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بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند  های آغاجاری و میشان

1- سازند آغاجاري
باال آمدن کوه  ها و پس��روي دریا در اث��ر چین خوردگي و راندگي طي زمان 
میوس��ن پایاني و پلیوسن موجب تشکیل محیط و حوضه  هاي خلیج دهانه ای 
و دریاچه اي ش��ده است. مقدار زیادي مواد تخریبي به صورت الیه  هاي قرمز 
و رس��وبات تخریبي در ناودیس  هاي مجاور انباشته شده و بدین طریق سازند 

آغاجاري در حوضه زاگرس به وجود آمده است.

1-1- موقعیت جغرافیایي برش نمونه
برش نمونه سازند آغاجاری در امتداد جاده  ای که میانه میدان نفتی آغاجاری 

را قطع می کند انتخاب شده است.

1-2- مرز پایین و باال
در محل برش نمونه در مرز پایین  س��ازند آغاجاري، مارن هاي خاکس��تري 
و س��نگ آهک هاي س��ازند میش��ان قرار دارند که حد بین آنها تدریجي و 
هم شیب است. از این رو مرز پایین سازند آغاجاري در رأس نخستین پیدایش 
مارن  های خاکس��تری دریایی میشان انتخاب می  ش��ود. در بعضی نقاط دیگر 
مانن��د ناحیه فارس قاع��ده پایین  ترین مارن  های قرمز به عن��وان حد پایین این 
س��ازند شناخته می  ش��ود. این روش نوعی دوگانگی بوده و مغایر روش  های 
بین  المللی اس��ت؛ چراکه در عمل در نواحی شمال  غربی فروافتادگی دزفول، 
مارن  های قرمزرنگ حاوی اپرکولینا گاهی جزء س��ازند میشان و گاهی حد 

تبدیل سازند میشان به آغاجاری در نظر گرفته می  شود. در مرز باالیی سازند 
آغاجاري، سازند بختیاري به حالت دگرشیبي دیده مي شود. البته در مواردی 
این مرز به صورت تدریجی است. در بعضي نقاط از جمله در نواحي لرستان 
)بین خرم  آباد–پل  دختر( س��ازند میشان وجود نداشته و سازندهاي گچساران 
و آغاجاري نس��بت به هم به شکل دگرشیب قرار مي گیرند. سازند آغاجاري 
به شکل دگرشیب توسط کنگلومراي بختیاري به سّن پلیوسن پوشیده مي شود.

1-3- سنگ   چینه  نگاری
در برش نمونه سازند آغاجاري شامل 2966  متر، تناوب تکراري چرخه  هایي 
که به  طرف باال دانه  ریز مي  شوند وجود دارد )شکل- 1(. هر چرخه به  ضخامت 
100-10 متر با الیه  هاي ماسه س��نگي - آهکي به  ضخام��ت 5-2 متر، به  رنگ 
قهوه  اي تا خاکس��تري آغاز ش��ده و با الیۀ ضخیمي از مارن ُس��رخ رنگ در 
تناوب با الیه  هاي نازک س��یلت استون و ماسه س��نگ ریز دانه ادامه مي  یابد. 
اما به طورکلی س��ازند آغاجاری از یک ردیف طبیعی از پایین به باال ش��امل 
سنگ  فرش��ی از قلوه های گلی یا کنگلومرای بین  سازندی یا الیه بندی مورب 
در ماسه  س��نگ های با دانه بندی متوس��ط هم��راه با ریپل  م��ارک، مارن های 
قرمز رن��گ المین��ه ای یا ت��وده ای ب��ا رگه های ژیپ��س، ترک  ه��ای گلی و 
ماسه سنگ  های ظریف دانه  ریز تش��کیل شده است. مطالعات میکروسکوپي 
نوع ماسه  س��نگ ها را کالک لیتایت تا چرت آرنایت نشان داده است. مشابه 
رخساره س��ازند آغاجاري در محل برش نمونه در قسمت اعظم فروافتادگي 

مقدمه
چرخۀ رسوبی فارس یک واحد زمین ساختی- چینه شناسی هم  زمان با کوه زایی آلپ است که در یک دریای پسرونده به  سمت جنوب غربی نهشته شده و تغییرات 
س��نّی آن از میوس��ن پیشین تا پلیوسن است. این چرخه در برگیرندة سازندهای گروه فارس )گچساران، میشان و آغاجاری( مي  باشد که نشانگر یک فاز پسروی 
اس��ت. ضخامت تقریبی ردیف های مورد نظر در لرس��تان و سکوی فارس 3000  متر اس��ت ولی در فروافتادگی دزفول و پس خشکی بندرعباس به حدود 6000  
متر مي رس��د. طي دوره نئوژن رس��وبات گروه فارس متش��کل از ماسه سنگ، مارن، سنگ  آهک و رس��وبات تبخیري به طور هم شیب روي آهک  هاي آسماري 

)الیگوسن - میوسن( تشکیل شده  اند. در این قسمت موارد بازنگري سازندهاي آغاجاري و میشان بررسي مي  شود.

حسن امیری بختیار  شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب
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  1    توالي چینه  شناسي و موقعیت زون  زیستي سازند آغاجاري )در 
محل برش نمونه(

  2    توالي چینه  شناســي و موقعیت زون  زیســتي بخش لهبري )در 
محل برش نمونه(

دزفول نیز گس��ترش دارد. اما در شمال  ش��رقي این فروافتادگي و در نواحي 
فارس داخلي و بندرعباس، رخس��اره آن اغلب از ماسه س��نگ تشکیل شده 
اس��ت. ضمن اینکه در این سازند در بخش وسیعي از فارس ساحلي، طبقات 
ژیپس مش��اهده مي  گ��ردد. همچنین در ناحی��ه فارس در س��ازند آغاجاری 

الیه های آهکی وجود دارد که در آنها فسیل های خاصی یافت می شود.
هم  زمان با رس��وب گذاری میشان در فروافتادگی دزفول و نواحی جنوبی  تر، 
رس��وبات قاره ای آغاجاری در محیط هایی مثل رودخانه های ماندری، دشت 
سیالبی و دلتایی در مناطق شمالی  تر مثل لرستان و نواحی شمالی نسبت به آن 
فروافتادگی، رسوب تشکیل داده اند. در ناحیه لرستان )بین خرم  آباد-پل  دختر( 
 س��ازند میشان وجود ندارد و سازندهاي گچس��اران و آغاجاري نسبت به  هم

 به شکل دگرش��یب قرار مي گیرند. با پسروی دریای میشان رسوبات قاره ای 
در ف��ارس و فروافتادگی دزفول غلبه یافته و رس��وبات میش��ان را پوش��انده 
اس��ت. این پدیده هم اکنون نیز در جریان اس��ت؛ به طوری که دلتای آبادان 
روی رس��وبات خلیج  فارس در حال پیشروی بوده، خلیج  فارس خود به  سمت 
جنوب در حال پس��روی است و باألخره س��ازند بختیاری که خود به  نحوی 
از رس��وبات Proximal بخش لهبری و تا حدی س��ازند آغاجاری محس��وب 
مي  ش��ود روی سازند آغاجاری نهش��ته می  گردد. این سازند در امتداد محور 

حداکثر فرونشست فروافتادگی دزفول تجمع کرده و گسترش یافته است.
در شرق فروافتادگي دزفول در محدوده خوزستان و در جنوب  غربي لرستان 
در قسمت باالیي سازند آغاجاري، بخش لهبري تشخیص داده شده است. در 
محل برش نمونه )شمال  شرق هفتکل( بخش لهبري متشکل از سیلت استون، 
مارن  هاي سیلتي و ماسه  سنگ کربناته نخودي تا خاکي  رنگ ژیپس  دار است 

که در باالي آن ماسه  سنگ قلوه  اي دیده مي  شود.
در بعضي نواحي خوزس��تان و جنوب  غربي لرستان در باالترین بخش سارند 
آغاج��اري، توالي همگني از مارن  هاي س��یلتي و سیلت  اس��تون به  رنگ کرم 
ت��ا خاکي وجود دارد که به  دلیل همانندي  هاي سنگ  شناس��ي، این نهش��ته  ها 

به  عنوان بخشي از سازند آغاجاري به  نام بخش لهبري شناخته مي  شوند.
برش نمونه بخش لهبري در تنگ تکاب در یال شمال  شرقی طاقدیس هفتکل 
و 9 کیلومتري شمال  ش��رقی شهرس��تان هفت��کل در امتداد جاده شهرس��تان 
باغ  ملک اندازه  گیري و انتخاب ش��ده است )ش��کل- 2(. این برش همچنین 
از برش نمونه به  س��وي مناطق شمال  ش��رقی به  ص��ورت گوناگون و محلي به 
کنگلومراي بختیاري تغییر رخساره مي  دهد. در بخش لهبري سنگ  واره  هاي 
محیط لب  شور تا ش��یرین کم  ژرفا دیده شده که از آن جمله مي  توان به آثار 
اس��ب )Hipparion( متعلق به پلیوس��ن )Pliocene( در این بخش خوزس��تان  

اشاره کرد.
 تاکنون گس��ترش بخش لهبری در مناطق هفتکل، مسجدس��لیمان و س��طح 
زمی��ن طاقدیس  های کوپال گزارش ش��ده اس��ت. حال آنکه گس��ترش آن 
بس��یار وسیع  تر بوده و محدوده میانی فروافتادگی دزفول به  طرف شمال  غرب 
تا منطقه مهران به  طوری قابل  شناس��ایی و ردیابی اس��ت که در چاه  هاي-1و2 
میدان آذر )میدان مشترک با عراق( تقریباً 200 متر از رأس سازند آغاجاری 

با بخش لهبری مطابقت دارد.

1-4- زیست چینه  نگاری
مجموع میکروفس��یل  های س��ازند آغاجاري و بخش لهب��ري در قالب ناحیه 
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 Elphidium-Rotalia-Ostracoda assemblage تجمعي ش��ماره- 66 با نام
zone(  معرفي شده است )شکل  هاي1-و2(. در سال  هاي اخیر سنگ  واره  هاي 

ذره  بیني Elphidium.sp. laminatum, sp .Amphistegina sp. نیز در این 
زون  زیستي تشخیص داده شده  اند.

ضمن اینکه در سطح زمین طاقدیس  هاي چم  نوري و کنگان ناحیه فارس، در 
طبقات آهکي و بین الیه  هاي آواري سنگ  واره  هاي درشت بریوزوآ )به  ویژه 
Tubucellaria(، قطعات ش��کم  پا و دوکفه  اي کالمیس1، قطعات استخوان، 

فلس و دندان کوسه یافت شده است.

1-5- گسترش ناحیه  ای
س��ازند آغاجاری در زاگرس با دو رخس��اره متفاوت مش��خص می  شود که 

هرکدام توسعۀ ناحیه  ای معیني دارند:
 رخساره ماسه  ای که در فارس داخلی، بندرعباس و قسمتی از فارس ساحلی 
گسترده شده در حواشی مرز ایران و عراق دیده می  شود. سازند آغاجاری در 

این مناطق بیشتر ماسه  سنگی است.
 رخساره مارنی که در بخش  هایی از سواحل خلیج فارس و بخش  های میانی 
و جنوب��ی فروافتادگ��ی دزف��ول گس��ترش دارد. در ای��ن نواح��ی طبقات 
تش��کیل  دهنده س��ازند آغاجاری اغلب از مارن قرمز تش��کیل ش��ده  اند. در 
بخش  های ش��مالِی فروافتادگی دزفول نیز همین رخساره  ها با افزایش مقدار 
ماسه  س��نگ قرار دارند. س��ازند آغاجاری در مناطق س��احلی خلیج  فارس و 
حوالی جزیره قش��م مش��خصات دریایی دارد و در توالی رس��وبی آن مانند 
حوال��ی میادی��ن بی  بی  حکیمه، س��یاه  مکان و گلخاری طبق��ات ژیپس دیده 

می  شود.
از دیدگاه گس��ترش جغرافیایي، ضخامت سازند آغاجاري از 610 تا 3048 
متر متغیر اس��ت. در فروافتادگي دزفول، سازند آغاجاري بیشترین ضخامت 
را دارد )میدان گل  محک در ش��مال اندیمش��ک(. ولي ضخامت این سازند 
به  سمت شرق و جنوب  شرقي کاهش مي  یابد. در این روند، کاهش ضخامت 
سازند آغاجاري با افزایش ضخامت س��ازند میشان همراه است. از همین رو 
گاهي س��ازندهاي آغاجاري و میش��ان هم  زمان به  حساب مي  آیند و به  همین 
جهت اس��ت که س��ّن آغاجاري از میوس��ن میاني تا پلیوسن فرض مي  شود. 
اما س��ازند آغاجاري در همه  جا هم  سّن نیست. از شمال  غربي به جنوب  شرقي 
حوضه زاگرس و همچنین در عرض حوضه از شمال  ش��رقي به جنوب  غربي، 

سّن این سازند جوان  تر مي  شود.
هرچند حفاري  هاي بسیاري در این سازند انجام شده اما از سال 1965 میالدي 
به  بعد تحقیقات خاص چینه  شناس��ي روي سازند آغاجاری انجام نشده است. 

بنابراین موارد زیر جهت تحقیق در این سازند پیشنهاد می  شود:
 تاکنون گستره بخش لهبری از سازند آغاجاری در محدوده مسجدسلیمان_هفتگل 

گزارش ش��ده است. حال آنکه در این بخش تا محدوده شمال  غربی فروافتادگی، 
منطقه مهران )تا محدوده میدان نفتی آذر( وجود دارد که باید به  صورت سیستماتیک 

ردیابي شود.
 با توجه به گس��ترش الیه  های آهکی حاوي سنگ  واره  هاي درشت دریایي 
درون ای��ن س��ازند در ناحیه فارس، می  ت��وان از آنها جه��ت تعیین تغییرات 

چینه  شناسی و محیط رسوبی استفاده کرد.
 ب��ا توجه به ترکیبات آهن موجود در این س��ازند می  توان به پالئومغناطیس 

حوضه رسوبی زاگرس در زمان میوسن پسین-پلیوسن پی برد.

2- سازند میشان
ارتباط حوضۀ زاگرس که تقریباً طی رس��وب  گذاری س��ازند گچس��اران با 
دریای مدیترانه برقرار بوده، از ابتدای رس��وب  گذاری سازند میشان و شاید 
پس از آن به  تدریج قطع می  شود. 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 
کم  عمق قرار می  گیرد. این پیشروی یا به  عبارت ساده  تر باال  آمدن سطح دریا 
موجب رس��وب  گذاری سازند میش��ان در محدوده وس��یعی از فروافتادگی 
دزفول و فارس می  ش��ود. در پایان، س��ازند میشان به وس��یله سازندآغاجاری 

پوشانده می  شود.

2-1- موقعیت جغرافیایي برش نمونه
برش نمونه س��ازند میش��ان در جنوب می��دان نفتی گچس��اران واقع در 50 
کیلومت��ری جنوب  ش��رقی شهرس��تان گچس��اران )دوگنب��دان( در اس��تان 
کهگلیوی��ه   و   بویراحم��د معرفی ش��ده اس��ت. این ب��رش نمون��ه در امتداد 
ج��اده  ای که از یال جنوبی میدان گچس��اران عبور می  کند برداش��ت ش��ده 
 و در س��ال 1965 توس��ط وان��د و جیمز مختص��ات جغرافیای��ی آن به قرار

N:30°,13',08" E:50°,45',34 گ��زارش ش��ده  اس��ت. از آنجا   که مختصات 

مذکور در نقش��ه زمین  شناس��ي گچساران بین نهشته  هاي س��ازند گچساران 
)1/100000( قرار مي  گیرد س��عي ش��ده نزدیک  ترین و بهترین توالي سازند 
میشان در حوالي مختصات ذکر شده براي نمونه  برداري انتخاب گردد. برش 
انتخاب��ي در امتداد جادة آب  ش��یرین-باباکالن، در کنار رودخانه زهره و در 
دامنۀ شمالي میدان نفتي گرنگان )در مجاورت میدان گچساران( قرار دارد.

2-2- مرز پایین و باال
در محل برش، نمونه مرز زیرین س��ازند میش��ان با س��نگ گچ  های س��ازند 
گچس��اران، ناگهانی و مش��خص اس��ت. در حالی که مرز باالیی این سازند 

با مارن  ها و ماسه  سنگ  های سازند آغاجاری،   تدریجی و هم  شیب می  باشد.
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2-3-  سنگ  چینه  نگاری
س��ازند میشان در محل برش نمونه ش��امل 710 متر مارن خاکستري و سنگ 
آهک  هاي رسي مملو از پوس��ته صدف است )شکل-3(. سنگ آهک  هاي 
صدفي، نس��بتاً س��خت و زرد یا کرم  رنگ می باشند. بخش پائیني این سازند 
را طبقات آهکي کرم  ش��کل2   تش��کیل مي  دهند که در تن��اوب با مارن  هاي 
خاکس��تري هستند و در جهت جانبي به سنگ آهک  هاي ریفي مقاوم  بخش 
گوري تبدیل مي  شوند. بقیۀ ردیف شامل مارن  هاي خاکستري با میان  الیه  هاي 
سنگ آهک رسي صدف  دار و متراکم  تر است. نهشته  های این سازند در ناحیه 
فرو  افتادگی دزفول و بندرعباس گس��ترش وسیعی داشته و از پایین و باال بین 
س��ازندهای گچساران و آغاجاری قرار دارد. سنگ  شناسی این سازند تناوبی 
از مارن و سنگ آهک غنی از فسیل  های فرامینیفر و دوکفه  ای  هاست. به  طور 
کلي لیتولوژي برش نمونه سازند میشان را می  توان به چهار بخش کلی تقسیم  
کرد. در این تقس��یم  بندي از چهار الیۀ راهنماي آثار کرم  شکل، آهک  هاي 

اپرکولینادار، مارن  هاي استرادار و ماسه  سنگ  ها استفاده شده است.
 بخش تحتانی عمدتاً از س��نگ  آهک  های ص��دف  دار در تناوب با الیه  های 
مارن خاکس��تری تش��کیل ش��ده اس��ت. این بخش قابل  مقایس��ه با الیه  های   
کرم  ش��کل بوده و در جهت جانبي به س��نگ آهک  هاي ریفي مقاوم  بخش 
گوري تبدیل مي  ش��ود. گس��ترش الیه  های آهکی در این بخش بیش از دو 
بخ��ش باالی��ی اس��ت. در حالی ک��ه الیه  ه��ای مارنی این بخش گس��ترش 
محدودتری دارند. در س��ال 1965 ضخامت الیه  های موس��وم به کرم  شکل 
توسط واند و جیمز حدود 65 متر ذکر شده اما در مطالعات اخیر به  علت عدم 
مواجه��ه ب��ا الیۀ راهنمای قابل  تش��خیص، ح��د باالیی این بخش بر س��نگ  

آهک  های اوپرکولینادار انتخاب ش��ده اس��ت. بدین  ترتیب ضخامت بخش 
تحتانی سازند میشان حدود 175 متر است. طبق بررسی  ها گسترش کرم  شکل 
در قاعده طبقات میشان در بسیاری از نقاط قابل  تشخیص است؛ به  طوری که 
در برش ارمش   )رامهرمز( نیز اشاره شده که در تناوب با مارن  هاي خاکستري 

است.
 بخش میان��ي از رأس آهک  هاي اپرکولینادار تا قاعده مارن  هاي اس��ترادار 
اس��ت. همچنین گس��تردگي جانبي الیه  هاي س��نگ آهک اپرکولینادار در 

نواحي مختلف، توسط نویسندگان متعددي مطرح شده است.
 به  دلیل قابل  توجه  بودن الیه  های اس��ترا، بخش سوم این سازند به الیه مورد 
اش��اره اختصاص یافته اما پهنۀ گسترش مارن  هاي استرادار به  طور دقیق معلوم 

نیست.
 بخ��ش باالیي این س��ازند از رأس مارن  هاي اس��ترادار تا انتها )مرز س��ازند 
آغاجاري( ادامه دارد. تفاوت اصلي این بخش )که در بعضی مناطق نسبت به 
برش نمونه ضخامت بیشتری دارد( با سه بخش قبلي، حضور ماسه  سنگ  هاي 
با نقش  موج )رپیل  هاي متقارن( در آنس��ت. افزای��ش ضخامت این بخش را 
می  توان به گسترش بیشتر الیه  های ماسه  سنگی آن از برش مذکور نسبت داد.

2-4- زیست  چینه  نگاری
وایند )1965( بر مبنای میکروفس��یل  ها دو بیوزون تجمعي شماره  هاي64و65 
را براي س��ازند میشان معرفي کرد. س��نگ آهک زیرین به  نام بخش گوري 
از س��ازند میش��ان، مهم  ترین و ممیزترین مجموعۀ میکروفسیل گروه فارس 
اس��ت. این س��نگ آهک ریفي ب��ا پیدای��ش ف��راوان Operculina به  همراه 
میکروفس��یل  های دیگري دیده مي  ش��ود که در برگیرنده ناحیه تجمعي64- 
است. در مناطقي که سازند میشان حضور ندارد باز هم مي  توان الیۀ نازکي از 
س��نگ آهک حاوي Operculina را در مرز تدریجي بین الیه  هاي ژیپس  دار 
س��ازندهاي گچساران و آغاجاري مش��اهده کرد. وایند   خاطرنشان مي  سازد 
 Operculina-Nephrolepidina-Miogypsina که ناحیه تجمعي- 64 با عنوان
 Borelis melo- Rotalia- و ناحی��ه تجمعي- 65 با عن��وان assemblage zone

Miogypsina assemblage zone خوانده مي  شوند. بیوزن- 64 متعلق به بخش 

گوری از سازند میشان است   )شکل-  3(.
زیس��ت چینه  نگاری سازند میشان بر مبنای نانوفسیل  ها توسط فشکي   )1382( 

انجام شده ولي از این طریق سّن دقیق این سازند به  دست نیامده است.

3- بخش آهکی گوری
نام این بخش از تنگ  گوری کوه هرنگین استان فارس گرفته شده است. قباًل 
این واحد سنگ  چینه  ای با عناوین سازند گوری یا سنگ آهک اپرکولینادار 
ش��ناخته مي  شد. بخش گوري در جنوب  شرقي زاگرس حداکثر ضخامت را 
داش��ته و به  طرف ناحیه فارس و خوزستان نازک مي  ش��ود؛ به  طوري که در 

  3    توالي چینه  شناســي و موقعیت نواحي زیســتي سازند میشان 
در محل برش نمونه
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فروافتادگي دزفول آثار الیه  هاي نازک این بخش مشاهده مي  گردد.

3-1- موقعیت جغرافیایی
برش نمون��ه بخش آهکی گوری در یال جنوبی کوه گچ در ش��رق گنبدی 
نمکی به  همان نام، واقع در 27 کیلومتری جنوب  ش��رقی شهر الر استان فارس 
و 17/5 کیلومتری جنوب  شرقی دهکده نیمه در این استان انتخاب شده است.

3-2- مرز پایین و باال
مرز پایینی این بخش با مارن  های قرمز و ژیپس  های سازند گچساران به  صورت 
قاطع و همساز است. مرز پایینی گوری با سازند رازک در منطقه بندرعباس، 
همس��از و ناگهانی بوده و مرز باالیی آن با مارن  های خاکستری سازند میشان 

همساز و قاطع است. در حوالی بندرعباس گاهی این مرز تدریجی است.

3-3- سنگ  چینه  نگاری
ردیف بخش آهکی گوری ش��امل 112/5 متر سنگ آهک  های کرم  رنگ، 
سخت، خشن، برجسته، به  رنگ هوازده قهوه  ای و واجد فسیل  های فراوان در 

تناوب با الیه  های نازک مارن خاکستری است.
این بخش در محل برش نمونه به دو واحد سنگ  چینه  ای تقسیم شده است:

 سنگ آهک  های دولومیتی، سنگ  آهک رسی همراه با فرامینیفرهای بنتیک
 س��نگ آهک  های ضخی��م الی��ه کرم  رنگ به  هم��راه آثار ایکنوفس��یل و 

اپرکولینای فروان و بریوزوئر

3-4- گسترش جغرافیایی بخش گوری
بخش گوری س��ازند میش��ان در جنوب  ش��رقی فارس حداکثر گستردگی را 
دارد؛ به  ط��وری ک��ه گاهی ضخامت آن ش��امل 610 متر س��نگ آهک  های 
ریفی اس��ت. در ناحیه بندرعباس گاهی ضخامت این بخش به 1200 متر نیز 
می  رسد. بخش گوری از سمت فارس به  سوی خوزستان نازک می  شود و در 

ورای گسله کازرون ناپدید می  گردد. ولی آثار آن به  صورت الیه  های نازک 
سنگ آهک در قاعده سازند میشان در فروافتادگی دزفول دیده می  شود. در 
فروافتادگی دزفول جنوبی قاعده سازند میشان شامل سنگ آهک  های بخش 
گوری و مارن  های خاکس��تری اس��ت. البته در بیشتر موارد، بخش گوری در 
این ناحیه ش��امل تناوبی از سنگ آهک  رسی و مارن است. در بخش فوقانی 
سازند میشان در فروافتادگی دزفول عالوه بر مارن  های خاکستری، ماسه  سنگ 

و مارن قرمز و در مواردی سنگ آهک  نیز دیده شده است.

3-5- گسترش جغرافیایی
 وجود س��ازند میش��ان در بخش مرکزي ناحیه فروافتادگ��ي دزفول حاکي از 
آنس��ت که ضخامت این س��ازند به  سمت شرق و جنوب  ش��رقي فروافتادگي 
دزف��ول افزایش مي  یابد؛ به  طوري  ک��ه ضخامت آن در چ��اه  -39 میدان نفتي 
پارسي به 590 متر و در چاه-  222 میدان نفتي مارون به 300   متر می  رسد. قاعده 
سازند میشان در فروافتادگی دزفول، از سنگ  آهک بخش گوري و مارن  هاي 
خاکستري تشکیل شده اس��ت. این بخش در خوزستان در مواردی ضخامت 
قابل  توجهي دارد؛ به  طوري   که در چاه-85 میدان نفتي پازنان حدود 192 متر، 
در چ��اه-14 میدان نفت��ي کرنج و چاه-39 میدان نفتي پارس��ي 174 متر و در 
چاه  -18 میدان نفتي کرنج 162 متر ضخامت دارد. از طرفي طبق بررس��ي  هاي 
اخیر این س��ازند در ناحیه لرستان حتي در مکان  هاي جنوبي  تر از آن یعني در 
منطقه شمال اللي و دزفول گسترش ندارد. به  طورکلي ضخامت سازند میشان 
از فرو  افتادگي دزفول به س��مت فارس و بندرعباس افزایش مي  یابد. همچنین 
بیش��ترین ضخامت بخش گوري سازند میشان در مرکز فروافتادگي دزفول با 
192  متر و در میدان نفتي پازنان و چاه  - 85 اس��ت. از این جهت که فرونشست 
فروافتادگ��ي دزف��ول یک نشس��ت نامتعادل ب��وده، احتم��االً مي  تواند نتیجه 
شکل  گیري  هاي س��اختماني یا دگرشکلي  هاي سازند گچس��اران و باال  آمدن 
تدریج��ي مناطق ش��مالي  تر آن ب��وده و موجب پدیدار   ش��دن ضخامت  هاي 

نا  متعادل در فروافتادگي دزفول شده باشد.


