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مقاالت تحلیلي-کاربردي

بازنگری چينه  شناسی زاگرس: سازند آسماری
حسن اميری بختيار*  شركت ملي نفت ايران مناطق نفت خيز جنوب1 

1- موقعيت جغرافيايي برش نمونه
نام سازند آسماري از کوه آسماري واقع در جنوب  شرقي مسجدسلیمان 
)محل انتخاب شده براي برش نمونه  ي این سازند( گرفته شده است. این 
برش در تاقدیس گورپی، تنگ انبار اس��پید با مختصات طول جغرافیایی        

49 و◦34 و عرض جغرافیایی 31 و◦43 واقع شده است.

2- مرز پايين و باال
در محل برش نمونه  ي بخش پاییني س��ازند آس��ماري بخش متعلق به 
الیگوس��ن دیده نمي  شود. این قسمت توس��ط مارن  ها و شیل  هاي سازند 
پابده جانش��ین شده اس��ت. الزم به  ذکر اس��ت که حد پاییني این سازند 
با س��ازند پاب��ده و حد باالیي آن با س��ازند گچس��اران در ب��رش نمونه 
هم  شیب اس��ت. در برش کوه آسماري، نهش��ته  هاي باالیي سازند پابده 
دربردارنده  ي رخس��اره  هاي میکروبي )توفا و اس��تروماتولیت( وابسته به 
محیط  هاي دریاچه  اي اس��ت. حد باالیي نهش��ته  هاي اخیرالذکر با سازند 
آسماري ناپیوسته بوده و با افقي از خاک قدیمي مشخص شده است. بر 

روي این افق، انیدریت قاعده  اي آسماری جاي دارد.

3- سنگ چينه  نگاری
در محل برش نمونه، ضخامت این سازند 314 متر و متشکل از سنگ 
آهک  هاي مقاوم کرم  رنگ اس��ت که در بین آن طبقات ش��یلي و مارني 
مش��اهده مي  شود. در برش نمونه، قس��مت زیرین سازند آسماري با سّن 
الیگوس��ن وجود ندارد. این بخش از سازند توسط مارن  های سازند پابده 

جانشین شده است ]4[.
در نواحي جنوبي فروافتادگي دزفول، چه در رخنمون  هاي س��طح 

زمین مثل کوه خویز )تنگ تکاب( و کوه میش )تنگ گرگدا( و چه 
در زیر زمین و چاه  هاي منطقه گچساران )میادین گچساران، سوالبدر 
و خیرآب��اد( و منطقه  ي بهبه��ان )میادین خوی��ز و منصورآباد( عالوه 
بر وجود س��نگ  آهک  هاي قس��مت پاییني سازند آس��ماري حداکثر 
توس��عه  ي این س��ازند قابل  پیگیري اس��ت. در محل  ه��اي اخیرالذکر 
ضخامت این س��ازند 420 تا 500 متر اندازه  گیري شده است. استوني 
)1975( پیش��نهاد ک��رد که به  علت جامعیت برش س��طح  االرضي این 
سازند در تنگ تکاب کوه خویز )شمال بهبهان( به  عنوان برش کمکي 
سازند آسماري انتخاب ش��ود. ولی به  علت احداث سد و نیروگاه در 
دهانه  ي تنگ تکاب، این محل در دس��ترس نیست. از این  رو رخنمون 
این س��ازند در تنگ گرگدا تاقدیس کوه میش )10 کیلومتري شرق 
شهرس��تان دوگنبدان( به  عنوان برش مرجع پیش��نهاد می  شود. الزم به 
توضیح اس��ت که در این س��ازند، بخش ماسه  س��نگي اهواز و بخش 

تبخیري کلهر به  طور رسمي شناسایي شده است.

4- زيست چينه  نگاري
از دیرباز  س��ازند آس��ماري بر اس��اس زیس��ت چینه  اي به س��ه واحد 
آسماري زیرین، آس��ماري باالیي و آس��ماري زیرین تقسیم  بندي شده 
ولي تحوالت مطالعاتي موجب ش��ده مرز واحدهاي مختلف آس��ماري 
تغییراتي داشته باش��د. در این بازنگري به این تغییرات اشاره خواهد شد 

)ریچاردسون، 1924(.

5- مشخصات بيواستراتيگرافي
خ��واص زیست چینه  اي سازند آسماري در 1965 توسط واین و سپس 

مقدمه
س��ازند آسماري مهم  ترین س��نگ مخازن نفت حوضه  ي رسوبي زاگرس اس��ت و به  همین دلیل مطالعات گسترده  اي روي خواص سنگ  چینه  اي و 
زیس��ت  چینه  اي آن انجام شده است. در این بازنگري سعي ش��ده ضمن توصیف نکات اصلي سازند آسماري، آخرین مطالعه  ي چینه  اي به  ویژه نتایج 

حاصل از م�طالعه  ي پروژه  ي ازدیاد برداشت کنسرسیوم نفتي )IOR (2006 بررسي گردد.

(hamiribakhtiar@gmai.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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در 1967 توس��ط آدامز و بورگیوس مورد مطالعه و بررس��ي قرار گرفت 
که در مجموع سه زون تجمعي و دو زیرزون تجمعي را توصیف کردند. 
در 2007 اهرنب��رگ و هم��کاران نیز با اس��تفاده ازچینه  نگاري ایزوتوپ 
استرانس��یوم )Sr( به تعیین سّن سازند آسماري پرداختند. این مطالعات بر 
 Archaias, Miogypsina, Spiroclypeus پایه  ي شناسایی فرآمینیفرهاي
blankenhorni, Borelis melo curdica, Nummulites انج��ام ش��ده 

است.
همچنین در 2009 الرسن و همکاران با استفاده از مطالعات ایزوتوپی 
استرانسیوم، در ده میدان نفتی بیوزون  بندي جدیدي را معرفی کردند که 

در ادامه شرح مختصر هر یک ازآنها خواهد آمد.

Eulepidina-Nephrolepidina-Nummulites assemblage zone  -1-5
)Adams & Bourgeois; 1967( 

 Eulepidina spp, ای��ن بی��وزون ب��ا وج��ود تجم��ع فرآمینیفره��اي
Nephrolepidina spp, Nummulites spp مشخص مي  شود.

س��نگ آهک  هاي ح��اوي این بی��وزون داراي بافت  هاي وکس��تون-
پکس��تون و گاهي دولومیتي  شده بوده و سّن آن الیگوسن منظور گردیده 
اس��ت. الزم به توضیح اس��ت که ناحیه تجمعي مزبور معادل آس��ماري 
پاییني و دربرگیرنده بیوزون  هاي وایند )1965( بوده و شامل شماره های  

- 56، 57 و 58 با نام  هاي زیر مي  باشد:
 Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa assemblage zone (56(
 Nummulites intermedius-Nummulites vascus assemblage zone (57(
 Archaias operculiniformis Range zone (58(

Miogypsinoides-Archaias-Valvulinid sp. assemblage zone -2-5
)Adams & Bourgeois; 1967( 

 Archaias kirkukensis میکروفس��یل  پیدای��ش  ب��ا  بی��وزون  ای��ن 
groupValvulinid sp.1, Miogypsinoides sp. مشخص مي  شود.

این زون تجمعي اساساً هم  ارز و مترادف آسماري میاني بوده و در عین 
Austrotrillina howchini- 59-حال دربرگیرنده  ي زون تجمعي شماره

مي  باش��د.   Peneroplis evolutus assemblage zone (Wynd ,1965
س��ّن این بیوزون تجمع��ي، میوس��ن )آش��کوب اکي تانین( منظور شده 
 Austrotrillina howchini,Peneroplis و با تجم��ع میکروفس��یل  هاي

evolutus مشخص مي  شود.
الزم به توضیح است که در 1967 آدامز و بورژووا در بیوزون مزبور دو 
 Miogypsinoides–Archaias-Valvulinid sp. assemblage( زیرزون

zone) را شناسائي کردند.

 Archaias asmaricus – Archaias hensoni -5-2-الف
assemblage subzone

 Archaias ک��ف  زي  فرآمینیفره��اي  وج��ود  ب��ا  زی��رزون  ای��ن 
 hensoni, Pseudolituonella reicheli, Archaias asmaricus,

 Miogypsinoides complanatus, spiroclypeus blankenhorni
مشخص شده است.

در مطالع��ات میکروس��کوپي س��نگ  آهک  هاي ای��ن زون ش��بیه به 
س��نگ  آهک  هاي آس��ماري زیرین یعن��ي داراي بافت  هاي وکس��تون-

پکستون و گاهي دولومیتي  شده است.

 Miogypsina assemblage - 14.Elphidium sp -5-2-ب
subzone

 Elphidium sp.14, این زی��رزون با تجم��ع فرآمینیفرهاي ک��ف  زي
Miogypsina sp., Faverina asmaricus مش��خص مي  شود. این بخش 
از س��نگ  آهک  هاي آسماري میاني با توس��عه  ي دولومیت  هاي سبخایي 

همراه است.

Borelis melo group- Meandropsina iranica-3-5
 assemblage zone )Adams & Bourgeois, 1967(

 Borelis melo curdica, این زون تجمعي با پیدایش فرآمینیفره��اي
 Borelis melo melo, Meandropsina iranica,Valvulinid sp.2,
Miogypsina irregularis, Dendritina rangi, Peneroplis farsensis

همراه است. در مطالعات میکروسکوپي سنگ  آهک  هاي دربرگیرنده ی 
این بیوزون به  صورت تناوب وکستون و پکستون بوده که همراه آن انیدریت 
مشاهده مي  شود. ضخامت این زون تجمعي در حوالي جبهه  ي کوهستاني 
فروافتادگي دزفول به  ویژه در شمال اللي حدود 300 متر است. در این نواحي 
قسمت باالیي این زون تجمعي به رخساره  ي عمیق دریایي تبدیل مي  شود. 
به  عنوان مثال در حوالي شمال دهدز )از توابع ایذه( فرآمینیفرهاي پالژیک

 Globorotalia s.s. (small species(,Turborotalia s.s.,Globigerina
spp., Orbulina spp ظاهر مي  گردد.

الزم به توضیح اس��ت که این زون تجمعي مترادف با آسماري باالیي 
 Borelis( 61–ب��وده و در عین حال دربرگیرن��ده زون تجمعي ش��ماره
melo curdica range zone) اس��ت. س��ّن بیوزون مزبور میوسن پیشین 

)آشکوب بوردیگالین( مي  باشد.
براي س��الیان متمادي مطالعات بیواستراتیگرافي حوضه  ي زاگرس 
به  وی��ژه در ش��رکت ملي نفت ای��ران ب��ر اس��اس دو طبقه  بندي باال 
انجام مي  ش��د. ط��ي پروژه ی تحقیقات��ي IOR کنسرس��یوم نفتي، در 
2007 اهنب��رگ و هم��کاران ایزوتوپ استرانس��یم را مطالعه و س��ّن 
مطلق این س��ازند را تعیین کردند و مش��خص ش��د که اختالفاتي در 
مح��دوده  ي زماني آش��کوب  هاي ش��اتین-بوردیگالین وجود دارد. 
در 2009 الرس��ن و هم��کاران و در 2010 ون  بوخ��م و همکاران با 
کمک داده  ه��اي اهرنبرگ و هم��کاران و داده  ه��اي جدید، عالوه 
ب��ر تأیی��د کار آنها، بیوزون  هاي جدیدي را براي س��ازند آس��ماري 
ارائ��ه کردن��د. ایش��ان همچنی��ن م��رز اُلیگو-میوس��ن را بر اس��اس 
جدول جدید زماني زمین  شناس��ي )گرادس��تین و همکاران، 2004( 
 بازنگري کردند )جدول-1(. در جدول-1 بیوزوناس��یون الرس��ن و 
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همکاران )2009( ارائه شده است.

6- زون  بندي زيستی سازند آسماري توسط الرسن و همكاران
Borelis melo curdica – B. melo melo Assemblage zone-1-6

این زون بر اساس حضور کامل )Borelis melo curdica (Total  در 
درون سازند آسماري توصیف شده و جامعه  ي هم  زیست آن عبارتند از:

 Dendritina rangi, Meandropsina spp., Spirolina spp.,
 Peneroplis evolutus, Small Peneroplids, Discorbis,

.Polymorphinids, Echinoid debris, miliolids
سّن این زون بوردیگالین تعیین شده است.

Indeterminate zone-2-6
این زون ش��امل یک اینتروال بس��یار فقیر از فسیل در حد فاصل زون 
 Miogypsina , Elphidium sp.14 , Peneroplis fersenesis Ass.
 Borelis melo curdica , Borelis melo و باالترین زون فس��یلی Zone
melo Ass. Zone اس��ت. اغل��ب فون��اي موجود در این ح��د فاصل را 
میلیولیدهاي ناش��ناخته و  Dendritina rangi تش��کیل می  دهند. به  دلیل 
حضور گونه  هاي ناشناخته در این زون محدوده  ي زمانی مذکور به  عنوان 
زون مبهم نامیده شده است. این زون به  طور عمده به آکیتانین تعلق دارد.

 Miogypsina – Elphidium sp.14 – Peneroplis farsenesis-3-6
Assemblage zone

 Elphidium sp.14, Miogypsinaاین زون بر اساس حضور هم  زیست
 Faverina asmaricus و گاه��ی اوقات spp., Peneroplis farsenesis
 Flood می  تواند به  صورت.Miogypsina spp  توصیف شده و همین  طور

Zone دیده شود. این زون محدود به آکیتانین است.

  Archaias asmaricus – Archaias hensoni-4-6
.Miogypsinoides complanatus Assemblage zone

 Spiroclypeus  ای��ن زون بر اس��اس حضور مش��ترک و هم  زیس��ت
blankenhorni, Miogypsinoides complanatus تعریف ش��ده و سّن 

آن شاتین است.

 Lepidocyclina – Operculina – Ditrupa Assemblage -5-6
zone

 Eulepidina dilatata, ای��ن زون بر اس��اس مجموع��ه  ي هم  زیس��ت
 Rotalia viennoti, Planorbulina spp., Heterostegina spp.,
Haplofhragmium slingeri, Algae, تعریف شده و سّن آن از روپلین 

تا شاتین است.

Nummulites vascus – N. fichteli Assemblage zone -6-6
ای��ن زون بر اس��اس مح��دوده  ي حض��ور کام��ل )total( دو گونه از 

  2  زون  بندی زیســتی ســازند آســماری توســط الرســن و همکاران 
)2009( با کمی تغییرات

  با كمي تغييرات) 2009(بندي زيستي سازند آسماري توسط الرسن و همكاران   زون: 2جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1   کنترل ســّني فرآمینیفرهاي شاخص سازند آسماري )برداشت از گزارش 
)2006 ،IOR پروژه  ي ازدیاد برداشت کنسرسیوم نفتي

  
ازدياد برداشت  ي  برداشت از گزارش پروژه(مينيفرهاي شاخص سازند آسماري آي فركنترل سنّ: 1شكل 

  )IOR ،2006كنسرسيوم نفتي 
 
  اي  گسترش ناحيه -7

هاي   شرقي لرستان و سكوي فارس داخلي از آب بيرون مانده ولي در ناوه  اليگوسن، شمال- در ائوسن پسين
 ي  در پايان اليگوسن در نتيجه. ژرف سازند پابده ادامه داشته است هاي  گذاري نهشته  و لنگه، رسوب خوزستان

در مرز . تشكيل شده است شاتين يني به سنّيكوچك آسماري پا ي  هپيشروي آرام و محدود دريا، چرخ
گي اهواز از سازند سن  عنوان بخش ماسه  كه از آن به هشدهايي نهشته   اهواز ماسه ميوسن در نواحي- اليگوسن

. بخش كلهر نهشته شده است هاي تبخيري  در همين زمان در لرستان رسوب. دگرد  آسماري ياد مي
آسماري مياني  ي  هنهشته شده و چرخ ي  ژرفا در تمامي حوضه  هاي كم  هاي آكيتانين با ويژگي محيط  رسوب

عمق شدن دريا محسوس است و حتي دولوميتي   ني به مياني كمييآسماري پا ي  هاز چرخ. اند  وجود آورده  هرا ب
. دياژنز در مرز باالي آسماري مياني باشد ي  هيك مرحل ي  هت نشانهاي آسماري مياني ممكن اس  شدن رديف

در تمامي لرستان و ) آسماري بااليي ي  هچرخ(درياي بورديگالين  ي  هپس از اين فرسايش با پيشروي گسترد
در اواخر . شرقي خوزستان وجود ندارد  ها در شمال  شده ولي اين سنگ قسمت اعظم خوزستان انباشته

رسوبي آسماري به  ي  هتر شدن دريا و تبخيري حاكم و چرخ  عمق  ن با افت سطح آب دريا شرايط كمبورديگالي
  .پايان رسيده است

  1  بیوزوناسیون الرسن و همکاران )2009( و مقایسه ی  آن با آدامز و 
بورژوا )1967( و وایند )1965(

و  دارد وجود غالب صورت  به .Globigerina spp آن در كه است اي  محدوده شامل زيستي زون اين
 اما زياد تعداد با اين، مانند هاي تجمعي  زون .است رخ داده آن در  Turborotalia cerroazulensisانقراض

 دارند داللت آغازي اليگوسن زمان ًبر معموالو  بوده كوچك گلوبيژرينيدهاي حاوي عمده طور  به كم تنوع
 شده تأييد استرانسيوم ايزوتوپ ي  هوسيل  به سنّ اين ).باشند هم Chiloguembelina اگرحاوي ويژه  به(

  .است شده مشاهده نيز آغازي دراليگوسن . Turborotalia cerroazulensisاست
  

 )1965( و وايند )1967(و مقايسة آن با آدامز و بورژوا ) 2009(بيوزوناسيون الرسن و همكاران : 1جدول 
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نومولیت  هاي معرفی ش��ده تعریف گردیده است. مجموعه  ي هم  زیست 
 Operculina complanata, Eulepidina dilatata, Rotalia ش��امل 
 viennoti , Heterostegina spp.,Haplophragmium slingeri,
 Eulepidina elephantina, اس��ت. به  ع��الوه گونه  هایی مث��ل Ditrupa
نی��ز   Archaias operculiniformis, Subterranophyllum thomasi

وجود دارند. سّن این زون زیستی روپلین است.

 Globigerina spp. – Tuborotalia cerroazulensis -7-6
Assemblage zone

 .Globigerina spp این زون زیستی شامل محدوده  اي اس��ت که در آن
به  ص��ورت غالب وجود دارد و انقراض Turborotalia cerroazulensis  در 
آن رخ داده اس��ت. زون  هاي تجمعی مانند این، با تع��داد زیاد اما تنوع کم 
به  طور عمده حاوي گلوبیژرینیدهاي کوچک بوده و معموالًبر زمان الیگوسن 
آغازي داللت دارن��د )به  ویژه اگرحاوي Chiloguembelina هم باش��ند(. 
 Turborotalia .این سّن به  وس��یله  ي ایزوتوپ استرانسیوم تأیید شده اس��ت

cerroazulensis . درالیگوسن آغازي نیز مشاهده شده است.

7- گسترش ناحيه  ای
در ائوسن پسین-الیگوسن، شمال  شرقي لرستان و سکوی فارس داخلی 
از آب بی��رون مانده ولی در ناوه  های خوزس��تان و لنگه، رس��وب  گذاری 
نهش��ته  های ژرف س��ازند پابده ادامه داش��ته اس��ت. در پایان الیگوسن در 
نتیجه  ي پیش��روی آرام و محدود دریا، چرخه  ي کوچک آسماری پایینی 
به س��ّن ش��اتین تشکیل شده اس��ت. در مرز الیگوسن-میوس��ن در نواحی 
اهواز ماس��ه  هایی نهش��ته ش��ده که از آن به  عنوان بخش ماسه  سنگی اهواز 
از س��ازند آس��ماری یاد می  گردد. در همین زمان در لرس��تان رسوب  های 
تبخیری بخش کلهر نهش��ته ش��ده است. رس��وب  های آکیتانین با ویژگی 

محیط  های کم  ژرفا در تمامی حوضه  ي نهش��ته ش��ده و چرخه  ي آسماری 
میانی را به  وجود آورده  اند. از چرخه  ي آس��ماری پایینی به میانی کم  عمق 
ش��دن دریا محسوس اس��ت و حتی دولومیتی ش��دن ردیف  های آسماری 
میانی ممکن اس��ت نش��انه  ي یک مرحله  ي دیاژنز در مرز باالی آسماری 
میانی باش��د. پس از این فرسایش با پیشروی گسترده  ي دریای بوردیگالین 
)چرخه  ي آس��ماری باالیی( در تمامی لرستان و قس��مت اعظم خوزستان 
انباش��ته شده ولی این سنگ  ها در شمال  ش��رقي خوزستان وجود ندارد. در 
اواخر بوردیگالین با افت س��طح آب دریا ش��رایط کم  عمق  تر شدن دریا و 

تبخیری حاکم و چرخه  ي رسوبي آسماری به پایان رسیده است.
این س��ازند در فروافتادگي دزفول و ناحیه  ي ایذه گسترش چشم  گیري 
دارد و در جهات مختلف از نظر سنگ  شناس��ي، هندسه  ي رسوبي و زمان 
تش��کیل، تغییرات قابل  توجهي دارد. بررس��ي روند ای��ن تغییرات کمک 
ش��ایاني به درک چگونگي تشکیل پلتفرم آس��ماري و تکامل آن خواهد 
کرد. به  طور کلي س��ازند آس��ماري با مشخصات س��نگ چینه  اي، محیط 
رسوبي و محدوده  ي زماني معین شده در محل برش نمونه، در فروافتادگي 
دزفول دیده مي  ش��ود که با اندکي تغییر در لرس��تان قابل  تعقیب است. این 
س��ازند در نواحي فارس و بندرعباس نه تنها خواص س��نگ چینه  اي بلکه 

خواص زماني خود را هم از دست مي  دهد.
در گس��ترش ناحیه  ای، سازند آس��ماري داراي دو بخش رسمي است؛ 
بخش ماسه  س��نگ اهواز س��ازند مذک��ور در نواحي جنوب��ي فروافتادگي 
دزفول توس��عه یافته و بخ��ش تبخیري کلهر در شمال  ش��رقِي فروافتادگي 
دزفول و جنوب  غربي لرستان گسترش دارد و در بعضي میادین موجود در 
خوزستان نیز این بخش دیده شده است. الزم به  توضیح است که در نواحي 
کوهستاني مثل زون ایذه ماسه  سنگ  هاي شناسایي شده در سازند آسماري 
تفاوت فاحش سنگ  شناسي با ماسه  سنگ  هاي بخش اهواز در میادین نفتي 

فروافتادگي دزفول دارد که این ناشي از تفاوت منشأ آنهاست.

       منــــابع
]1[ امیری بختیار ح، طاهری، م.ر، اکبری ن، 1382، بیواستراتیگرافی و میکروپالئونتولوژی 
سازندهای زاگرس ایران، انتشارات داخلی شرکت نفت، گزارش شماره پ 5252، 

800 صفحه
]2[ مطیعي، ه، 1372، زمین  شناس��ي ایران، چینه  شناس��ي زاگرس، انتش��ارات س��ازمان 

زمین  شناسي کشور، 536 صفحه
[3] James GA, Wynd JG (1965) Stratigraphic 

Nomenclature Of Iranianoil Consortium Agreement 
Area. AAPG Bullet 49(12(:2182–2245. 

[4] Wynd JG (1965) Biofacies Of The Iranian 
Consortium-Agreement Area. Unpublished Report 
1082. Iranian Oil Operating Companies, Tehran.

[5] Ehrenberg, S.N., Pickard, N.A.H., Laursen, 
G.V., Monibi, S., Mossadegh,  Z.K., Svana, T.A., 
Aqrawi, A.A.M., Mcarthur, J.M., Thirlwall, M.F., 
2007, Strontium Isotope Stratigraphy Of The As-
mari  Formation (Oligocene _ Lower Miocene(, 
SW Iran: Journal Of  Petroleum Geology, 30(2(, 

107128-.
[6] Laursen G.V, Monibi S, Allan T.L, Pickard N.A, 

Hosseiney A, Vincent B ,Hamon Y ,Van-Buchem 
F.S.P, Moalemi A, Druillion G. 2009. Paper 
Presented At: Shiraz 2009. First International 
Petroleum Conference And Exhibition; Shiraz 
Iran The Asmari Formation Revisited; Changed 
Stratigraphic Allocation And New Biozonation.

[7] Van Buchem, F. S. P., Allan, T. L., Laursen, G 
.V., Lotfpor, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, 
H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., Vedrenne, 
V., And Vincent, B., 2010, Regional Stratigraphic 
Architecture And Reservior Types Of The Oligo 
– Miocene Deposits In The Dezful Embayment 
(Asmari And Pabdeh Formations( SW Iran: 
Geological Society, London, Special Publications, 
V.329; P. 219263-.


