،ماسهسنگ
و مارن قرمز و در مواردی سنگ آهک نیز دیده شده است.
 -5-3گسترش جغرافیایی

وجود س��ازند ميش��ان در بخش مركزي ناحيه فروافتادگ��ي دزفول حاكي از
آنس��ت كه ضخامت این س��ازند بهسمت شرق و جنوبش��رقي فروافتادگي
دزف��ول افزايش مييابد؛ بهطوريك��ه ضخامت آن در چ��اه ٣٩-ميدان نفتي
پارسي به  ٥٩٠متر و در چاه ٢٢٢-ميدان نفتي مارون به  ٣٠٠متر میرسد .قاعده
سازند ميشان در فروافتادگی دزفول ،از سنگآهك بخش گوري و مارنهاي
خاكستري تشكيل شده اس��ت .این بخش در خوزستان در مواردی ضخامت
ي كه در چاه 85-ميدان نفتي پازنان حدود  ١٩٢متر،
قابلتوجهي دارد؛ بهطور 
در چ��اه ١٤-ميدان نفت��ي كرنج و چاه ٣٩-ميدان نفتي پارس��ي  ١٧٤متر و در
چاه ١٨-ميدان نفتي كرنج  ١٦٢متر ضخامت دارد .از طرفي طبق بررس��يهاي
اخير اين س��ازند در ناحیه لرستان حتي در مكانهاي جنوبيتر از آن يعني در
منطقه شمال اللي و دزفول گسترش ندارد .بهطوركلي ضخامت سازند ميشان
از فروافتادگي دزفول به س��مت فارس و بندرعباس افزايش مييابد .همچنين
بيش��ترين ضخامت بخش گوري سازند ميشان در مركز فروافتادگي دزفول با
١٩٢متر و در ميدان نفتي پازنان و چاه ٨٥ -اس��ت .از اين جهت كه فرونشست
فروافتادگ��ي دزف��ول يك نشس��ت نامتعادل ب��وده ،احتم��االً ميتواند نتيجه
شكلگيريهاي س��اختماني يا دگرشكليهاي سازند گچس��اران و باالآمدن
تدريج��ي مناطق ش��ماليتر آن ب��وده و موجب پديدا ر ش��دن ضخامتهاي
نامتعادل در فروافتادگي دزفول شده باشد.
Chlamys
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