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زهرا کالنتر زاده، محمدرضا قطبی راوندی   دانشگاه تبریز نجمه السادات طباطبایی نیا*  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند 

بررسی محیط رسوبی وفرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در برش چینه شناسی 
تنگ بَن )شمال غرب بهبهان(

سازند آسماری به سن الیگو-میوسن در برش چینه شناسی تنگ بَن در شمال غرب بهبهان با ضخامت150متر شامل آهک های خیلی ضخیم تا ضخیم الیه 
اس��ت. بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی مقاطع نازک میکروس��کوپی، تعداد 7میکروفاسیس در توالی آهکی این سازند شناسایی گردیدکه در 
4کمربند رخساره ایالگون،س��د، بخش محدود شده )رمپ داخلی( و رمپ میانی نهش��ته شده اند. روند گسترش میکروفاسیس هاحاکی از آن است که 
س��ازند آسماری در این برش در یک رمپ هموکلینال تشکیل شده است. فرایندهای دیاژنزی دریایی، جوی و تدفینی،  نهشته های سازند آسماری در 

این برش را تحت تاثیر قرار داده اند.
سازند آسماری، تنگ بَن، دیاژنز،میکروفاسیس، زاگرس

مقدمه
 س��ازند آسماری باسن الیگو � میوس��ن،مهمترین سنگ مخزن نفت در 
حوضه زاگرس است. این سازند کم عمق  ترین افق تولیدکننده ی نفت در 
جنوب باختری ایران محسوب می شود و 75درصد نفت درجای کشف 
ش��ده در جنوب باختری ایران، در مخازن آس��ماری انباشته شده است.

این سازند دارای دو بخش است؛بخش ماسه سنگی اهواز که در نواحی 
جنوبی فروافتادگی دزفول دیده می ش��ود و بخش تبخیری کلهر که در 

شمال غربی فروافتادگی دزفول و جنوب غربی لرستان وجود دارد.
درحقیقت رسوبات سازند آسماری را می توان آخرین پیشروی وسیع 
دری��ا در زاگرس تلقی کرد]1[.برخالف س��نگ های تخریبی که در 
آن ها بافت اولیه سنگ در ایجاد تخلخل اهمیت دارد، در سنگ های 
کربنات��ه، دیاژنز در ایجاد یا از بین ب��ردن تخلخل نقش عمده ای ایفا 
می کند]2[.همچنی��ن در س��نگ های کربناته، ن��وع تخلخل که متاثر 
از بافت س��نگ و دیاژنز اس��ت، بر نفوذپذیری س��نگ، تاثیر مستقیم 
دارد. بنابرای��ن، فراینده��ای دیاژنتیکی یک��ی از عوامل کنترل کننده 
خصوصیات مخزنی س��نگ های کربناته هس��تند که در تعیین ارزش 
مخزنی آنها نقش عمده دارند]3[. جس��تجو برای س��نگ مخزن های 
مناسب وتعیین گسترش آن ها، همچنین، بهره برداری از مخازن نفتی 
موجود در سنگ های کربناته، نیازمند انجام مطالعات رسوبی وتعیین 

تاریخچه دیاژنتیکی، در کنار مطالعات چاه پیمایی است.

با توجه به اینکه سازند آسماری در اکثر میدان ها دارای نفت مرغوب و 
با ظرفیت تولیدی باالست، لذا اکتشاف وبهره برداری اولیه از این سازند 
درکنار مطالعات تکمیلی ازقبیل تعیین تغییرات محیط رس��وبی،تخلخل 
ودیگر پارامترهای مخزنی و چینه شناسی از اهداف مهم در صنعت نفت 
تلقی می ش��ود.برش تنگ بن از جمله مناطقی است که سازند آسماری 
در آن به خوبی رخنمون دارد. در این تحقیق،به مطالعه و بررس��ی محیط 
رسوبی و فرایندهای دیاژنزی دراین برش چینه شناسی پرداخته می شود.

1� موقعیت منطقه مورد مطالعه
ب��رش م��ورد مطالعه با مختص��ات جغرافیای��ی50 درج��ه و 13 دقیقه 
طول ش��رقی و30 درجه و 51 دقیقه عرض ش��مالی، در 33 کیلومتری 
ش��مال غربی بهبهان و در یک محدودة کوهس��تانی در زون زاگرس 
چین خورده واقع شده است.مسیر منطقه ازطریق شهرستان های بهبهان، 
دهدش��ت و لیکک با جاده آس��فالته قابل دسترس��ی است)شکل-1(.

دراین برِش چینه شناس��ی، س��ازند آس��ماری 150مت��ر ضخامت دارد 
وشامل الیه های خیلی ضخیم تا ضخیم آهکی است)شکل-2(.

2� روش مطالعه
مطالعه به دو روش صحرایی و آزمایش��گاهی انجام گرفته است. به منظور 
تعیین محیط رسوبی و بررسی فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در منطقه 

)Najmeh.sadat89@yahoo.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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تنگ بَن تعداد 76 نمونه برداش��ت شد. با استفاده از مشاهدات صحرایی و 
بررسی میکروسکوپی)سنگ شناس��ی و فسیل شناسی(مقاطع نازک تهیه 
ش��ده از نمونه های س��نگی، 7میکروفاس��یس کربناته شناس��ایی گردید. 
نامگذاری س��نگ های آهکی بر اس��اس روش دانهام)Dunham,1965(و 
میکروفاسیس ها بر اساس مدل فلوگل)Flugel,2010( صورت گرفته است.

 3� تحلیل میکروفاسیس ها
بر اساس مش��اهدات صحرایی و بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی، 
تعداد7میکروفاسیس شناسایی گردید که در چهار محیط الگون، سد، 

بخش محدود شده )رمپ داخلی( و رمپ میانی نهشته شده اند.

A1- وکستون بایوکالستی دارای فرامینیفر بنتیک 
)BioclasticWackstone withBenthicforaminifera(

و  Miliolidae بنتی��ک  فرامینیفره��ای  میکروفاس��یس  دارای  ای��ن 
rangiDendritina و قطعاتی از اس��تراکد می باش��د ک��ه در زمینه ای از 

.)A،3میکرایت و میکرواسپار قرار گرفته اند) شکل
تفسیر: میلیولیدها در انواع محیط های آبی کم عمق نیمه شور تا خیلی شور قادر 
به زندگی هستند. زمینه میکرایتی و وجود میلیولیدها موید محیطی آرام وکم 
انرژی است.به طور کلی،  حضورمیلیولیدهاشاهدی برای محیط های الگون 
بوده]5[ ونشان از نهشته شدن این میکروفاسیس در یک محیط الگون دارد. 

این میکروفاسیس معادل با RMF شماره 16 فلوگل )Flugel,2010( است.

)Mudstone( مادستون–A2
زمینه اصلی این ریز رخس��اره را میکرایت ومیکرواس��پار تشکیل داده 
است. خرده هایی از فرامینیفرهای بنتیک به میزان کمتر از 10درصد در 

.)B،3این ریز رخساره مشاهده شده ا ند )شکل
تفسیر:مقدار اندک بایوکالس��ت ها نشان دهنده چرخش محدود آب 
و نبود ش��رایط مناس��ب برای زیس��ت موجودات است.همچنین عدم 
وجود س��اختمان های روزنه ای، اینتراکالس��ت ها، کانی های تبخیری 
و س��اختارهای حاصل از خش��ک ش��دن، نش��ان از نهش��ته شدن این 
ریزرخساره  در محیط الگون رمپ داخلی دارد.]6[این میکروفاسیس 

معادل با RMF شماره 16 فلوگل است.

BioclasticOoliticPeloi( پکس�تون پلوئیدی االیتی بایوکالستی-A3
)dalPackstone

این میکروفاسیس شامل ااییدهایی با جورشدگی نسبتاً خوب است که 

عمدتاً میکرایتی شده اند و تشخیص فابریک داخلی آن ها دشواراست، 
پلوئیدهایی که به نظرمی رس��د حاصل میکریتی ش��دن اائیدها باشند و 
خرده ه��ای خارپوس��تان، از اجزای دیگر این میکروفاس��یس اس��ت 

.)C،3شکل(
تفس��یر:وجود اائیده��ای با جورش��دگی خ��وب و نب��ود زمینه گلی، 
نشان دهنده تشکیل این میکروفاسیس در یک محیط پُرانرژی مانند سد 
و در باالی خط امواج عادی است.]7[ این میکروفاسیس را می توان با 

RMF شماره 30 فلوگل مقایسه کرد.

 1   الف( موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه ب( نقشه زمین شناسی 
مقطع سطح االرضی منطقه بهبهان)اقتباس با تغییرات اندكی ازشركت 
نفــت ایران، واحــد زمین شناســی و اكتشــاف،ورق 20836خاوری 

)دهدشت( و 20836  باختری )بهبهان((. ]4[

3 
 

 
ازشركت نفت ايران، با تغييرات اندكي اقتباس(نقشه زمين شناسي مقطع سطح االرضي منطقه بهبهان) موقعيت جغرافيايي برش مورد مطالعهب) الف:1شكل

  [4] .))بهبهان(باختري   20836و ) دهدشت(خاوري 20836واحد زمين شناسي و اكتشاف،ورق 

  
  شناسي سازند آسماري در برش مورد مطالعه ستون چينه:2شكل

 2   ستون چینه شناسی سازند آسماری در برش مورد مطالعه
3 

 

 
ازشركت نفت ايران، با تغييرات اندكي اقتباس(نقشه زمين شناسي مقطع سطح االرضي منطقه بهبهان) موقعيت جغرافيايي برش مورد مطالعهب) الف:1شكل

  [4] .))بهبهان(باختري   20836و ) دهدشت(خاوري 20836واحد زمين شناسي و اكتشاف،ورق 

  
  شناسي سازند آسماري در برش مورد مطالعه ستون چينه:2شكل
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A4-گرینستون پلوئیدی بایوکالستی
)Bioclasticpeloidalgrainstone(

در این میکروفاس��یس دانه ه��ای میکرایتی بیضوی و گرد ش��ده بدون 
ساختمان داخلی با جورش��دگی خوب دیده می شود. عالوه بر آن ها، 
فرامینیفره��ای Miliolidae به ص��ورت پراکنده و خرده های اس��کلتی 

.)D،3دیگر نیز وجود دارد)شکل
تفسیر:گردشدگی،جورش��دگی دانه ها و بافت س��نگ، بیانگرمحیطی 
پُرانرژی اس��ت. با توجه به عدم وجود الیه های ش��یلی یا مارنی همراه 
این میکروفاس��یس وبافت س��نگ، محیط س��دی رم��پ داخلی برای 
 RMF تشکیل آن پیشنهادمی ش��ود.]8[ این میکروفاسیس را می توان با

شماره 4 فلوگل مقایسه کرد. 

A5- پکستون بایوکالستی با فرامینیفر غالب میلیولید 
)Bioclasticpackstone with abundant miliolid foraminifera(

 rangiDendritina و Miliolidae در این میکروفاسیس فرامینیفرهای بنتیک
بایوکالس��ت غالب را تش��کیل می دهند. قطعاتی ازخارپوست از دیگر 

.)E،3اجزای موجود در این میکروفاسیس است )شکل
تفسیر: حضور تعداد زیادی از فرامینیفرهای دارای دیواره پورسالنوز، 
جورش��دگی و بافت سنگ، بیانگر نهشته ش��دن این میکروفاسیس در 
قس��مت های نس��بتاً پرانرژی و نزدیک س��د محیط های الگونی است 
ونشان می دهد که رسوب گذاری در محیط الگون انجام گرفته است.

]9[این ریز رخساره معادل با RMF شماره 16 فلوگل است. 

A6 - وکستون بایو کالستی با خرده هاي اسکلتي 
)Bioclasticwackestone with diverse fossils(

قطعاتی از خارپوس��ت، دوکفه ای، اس��تراکدو همچنین فرامینیفرهای 
بنتیک، بایوکالس��ت های این میکروفاس��یس هس��تند که در زمینه ای 

.)F،3ازمیکرایت قرارگرفته اند )شکل
تفس��یر: تنوع موجودات، حاکی ازافزایش تدریجی عمق آب و شرایط 
دریایی اس��ت.]10[این میکروفاسیس با RMF شماره3فلوگل مطابقت 
می کند. عدم وجود ش��یل آهکی همراه با این میکروفاس��یس، محیط 

رسوبی رمپ میانی را برای این میکروفاسیس پیشنهاد می دهد.]11[

)grainstoneBioclastic(گرینستون بایوکالستی -A7
در ای��ن میکروفاس��یس قطع��ات خارپوس��تان، بایوکالس��ت غالب و 

 A   3وكستون بایو كالستی بافرامینیفر بنتیک،Bمادستون،Cپکستون 
پلوئیدی االیتی بایوكالستی،Dگرینســتون پلوئیدی بایوكالســتی، 
Eپکســتون بایوكالســتی با فرامینیفــر بنتیک غالب،Fوكســتون 

بایوكالستی با خرده هاي اسکلتي وG گرینستون بایوكالستی.

6 
 

  
 :3شكل

Aوكستون بايو كالستي بافرامينيفر بنتيك،Bمادستون،Cكستون پلوئيدي االيتي بايوكالستيپ،D پلوئيدي بايوكالستيگرينستون،  
Eپكستون بايوكالستي با فرامينيفر بنتيك غالب،F و هاي اسكلتي خردهوكستون بايوكالستي باG  بايوكالستيگرينستون.  
  
  

 4   ســتون چینه شناسی سازند آسماری در منطقه تنگ بن به تفکیک 
میکروفاسیس ها و محیط رسوبی

7 
 

  
  ها و محيط رسوبي ستون چينه شناسي سازند آسماري در منطقه تنگ بن به تفكيك ميكروفاسيس:4شكل

  
  محيط رسوبي سيرتفـ  3

شناسي مورد مطالعه و با توجه به عدم وجود روندهاي ريفي  هاي موجود در مقطع چينه براساس ميكروفاسيس
. دارنسبت داد رسوبات مورد مطالعه را به پالتفرم كربناته نوع فالت حاشيهگذاري  توان محيط رسوب نمي ،پيوسته

كه بيانگر شيب باالي محيط )ها ها و برش ها، اينتراكالست توربيدايت(فقدان رسوبات لغزشي و ريزشي ،همچنين
هاي  نوع رمپها را در يك پالتفرم كربناته از  گذاري اين نهشته رسوب،دباش نشست رسوبات مي رسوبي در زمان ته

برش هاي  محيط رسوبي نهشته ،با توجه به نكات ذكر شده. سازد شيبدار در قسمت انتهايي غير ممكن مي
باتوجه به انرژي محيط وفراواني اجزاي .شود شيب در نظرگرفته مي رمپ كربناته از نوع هم ،نب شناسي تنگ چينه
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فرامینیفره��ای بنتیک و خرده هایی از فس��یل های دیگر در زمینه ای از 
.)G،3اسپار دیده می شود )شکل

تفس��یر:باتوجه به نوع الوکم ها وفقدان زمینه دانه ریز، ش��رایط پرانرژی 
محیط س��دی رمپ داخلی برای تش��کیل این میکروفاس��یس پیشنهاد 
می ش��ود]6[.این میکروفاس��یس رامی توان با RMF ش��ماره27 فلوگل 

مقایسه کرد.
 

4 � تفسیرمحیط رسوبی 
براس��اس میکروفاس��یس های موج��ود در مقط��ع چینه شناس��ی مورد 
مطالع��ه و ب��ا توجه به عدم وج��ود روندهای ریفی پیوس��ته، نمی توان 
محیط رس��وب گذاری رس��وبات مورد مطالعه را به پالتف��رم کربناته 
نوع فالت حاشیه دارنس��بت داد. همچنین، فقدان رس��وبات لغزش��ی و 
ریزشی)توربیدایت ها، اینتراکالست ها و برش ها(که بیانگر شیب باالی 
محیط رسوبی در زمان ته نشست رسوبات می باشد،رسوب گذاری این 
نهشته ها را در یک پالتفرم کربناته از نوع رمپ های شیبدار در قسمت 

انتهایی غیر ممکن می سازد.
با توجه به نکات ذکر شده، محیط رسوبی نهشته های برش چینه شناسی 
تنگ بَن، رمپ کربناته از نوع هم ش��یب در نظرگرفته می ش��ود.باتوجه 
به انرژی محیط وفراوانی اجزای اس��کلتی و غیراس��کلتی، محیط های 
رسوبی تشخیص داده شده بر روی این رمپ کربناته عبارتند از:الگون، 

سد، بخش محدود شده)رمپ داخلی( و رمپ میانی. )شکل-4و5(
 

5� مطالعه فرایندهای دیاژنزی 
فرایندهای دیاژنزِی مش��اهده ش��ده ی سازند آس��ماری در این برش، 
متنوع وبا محیط های رس��وبی مختلفی مرتبط می باش��ند؛ این فرایندها 

عبارتند از:

5-1-میکرایتی شدن1
میکرایتی ش��دن بیوکالست ها و تشکیل کورتوئید از فرایندهای دیاژنز 
دریایی است. میکرایتی ش��دن بیوکالست ها می تواند در جلوگیری از 
انحالل و گس��ترش تخلخل های قالبی در آن ها نقش داش��ته باش��د]1[

.)A،6شکل(

5-2- نئومورفیسم2
نئومورفیس��م عمدتاً در س��نگ های آهکی از نوع افزایش��ی است که 
منجر به تش��کیل بلورهای موزاییکی درش��ت می شود. دو نوع متداول 

آن عبارتنداز:1- تش��کیل میکرواس��پار� اس��پار دروغین از میکرایت 
2- کلس��یتی شدن اس��کلت ها، ااییدها و س��یمان های اراگونیتی اولیه. 
نئومورفیسم کاهشی باعث تشکیل بلورهای موزاییکی ریزتر می شود.

]12[نئومورفیسم مش��اهده شده درمقاطع نازک از نوع افزایشی)تبدیل 
میکرایت به میکرواس��پار و اسپار دروغین( است. این فرایند در محیط 

.)B ، 6دیاژنزی جوی رخ داده است)شکل

5-3-تراکم  و فشردگی3
فرایندی اس��ت که در حین و پس از رسوب گذاری بر روی رسوبات 
اعمال می ش��ود و یک��ی از نتایج اصلی این فراین��د، کاهش ضخامت 
توالی رسوبی است]13[. این فرایند، به دو صورت مکانیکی و شیمیایی 

عمل می کند:

5-3-1-تراکم مکانیکی
این نوع فش��ردگی معموالًپس از رسوب گذاری، آغاز و باعث تراکم 
رس��وبات، از دست دادن آب بین ذره ای، نزدیک شدن آرایش دانه ها 
به هم و کاهش تخلخل می ش��ود. پهن و مسطح شدن دانه های سست، 
تغییر ش��کل الوکم های فسیلی، شکستگی، محوشدن ترک های گلی، 
خ��روج آب بین منفذی،کاهش تخلخل و ضخام��ت، از عالیم تراکم 

فیزیکی هستند.]14[
در مقاط��ع مطالعه ش��ده، فراینده��ای فیزیکی به صورت تغییرش��کل 
آلوکم های فسیلی)شکلC،6( وشکستگی بایوکالست هامشاهده شده 

.)D،6است)شکل

 5   مدل رسوبی پیشنهادی برای تشکیل رسوبات كربناته سازندآاسماری 
در برش مورد مطالعه.
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الگون، سد، :روي اين رمپ كربناته عبارتند از هاي رسوبي تشخيص داده شده بر محيط ،اسكلتي و غيراسكلتي
  .و رمپ مياني ) رمپ داخلي(بخش محدود شده

  
  .اسماري در برش مورد مطالعهآمدل رسوبي پيشنهادي براي تشكيل رسوبات كربناته سازند: 5شكل

  
  فرايندهاي دياژنزي مطالعه ـ 4

مرتبط هاي رسوبي مختلفي  متنوع وبا محيط ،سماري در اينبرشآسازند  ي مشاهده شده نزيِژفرايندهايديا
 :اين فرايندها عبارتند از ؛باشند مي

. استها و تشكيل كورتوئيد از فرايندهاي دياژنز دريايي  شدن بيوكالست ميكرايتي:1ميكرايتي شدن- 4-1
نقش داشته ها  هاي قالبي در آن تواند در جلوگيري از انحالل و گسترش تخلخل ها مي شدن بيوكالست ميكرايتي

 ).A،6شكل(]1[باشد
هاي آهكي از نوع افزايشي است كه منجر به تشكيل بلورهاي  عمدتاً در سنگ نئومورفيسم:2نئومورفيسم - 4-2

 - 2تشكيل ميكرواسپارـ اسپار دروغين از ميكرايت  - 1:دو نوع متداول آن عبارتنداز. شود موزاييكي درشت مي
نئومورفيسم كاهشي باعث . هاي اراگونيتي اوليه ها، ااييدها و سيمان كلسيتي شدن اسكلت

تبديل ميكرايت (افزايشيمشاهده شده درمقاطع نازك از نوع نئومورفيسم[12].شود شكيلبلورهايموزاييكريزتر ميت
 ).Bـ  6شكل(استاين فرايند در محيط دياژنزي جوي رخ داده .است ) به ميكرواسپار و اسپار دروغين

                                                            
1-Micritization 
2 -Neomorphism 
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5-3-2-فشردگی شیمیایی
این نوع فشردگی نسبت به فشردگی مکانیکی در دمای باالتر و عمق بیشتر 
به وجود می آید. ازشواهد آن می توان به وجود مرزهای مضرس، محدب-

مقعر در محل تماس دانه ها و تشکیل استیلولیت اشاره کرد.]12[ استیلولیت، 
رگه ه��ای باریک تیره رنگی هس��تند که از تمام س��نگ)دانه ها، س��یمان، 
ماتریک��س( عبور می کنن��د و به علت اختالف در قابلی��ت انحالِل اجزای 
متفاوت، حالت زیگزاگ مانند دارند. گاهی اوقات استیلولیت توسط مواد 
آلی،کانی های رسی یا کانی های حاصل از انحالل، پُرمی شوند و تراوایی را 
به حدی کاهش می دهند که مانع جابجایی سیال می شود. تجمع کانی های 
آهن دارنی��ز در امتداد اس��تیلولیت ها در کاهش تخلخل نق��ش دارند]15[. 
)شکلE،6( و مرزهای محدب-مقعر و مضرس که حاصل انحالل فشارشی 
طی تراکم ش��یمیایی در مراحل دیازنز تدفینی می باش��ند، نیز دیده ش��ده 

.)F، 6 است)شکل

5-4-شکستگی و تشکیل رگه کلسیتی4
شکستگی ها در سنگ های کربناته از اهمیت زیادی برخوردارند، زیرا 
در تفسیر تاریخچه پس از رسوب گذاری سنگ های کربناته مفید هستند. 
شکستگی در سنگ ها در مراحل نهایی دیاژنز و در هنگام باال آمدگی 
رس��وبات و بر اثر فعالیت های تکتونیکی ایج��اد می گردند.عواملی از 
قبیل خصوصیات سنگ، ضخامت طبقات، سیکل های رسوبی، دیاژنز 
و ویژگی های رخساره ای، کنترل کننده ایجاد شکستگی ها هستند]16[.

اغلب شکس��تگی های موجود در برش مورد مطالعه با سیمان کربناته پُر 
.)G،6شده اند که تأثیری در بهبود پتانسیل مخزنی ندارند.)شکل

5-5- هماتیتی شدن5 
تشکیل کانی های آهن دار)شکلH�6( به صورت پُرکننده تخلخل های 
درون دان��ه ای، حف��ره ای و تجمع در امت��داد اس��تیلولیت ها، از جمله 

فرایندهایی است که باعث کاهش تخلخل می گردد.]15[

5-6-سیمانی شدن6 
سیمانی شدن یکی از فرایندهای مهم عمل کننده در سازند آسماری است. این 
فرایند باعث کاهش تخلخل یا مانع از پیشرفت تراکم می گردد. به طورکلی، 
سیمان ها عالوه بر اینکه می توانند نشان دهنده ی محیط های دیاژنتیکی مختلف 
باشند، از مهمترین عوامل کاهش کیفیت مخزنی به شمار می آیند]17[.سیماِن 
هم محور از جمله سیمان های مشاهده شده در این برش چینه شناسی است.در 
این نوع سیمان، بلورهای سیمان در اطراف دانه های تک بلوری رشد می کنند 

و بیشتر در اطراف خرده های خارپوستان دیده می شوند. سیمان هم محور با 
دانه، پیوستگی نوری دارد]3[.شکل)I�6( این سیمان را که از فرایندهای جوی 

است در اطراف خار خارپوست نشان می دهد.

5-7- انحالل 
یکی از مهمترین فرایندهای دیاژنزی که باعث افزایش تخلخل در بسیاری 
از مخازن کربناته شده،فرایند انحالل است.انحالل، فرایندی است که عمدتاً 
در محیط های دیاژنتیکی نزدیک به سطح رخ می دهد اما در طی دفِن عمیق 
نیز ممکن اس��ت صورت پذی��رد.]12[ تخلخل های حاص��ل از انحالل در 
نمونه های مورد مطالعه، از نوع حفره ای)شکلJ،6( در اثر انحالل قسمتی از 
س��نگ و تخلخل قالبی  حاصل انحالل انتخابی فرامینفرهای بنتیک با پوسته 
پورس��النوز و دانه های اائید و پلوئید می باشد)ش��کل K،6(. براساس موارد 
دیاژنتیکی مش��اهده ش��ده در مقاطع نازک مورد مطالعه، انحالل، مهمترین 
فرایند دیاژنتیکی افزایش دهنده تخلخل در مقطع چینه شناسی تنگ بن است. 

نتیجه گیری
 بررسی نهشته های کربناته سازندآسماری دربرش چینه شناسی تنگ بن منجر 
به شناسایی7میکروفاس��یس گردیدکه درچهار محیط الگون، س��د، بخش 

محدود شده)رمپ داخلی( ورمپ میانی قرارگرفته اند.
  با توجه به عدم وجود رخساره های ریفی می توان نتیجه گرفت که محیط 
رس��وبی س��ازند آس��ماری در این برش رمپ کربناته می باشد و همچنین، 

)C(فرامینیفرهای بنتیک وتشــکیل كورتوئید)M(میکرایتی شدن:A   6 
دراطراف انهاB:نئومورفیسمC:تغییرشــکل فرامینیفرهای میلیولیدا
 )CC(مرزهای محدبـ  مقعر:F استیلولیت:E شکستگی بایوكالستها:D
و مضــرس)S(در محل تمــاس دانه هــا بایکدیگــر G:رگه كلســیتی  
H:هماتیتی شدن در اطراف دانه های اسکلتی وغیر اسکلتیI: سیمان 
)K)V:تخلخل  هم محور در اطراف خارخار پوســتJ:تخلخل حفره ای 

قالبی حاصل از انحالل دانه های اائید و پلوئید.
10 

 

در اين نوع .شناسي است هاي مشاهده شده در اين برش چينه محور از جمله سيمان هم سيمانِ.[17]آيند مي
خارپوستان هاي  هبيشتر در اطراف خرد و كنند بلوري رشد مي هاي تك بلورهاي سيمان در اطراف دانه ،سيمان

اين سيمان را كه از فرايندهاي جوي ) Iـ6(شكل.[3]داردپيوستگي نوري  ،محور با دانه سيمان هم. شوند ديده مي
 .دهد است در اطراف خار خارپوست نشان مي

يكي از مهمترين فرايندهاي دياژنزي كه باعث افزايش تخلخل در بسياري مخازن كربناته :1انحالل -4-7
دهد اما  هاي دياژنتيكي نزديك به سطح رخ مي انحالل فرايندي است كه عمدتاً در محيط.است شده،فرايند انحالل

 ،هاي مورد مطالعه هاي حاصل از انحالل در نمونه تخلخل [12].عميق نيز ممكن است صورت پذيرد در طي دفنِ
انتخابي فرامينفرهاي حاصل انحالل   در اثر انحالل قسمتي از سنگ و تخلخل قالبي) Jـ6شكل(اي از نوع حفره

براساس موارد دياژنتيكي مشاهده شده ). Kـ6شكل (باشد هاي اائيد و پلوئيد مي بنتيك با پوسته پورسالنوز و دانه
شناسي  دهنده تخلخل در مقطع چينه مهمترين فرايند دياژنتيكي افزايش ،انحالل ،در مقاطع نازك مورد مطالعه

  . تنگ بن است
  

  
بايوكالستها  شكستگي:Dميليوليدا يفرامينيفرها تغييرشكل:Cنئومورفيسم:Bانها دراطراف)C(كورتوئيد تشكيلو بنتيك فرامينيفرهاي)M(شدن ميكرايتي:A:6شكل

E: استيلوليتF:مرزهاي محدب ـ مقعر)CC (و مضرس)S(ها بايكديگر  تماس دانه در محلG:  رگه كلسيتيH: در اطراف دانه هاي اسكلتي هماتيتي شدن
  .هاي اائيد و پلوئيد دانه انحالل از حاصل تخلخل قالبي:V(K(تخلخل حفره اي:Jدر اطراف خارخار پوست سيمان هم محور: Iاسكلتيوغير 
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به دلیل فقدان میکروفاس��یس های ریزشی و لغزشی)توربیدایت ها، برش ها و 
اینتراکالست( این رمپ کربناته از نوع هم شیب است. 

ش��امل:  ب��رش  ای��ن  در  آس��ماری  س��ازند  دیاژن��زی  فراینده��ای   
ن هم  س��یما ، فیسم ر مو نئو ، ) یی یا ر ی د نز ژ یا محیط د ( ن شد یتی  ا میکر
تغییرش��کل  وانحالل)محیط دیاژنزی ج��وی(،  هماتیتی ش��دن  مح��ور، 
آلوکم ها،شکستگی بایوکالست ها،تشکیل استیلولیت،مرزهای محدب-مقعر 

ومضرس)محیط دیاژنزی تدفینی(است.
 فرایندهای میکرایتی ش��دن، نئومورفیسم، سیمان هم محور، هماتیتی شدن، 
تراکم مکانیکی واس��تیلولیت ها که توس��ط کانی های آهن داریا کانی های 
حاص��ل از انحالل پُ��ر ش��ده اند،تراوایی را کاه��ش می دهن��د. تنها عامل 
افزایش دهنده پتانسیل مخزنی در این برِش چینه شناسی، فرایند انحالل، به ویژه 

تخلخل حفره ای است.
       پا نویس ها

1. Micritization
2. Neomorphism
3. Compaction

4. Calcite vein
5. Hematization
6. Cementation


