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مقاالت تحليلي-كاربردي

بازنگرى چينه شناسى زاگرس: سازند  هاى گچساران
حسن اميرى بختيار  شركت ملي نفت ايران مناطق نفت خيز جنوب1 
خير اهللا نورائى نژاد  شركت ملي نفت ايران مناطق نفت خيز جنوب2 

1- موقعيت جغرافيايى برش نمونه 
بــراي ســازند گچســاران در ناحيه فروافتــاده دزفول و لرســتان، 
يك برش نمونه ى كامل در ســطح زمين شناســايي نشــده اســت. 
ضخامــت اليه هــاي نمكي و انيدريتِي تشــكيل دهنده اين ســازند 
در برش هــاى مختلف به دليــل خصوصيات پالســتيكي، متفاوت 
بــوده و حتــي در چاه هايي كه در فاصله بســيار كمــي از هم قرار 
دارند، ســتون سنگ شناسي سازند گچســاران آن ها نيز با هم فرق 
مي كنــد. از ايــن رو با تفكيك 7 بخــش ، برش تلفيقــي با كمك 
تعــدادي از چاه هــاي مياديــن مختلــف در فروافتادگــى دزفول 
به عنــوان برش نمونه (غير رســمي) مــورد نظر قرار گرفته اســت 
(جدول-1). اين برش هاي مأخــذ عبارتند از: بخش هفتم-چاه 14 

  1  ويژگى هاى بخش هاى هفتگانه سازنده گچساران در برش نمونهه تلفيقى

ضخامت سنگ شناسى بخش
(متر)

140تناوب انيدريت، مارن خاكستري و سنگ آهك (قابل تقسيم به 5 زون)7

تناوب انيدريت، مارن هاي قرمز و سنگ آهك (در پايين)، سنگ نمك 6
210(وسط) انيدريت و مارن (در باال)

180تناوب انيدريت، مارن قرمز، سنگ نمك و اليه هاي نازك سنگ آهك5

441تناوب سنگ نمك ضخيم، مارن هاي خاكستري، انيدريت، كمي اليه هاي آهك4
148تناوب انيدريت و مارن هاي خاكستري ضخيم3

تناوب انيدريت، مارن خاكستري، اليه هاي نازك سنگ آهك و سنگ 2
68نمك ضخيم در قاعده

تناوب انيدريت، مارن خاكستري، سنگ آهك و يك اليه شيل 1
40بيتومين دار

مقدمه
ســازند گچســاران اولين سازند گروه فارس است. اين سازند پوش سنگ سازند آسماري و ســازند هاي هم ارز در ايران و عراق به حساب 
مي آيد. سازند گچساران شامل يك توالي از سنگ هاي تبخيري مانند نمك، انيدريت، مارن هاي قرمز و خاكستري است. در ناحيه فارس، 
ســازند گچساران به بخش هاي چهل، چمپه و مول تغيير رخساره مي دهد، ولي در نواحي مجاوِر راندگي زاگرس، به سازند رازك تبديل 
شــده و اين پديده تا شمال شــرقي عراق نيز ديده مي شــود. اين سازند عالوه بر اينكه پوش ســنگ مخازن نفتي ايران و عراق است، حاوي 
ذخاير مهم ســولفور و ســولفات و نمك است. سازند گچساران در حوضه زاگرس داراي سن يكساني نيست بنابراين، با توجه به گسترش 
زماني و مكاني اين ســازند، يقيناً محيط رسوبي يكساني نداشته اســت. به طوركلي، رسوبات بعد از نهشت سازند آسمارى در زاگرس در 
مراحل كوه زايى هاى آلپى پايانى در زاگرس نهشــته شــده اند،  به طورى كه سازند گچســاران و هم ارزهايش در محيط كوالبى - سبخايى 

تشكيل شده اند. 
سنگ شناسي كلي سازند گچساران در فروافتادگى دزفول مشتمل بر حدود 1600 متر نمك،  انيدريت، مارن  هاي رنگارنگ، سنگ آهك 
و يك اليه شــيل بيتومين دار اســت. در بعضي از نقاِط اين سازند، تركيبات سيلويت (كلروپتاســيم) يافت مي شود. در سطح زمين، به جاي 
انيدريت بيشتر ژيپس ديده مي شود و نمك نيز به ندرت در سطح زمين يافت شده است. در مناطق شمال رامهرمز، اللي و منطقه دهدشت، 
اين نمك ها نزديك به ســطح يافت شــده اســت. نمِك سازند گچســاران ضخيم ترين رخساره ى مركز حوضه شــناخته شده و نقشه هاي 
رخساره اِي اين سازند نشان مي دهد كه توزيع نمك در اين حوضه به وسيله گسل جبهه كوهستان و بلوك برازجان از زون گسله كازرون 

محدود شده است. 
در ناحيه فارس، با توجه به حضور اليه هاي تبخيري، آهكى و مارنى، سازند گچساران به سه بخش چهل، چمپه و مول تقسيم شده است. 

دراين بازنگري، بايو زون بندي جديد و سن دقيقي از بخش هاي مزبور ارايه مي گردد.
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گچســاران/ بخش ششــم-چاه 148 آغاجاري/ بخــش پنجم-چاه 
104 آغاجاري/ بخش چهارم-چاه 36 پازنان/ بخش سوم-چاه 31 
پازنــان/ بخش دوم-چاه 31 پازنان/ بخش اول (پوش ســنگ) چاه 

25 گچساران.
بخـش-1: ايــن بخــش به نام پوش ســنگ نيــز خوانده مي شــود و 
كم ضخامت ترين بخش سازند گچساران را تشكيل مي دهد. در اكثر 
ميادين نفتي دنيا پوش سنگ تنها به عنوان اليه پوشش و حافظ مواد 
نفتي موجود در ســنگ مخزن عمل مي كند،در حالي كه در ميادين 
نفتى منطقه زاگرس(ميادين مناطق نفت خيز جنوب) عالوه بر وظيفه 
مهم فوق، پوش ســنگ، جدا كننده دو منطقه فشارى كامًال متفاوت 
يعنى ســازند گچســاران (منطقه پُر فشار) و ســازند آسمارى (منطقه 
كم فشــار) از يكديگر است. درچنين شرايطى، تشخيص عمق دقيق 

پوش سنگ در ميادين نفت و گاز اهميت فراوانى دارد. 
بر اســاس نمودار هــاى چاه پيمايى، مرز فوقانى پوش ســنگ با اليه 
نمكى بخش-2 ســازند گچســاران  (Main Salt) و مــرز پايينى آن 
با ســنگ آهك هاى دولوميتى و سخت ســازند آسمارى مشخص 
مى شود. معموالً تغييرات قابل مالحظه اى در نمودار صوتى به دليل 
تغيير سنگ شناســى در زمان گذر از بخــش-2 و ورود به بخش-

1 سازند گچســاران مشاهده مى شــود. البته اين تغيير ليتولوژى در 
پيك نمودار نوترون نيز قابل مشاهده است. مرز باالى پوش سنگ، 
نمى تواند توســط نمودار گاما مشخص شود، زيرا در گذر از نمك 
به انيدريت، تغييرات در نمودار گاما به دليل راديو اكتيويته ى پايين 
و نسبتاً يكسان اين دو ليتولوژى چندان محسوس نيست. اين بخش 
از سازند گچساران متشكل از انيدريت، مارن، سنگ آهك و شيل 
بيتومينه اســت. ســنگ نمك نيز در برخــي از ميادين (مانند ميدان 
هفتكل، پازنان، كرنج و...) به عنوان ليتولوژي پوش ســنگ مشاهده 

مي شود.
پوش سنگ در ميادين نفتى زاگرس از انيدريت، مارن هاي خاكستري، 
يك اليه شيل هاي بيتومينه دار و در برخى موارد نمك تشكيل شده 
و داراي6 افق كليدي اســت كه از باال به پايين با حروف اختصاري

E، D ، C، B، A و F(1,2) نشــان داده مي شوند و در هنگام حفاري 
چاه هــاي نفتي بــراي حصــول اطمينــان از نقطه ورود به ســازند 
آســماري، تشــخيص آن ها و راندن به موقع كفشك لوله جدارى 
(Casing shoe) از بروز خطرات و زيان هاي مالي جلوگيري خواهد 
كرد. با لحاظ اهميت پوش ســنگ، در ادامه، به اجمال به بررســي 

بافتي و ليتولوژيكي افق هاي پوش سنگي پرداخته مى شود.
در محدوده در برگيرنده ميادين نفتى جنوب غرب ايران، پوش سنگ 
را مى تــوان به ســه گروه تقســيم كرد: 1- پوش ســنگ هاى كامل 
نمك دار، 2- پوش سنگ كامل، 3- پوش سنگ ناقص (حاشيه اى). 

قابل ذكر است پوش ســنگ هايى كه تمام سيكـل ها را دارا باشنـد، 
پوش سنگ هاى كامل و پوش ســنگ هايى كه 2 يا 3 سيكل را دارا 
باشنـد، به  نام پوش سنگ هاى ناقص ناميده شده انـد كه ممكن است 

داراى نمك و يا فاقد آن باشند.
 پوش ســنگ هاى كامل نمك دار واجد تمامــى اليه هاى راهنماى 
پوش ســنگ بوده و در البالى ســيكل ها يا درون سيكل ها، نمك 
رســوب كرده اســت. خط فرضى كه از ميادين نفتى منصورآباد، 
كرنــج، پارســى هفتكل، نفت ســفيد، زيلويــى، قلعه نــار و كبود 
مى گذرد، محدوده ى گسترش جغرافيايى پوش سنگ هاى نمك دار 
را نشان مى دهد. گسترش جغرافيايى اين پوش سنگ تا شمال شرقى 
ميادين كوپال و رامين و حد شمال آن، به پوش سنگ هايى همچون 

چشمه خوش و شاخه است. 
كليــدى اليه هــاى  كليــه ى  داراى  كامــل،  پوش ســنگ هاى 

(Key beds) و فاقد نمك مى باشــند. اين پوش ســنگ در دو محور 
قابل تقســيم بندى اســت: 1- چنگولــه، دهلران، پايدار، مشــتاق، 
بندكرخه و ناحيه شــمال غربى اهواز 2- جنوب شرقى ميدان اهواز، 

مارون، جنوب شرقى كوپال، آغاجارى، پازنان و گچساران. 
پوش سنگ هاى حاشــيه اى از ميدان چهاربيشه آغاز و تا حد نهايى 
وجود پوش سنگ تداوم مى يابد. اين پوش سنگ ها كم ضخامت اند 
و برخى از اليه هاى كليدى آن ممكن است، حذف شده باشد. اين 
پوش سنگ نسبت به خط فرضى منصورآباد - كبود داراى تقسيم بندى 
ديگرى در پوش ســنگ شده است: 1-پوش ســنگ هاى نمك دار 
ناقص شمالى: اين پوش سنگ در شــمال خط فرضى منصورآباد-

كبود قرار دارد. پوش سنگ هاى ناقص، فاقد يك يا چند اليه كليدى 
پوش ســنگ مى باشد. 2- پوش ســنگ هاى نمك دار ناقص جنوبى: 
اين پوش سنگ در جنوب خط فرضى منصورآباد-كبود قرار دارد.

 3- پوش سنگ حدواسط: اين پوش سنگ ها برخى از خصوصيات 
ســرى پوش ســنگ هاى نمــك دار كامــل را بــه ارث برده اند. در 
برداشتن نمك در پوش سنگ و تحت تأثير فازهاى كوه زايى آلپى 
پايانى سبب حذف بخشى از طبقات راهنما و در بعضى موارد سبب 
حذف كامل پوش ســنگ شده اســت. البته، در بعضى ميادين مثل 
ميدان پارســى سبب تكرار اليه هاى كليدى پوش سنگ شده است. 

اين پديده در پوش سنگ هاى كامل كمتر ديده مى شود.
انـواع مختلـف دولوميت در پوش سـنگ: دولوميت هاي جانشــيني به 
اَشــكال مختلفي در داخل پوش ســنگ مشاهده مي شــوند كه در 
تشخيص تعدادي از اليه هاي كليدي حائز اهميت بوده و عبارتند از:

Carb. E-3 Carb. D2 -2 Carb. D -1 4- دولوميت هــاي چــوب 
كبريتي (.Matchstick Carb) 5-آلوكم هاي دولوميتي شده. 

تغييرات ضخامت پوش سنگ: ضخامت پوش سنگ در محدوده مناطق 



42

مقاالت علمي - پژوهشى

نفت خيز جنوب يكسان نيست و اين،  در ارتباط با ماهيت خود سازند 
اســت كه در شــرايط تكتونيكي به عنوان ســطح گسستگى بااليى 
عمل مى كند و باعث ناهنجاريى در ضخامت پوش ســنگ مى شود. 
ماهيت و ميزان كوتاه شدگى، بستگى به ليتولوژى و انعطاف پذيرى 
خود ســازند و تغيير در ضخامت اليه هــا يا انعطاف پذيرى در طول 
فروافتادگى دزفول دارد. تغييرات جانبي پوش سنگ ها را مى توان 
بــا اســتفاده از اطالعات نمودارهــاي چاه پيمايــي و آناليز چينه اي 
لرزه اي مطالعه كرد. مقايســه ضخامت ســازند گچســاران نشــان 
مى دهد ضخامت اين ســازند از شمال شــرق به سمت جنوب غرب 
كاهش پيدا مي كند كه خصوصيات ته نشســت در حوضه فورلندي 
را نشــان مي دهد. باتوجه به نقشه هم ضخامت مى توان نتيجه گرفت 
كه اين ســازند در طول محور منصورآباد – كبود داراى بيشــترين 
ضخامــت بوده امــا به طــرف خليج فــارس ضخامت كم شــده و 
باالخره به صفر مى گرايد، بدين صورت كه با افتادن ســريع پيشانى 
كوهســتان (محور منصورآباد – كبود) و باال آمــدن نواحى ميانى 
خليج فارس امروزى موجب به وجود آمدن انواع پوش ســنگ هاى 
نمك دار، كامل و حاشــيه اى در زمان رســوب گذارى پوش سنگ 
شــده است. به طورى كه پوش ســنگ هاى نمك دار داراى بيشترين 
ضخامــت و پوش ســنگ هاى حاشــيه اى داراى كمترين ضخامت 
مى باشــند. ضخامت پوش ســنگ در ميدان پازنــان به طور معمول، 
كمتــر از ضخامت پوش ســنگ در ديگر ميدان هاســت. در برخي 
 6m نقاط، ضخامت پوش ســنگ بدون حذف شــدگي بــه كمتر از
مي رســد و نازك شــدكي پوش ســنگ مي تواند در اثــر عملكرد 

تكتونيكي منطقه باشد. 
بخـش-2: اين بخش، از نمك ضخيم اليــه (Main salt) و تناوبي از 
انيدريت و مارن نازك اليه تشــكيل شــده اســت. بخش -2 سازند 
گچساران از سه اليه ضخيم نمك و دو اليه انيدريتي با ميان اليه هاي 
نازك مارني تشــكيل گرديده اســت. اليه ضخيــم و قاعده اِى اين 

سازند تحت عنوان نمك اصلي (Main salt) خوانده مي شود. 
بخش-3: تركيب سنگ شناســي بخش سوم سازند گچساران شامل 
اليه هاي نازك و ضخيم انيدريت و مارن هاي خاكســتري، نمك و 
همچنين ميان اليه هاي نازك سنگ آهك است. اين بخش به علت 
در بر داشــتن اليه هاى مارن ضخيم و ميان اليه هاى ســنگ آهك، 
موجب بروز مشــكالت فراوانى در حين عمليات حفارى مى شود. 
يكــى از مهمتريــن مشــخصات ايــن بخــش، وجــود مارن هــاى 

بيتومين دار (Bituminous Marl) است.
 بخش-4: عمده ليتولوژي اين بخش، نمك هاي ضخيم اليه اســت. 
اين بخش شامل تناوبي از نمك هاي ضخيم، مارن هاي خاكستري، 
انيدريت و ميان اليه هايي از ســنگ آهك به مقدار كم اســت. در 

برخــي نواحي، مارن هــاي قرمز نيز در اين رديف يافت مي شــود. 
اليه هاى نمك موجود در بخش-4 بيشــتر در قســمت هاي پايين و 
بــاالي آن متمركز شــده اند و مرزهاي آن را بــا بخش هاي 3 و 5 
تشكيل مي دهند. اغلِب پديده هاي تكتونيكِى سازندگچساران ناشى 
از حركت توده هاى نمك اين بخش است. از مشخصات عمده اين 
 (tight hole) بخش، فوران آب نمك و تنگ شــدگى چاه حفــارى

است.
بخش-5: تركيب سنگ شناســي اين بخش شامل تناوبي از انيدريت، 
مارن هاي خاكســتري و قرمز، نمك و اليه هاي نازك سنگ آهك 
اســت. بخش-5 از قاعــده آخرين تجمع هاي مــارن قرمز بخش-6 
شروع مي شود و در ابتداي اولين اليه نمِك ضخيِم شاخِص بخش-4 
خاتمه مي يابد. مارن هاي موجود در آن بسيار چسبنده و سيلتي هستند. 
الزم به ذكر اســت كــه تعداد و تراكم مارن هــاي قرمز در بخش-5 

نسبت به بخش-6 كمتر است.
 بخش-6: تركيب سنگ شناسي اين بخش متشكل از تناوب انيدريت 
و مارن هــاي قرمز به همراه اليه هاي نازك مارن خاكستري شــكل 
اســت و حد بااليي آن با ظهور اولين اليه مارن قرمِز ضخيم تعيين 
مي شــود. رأس اين بخش مترادف اســت با آغاز منطقه پُرفشار. به 
همين علت 1 تا 2 مترى قاعده بخش -7 به عنوان نقطه جداره گذارى 
(casing point) انتخــاب مى شــود. بدين ترتيب زون هاى كم فشــار 
بااليى از زون هاى پُر فشــار پايينى مجزا مى شــوند. بخش-6 سازند 
گچساران مانند بخش-5 داراي تناوب مارن هاي خاكستري و قرمز 
و اليه هاي نازك سنگ آهك است. تنها تفاوت موجود، ضخامت 

كمتر و تراكم بيشتِر مارن هاي قرمز اين بخش است. 
بخـش-7: اين بخش از ســازند گچســاران در جنــوب غرب ايران 
اهميــت ويژه اى دارد زيرا بخش مزبور اوالً مرحله آخر رســوبات 
تبخيرى و مرحله تغيير به رســوبات دريايى اســت، ثانياً اين بخش، 
آخرين حد ســازندهاى كم فشــار آغاجارى و ميشان بوده و قاعده 
آن بر روى بخش هاى 2-6 پُرفشــار ســازند گچساران است. نقطه 
لوله گــذارى، در حــد تحتانى اين بخش و در حــدود 1/5 تا2 متر 
باالى بخش-6 انتخاب مى شود. الزم به توضيح است كه در پاره اى 
از نقاط، بخش-7 نيز پُرفشار(نظير چاه 42 و 62 ميدان پازنان) بوده 
اســت. علت اين امــر را مى توان ارتباط مناطق پُرفشــار بخش هاى 
زيرين به وسيله گسله شدن دانست. بخش-7 سازند گچساران شامل 
تناوب انيدريت، مارن خاكســترى و سنگ آهك هاى مارنى است. 
اين بخش داراي اليه بندي نازك و تعداد ميان اليه ى سنگ آهك 
بيشتري نســبت به بخش هاي ديگر است. ســنگ آهك اين بخش 
به صورت كرمي رنگ، به شدت متخلخل ، همراه با خرده فسيل هاي 
فراوانــي از ميليوليدا، دندريتينا رانجي، جلبك ها و روتاليا تشــكيل 
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شده است.
براســاس تقســيم بنــدى پنــج گانه اى كــه در اين بخش توســط 
Richardson (ســال1921) انجــام گرفته، محــدوده اى كه مى توان 

در بخــش-7 ســازند گچســاران زون بنــدى كــرد، از شــمال به 
ميدان هــاى كوپال، ماماتين، پارســى، گچســاران، كرنــگان و از 
جنوب به ميدان هاى بينك، رگ ســفيد، پازنان، آغاجارى، مارون 
و تــا حــدودى ميدان اهواز، از غرب به ميدان رامين و از شــرق به 
ميدان هــاى بى بى حكيمــه و گلخارى ختم مى شــود. در خارج از 
اين محــدوده به تدريــج حالت زون بنــدى تغيير مى يابــد. تناوب 
اليه هــاى انيدريت و مارن و ســنگ آهك به صورتى نيســت كه 
بتوان بــراى آن ها زون بندى ارائــه داد. اين تغييــرات قاطع نبوده، 
بلكــه به تدريــج با فاصلــه گرفتن از مركــز حوضه رســوبى ابتدا 
به يك حاشــيه رســيده كه حــاوى بعضى از فواصل تقســيم بندى 
پنج گانه است و در قســمت جنوبى هيچ گونه انطباقى با زون بندى 
پنج قســمتى نمى توان يافــت. در نواحى دزفول شــمالى و دزفول 
جنوبى به سه منطقه تقســيم شده است: 1- منطقه اصلى كه در آن 
زون بندى اعمال مى شــود. 2- منطقه حد تغييرات تدريجى كه در 
محــدوده آن، بعضــى از زون ها و نه همه آن هــا را مى توان يافت. 
3- مناطق جنوبى كه در آن هيچ گونه انطباقى با زون بندى پنج گانه 
اســتنباط نمى شــود. هر چنــد در محــدوده منطقه اصلــى مى توان 
زون بندى كرد، ولــى  به طور كلى از نظر تعداد اليه هاى انيدريت و 
ضخامت و گسترش آن، اختالفاتى به چشم مى خورد كه در اينجا 

مورد اشاره قرار مى گيرد:
زون پنجـم: اين زون در بخــش-7 اهميت زيادى از نظر تعيين نقطه 
لوله گــذارى دارد. ضخامت ايــن زون از 16 متــر در جنوبى ترين

 (رگ ســفيد 35) تا 30 متر در شمالى ترين (پارسى 31) حد حوضه 
رســوبى قابل تغيير است. اين زون از ســه اليه انيدريت كه فواصل 
آن توسط مارن و سنگ آهك پُرشــده تشكيل يافته است. با توجه 
به اينكه ضخيم ترين اليه انيدريت ســرحد فوقانى زون V محسوب 
مى شــود، بنابراين، مى تــوان گفت اين زون در محــدوده اصلى از 

گسترش خوبى برخوردار است.
زون چهارم: اين زون از تناوب مارن و ســنگ آهك تشــكيل يافته 
كــه در مناطق قابل زون بنــدى و همچنين در منطقــه حد تغييرات 
تدريجــى از گســترش جنوبى برخــوردار اســت. به طور كلى، در 
ميدان هاى مارون، آغاجارى، پازنان، پارسى، كرنج و رگ سفيد از 
اليه آهكى كه تقريباً در وســط اين زون وجود دارد، به عنوان اليه 
ماركر(Marker bed)  و جهت تطابق(Correlation) استفاده مى شود، 
اين اليه سنگ آهكى كرم رنگ، گاهى دولوميتى و حاوى دانه هاى 

انيدريت (Anhydrite Patches) است.

زون سـوم: ايــن زون از تناوب 6 اليه انيدريــت كه فواصل آن 
با ســنگ آهك و مارن خاكسترى پوشــيده، تشكيل يافته است. 
اوليــن و چهارمين اليــه انيدريت در ايــن زون از نظر ضخامت 
تقريباً يكسان بوده و توسط دو اليه انيدريت تقريباً هم ضخامت 
و مشــابه از هم جدا شده اند. چهارمين اليه انيدريت در اين زون 
حاوى دانه هاى بيضوى شــكل از جنــس كربنات و يا دولوميت 
است كه در زير ميكروسكوپ پالريزان به رنگ قهوه اى روشن 
 carb.) و يا carbonate E ديده مى شــود. اين دانه هاى بيضــوى را
E) ناميده انــد. وجود ايــن دانه هاى بيضوى به عنــوان يك طبقه 
راهنما جهت انطباق چينه اى در بعضى ميادين مورد استفاده قرار 

مى گيرد.
زون دوم: ايــن زون متشــكل از مارن هــاى خاكســترى رنــگ و 
اليه هــاى ســنگ آهك اســت. در مناطق قابــل زون بندى و حد 
تغييرات تدريجى مى توان اين زون را به خوبى مشــاهده كرد. در 
ميدان هاى كرنج و پارســى، ماماتين، راميــن، مارون و آغاجارى 
يك اليه انيدريت در وســط اين زون گســترش يافته كه مى تواند 
جهت انطباق چينه اى مورد اســتفاده قرار گيرد. اين اليه انيدريت 
به طور محــدود فقط در چاه هاى شــماره 8 و 11 ميدان پازنان نيز 

ديده شده است. 
زون يك: اين زون از تناوب اليه هاى انيدريت و مارن و سنگ آهك 
تشكيل يافته اســت. به طور كلى، مى توان گفت اين زون از 2 اليه 
انيدريت تشــكيل يافته كه اين اليه ها در منطقه اصلى ثابت بوده و 
در ميدان هاى مختلف اليه هاى انيدريت اضافى بر روى اين 2 اليه 
قرار گرفته اند. معموالً ضخامت اليه هاى انيدريت در اين زون از 

باال به پائين افزايش مى يابد. 
2- گسـترش بخـش هفت سـازند گچسـاران: با مطالعات پتروفيزيكى 
چندين چــاه در مياديــن مختلف حوضــه زاگرس، رونــد تغيير 
ضخامت بخش هفت ســازند گچســاران در فروافتادگى دزفول 
مورد بررســى قرار گرفت. از دياگرام حاصل از اين انطباق، چنين 
استنباط مي شــود كه هرچه از ناحيه شمال حوضه به طرف جنوب 
نزديك شــويم، ضخامت بخش هفت كمتر مى شود، به طوري كه 
در ميدان هاى جنوبى ، در حاشــيه خليج فارس (مانند ميدان خارك 
و نظائر آن) بخش هفت ازســازند گچســاران ديگر وجود ندارد 
و در حقيقــت مى تــوان گفــت ميدان هــاى جنوبــى در حاشــيه 
خليج فارس، لبه حوضه رســوبى بخش هفت ســازند گچســاران 

راتشكيل داده اند. 
3- زيست چينه نگارى

ميكروفسيل هاى سازند گچساران در قالب بيوزون تجمعي شماره 
63 و به نام زير معرفي شده است:
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Rotalia spp.-Nonion sp.-Charophyta assemblage zone (63)

4-  سازندگچساران در ناحيه فارس
4-1- موقعيت جغرافيايى

برش نمونه ســه بخش مذكــور درتنگ چهل واقــع در ميانه يال 
جنوبى كوه گچســتان در 64 كيلومترى شــمال غربى بندر لنگه با 

مختصات جغرافيايــى N:26˚54’ 40“ وE:54˚ 50’ 22“ قــرار دارد.
4-2- مرز زيرين و بااليى: مرز زيرين سازند گچساران در برش نمونه 
با سنگ آهك هاي سازند آســماري هم شيب همراه با ناپيوستگي 
ليتولوژيك است. مرز بااليي آن به وسيله سنگ آهك هاي مارني 
و فســيل دار بخش گوري از سازند ميشان پوشــيده مي شود. مرز 
بااليي آن با ســنگ آهك گوري از ســازند ميشان ناپيوسته و هم 

شيب است.
4-3- سنگ شناسـى: در ناحيه فارس ســازند گچســاران از پايين به 
باال به ســه بخش چهل، چمپه و مول تقسيم مي شود. ضخامت سه 
بخش در برش نمونه (كوه گچســتان 64 كيلومتري شــمال غرب 
بندر لنگه) 417 متر اســت. بر اساس تغييرات بارز سنگ شناسي، 
بخــش چهل با ضخامــت 283/5 متر به 2 واحــد، بخش چمپه با 
ضخامت 101/5 متر به 3 واحد و بخش مول با ضخامت 32 متر به 
3 واحد سنگي تقســيم شده است. مرز بين بخش هاي مذكور هم 

شيب است. (جدول-2)
بخــش چهل(Chehel Member):  از نظر سنگ شناســى اين بخش 
شــامل ژيپــس و انيدريــت در تنــاوب بــا مارن و ســنگ آهك 
نازك اليه اســت. هر دو مرز بااليــي و پايينى اين بخش به ترتيب 
با ســازند آسمارى و بخش چمپه در تماس بوده كه مرز بين آن ها 
هم شيب و ناگهانى است. بخش چهل در برش نمونه به صورت هم 
شيب بر روي سازند آسماري قرار گرفته و در قاعده با 2 متر مارن 
همراه با اليه هاي گچي شروع مي شود كه ناپيوستگي ليتولوژيكي 
واضحي را در مرز خود با سنگ آهك هاي رأس سازند آسماري 
در معرض ديد قرار داده است. سن بخش چهل، ميوسن پيشين در 
نظر گرفته شــده است. ضخامت اين بخش 283/5 متر و بر اساس 

تغييرات بارز سنگ شناسي به 2 واحد تقسيم مي شود.
بخــش چمپــه( Champeh Member): از نظر سنگ شناســى اين 
بخــش مركــب از 101/5 متــر ســنگ آهك و دولوميت هــاى 
ژيپس دار ســفيد رنگ و مارن هاى قرمز و خاكســترى ژيپس دار 
و باالخــره ژيپس هاى نودوالر و توده اى اســت. بخش چمپه در 
مقابل فرسايش مقاوم تر از بخش هاى بااليي و پايينى خود است. 
حــد پايينى بخش چمپه به صورت همســاز بــا ژيپس هاى بخش 
چهل و حد بااليي آن نيز با بخش مول به صورت همســاز است. 
مرز زيرين و بااليي بخــش چمپه به ترتيب با بخش چهل و مول 
هم شــيب است. سن اين بخش ميوسن پيشين در نظر گرفته شده 
اســت. در مطالعات دقيق ســنگ چينه اي اخير، رســوبات بخش 
چمپــه بر اســاس تغييرات بارز صفات سنگ شناســي به 3 واحد 

تفكيك شده است. 
بخش مول (Mol Member):  از نظر سنگ شناسى، بخش مول شامل 
مارن هاى قرمز و ســبز مايل به خاكســترى داراى ژيپس در تناوب با 
ســنگ آهك هاى ژيپس دار و ژيپس است. حد پايينى اين بخش با 
چمپه به صورت همســاز اســت. حد بااليي آن با ســنگ آهك هاى 
بخش گورى ســازند ميشان، ناگهانى و همساز است. سن اين بخش 
نيز ميوسن پيشين در نظر گرفته شده است. بخش مول، آخرين بخش 
از ســازند گچساران است كه مرز زيرين آن با بخش چمپه هم شيب 
و مرز بااليي آن با ســنگ آهك هاي ضخيم اليه ى بخش گوري از 
سازند ميشان نا پيوسته و هم شيب و همراه با ناپيوستگي ليتولوژيك 
اســت. ضخامت اين بخش 32 متر و بر اســاس تغييرات ليتولوژي به 
3 واحد تقســيم شده اســت(در برش هاى ديگر ممكن است به دليل 

يكنواختِي بيشتر، قابل تقسيم به واحدهاي كوچكتر نباشد).
4-4-بيواستراتيگرافي

بايوزون هــاي بخــش چهــل: در مطالعــات پيشــين در برخي از 
محدوده هــاى بخش چهــل در بــرش نمونه به عنــوان زون تهي

(Barren zone) در نظر گرفته شــده اســت ولي در مطالعات اخير 
يــك بايوزون تجمعــي متشــكل از 27 گونه فرامينيفــر همراه با 

جلبك كاروفيت شناسايي و معرفي گرديده است.
بايوزون 1_ معادل بايوزون شماره 60 وايند (1965)                    
Austrotrillina howchini-Peneroplis evolutus(60) 

ايــن بايــوزون به ضخامــت 283/5متــر تمام بخش چهــل را در 
بــر مي گيرد. مــرز زيرين اين بايوزون با خاتمه جامعه همزيســت 
ســازند آســماري حــاوي فســيل هاي شــاخص شــاتين ماننــد

Austrotrillina Paucialveolata اســت و مــرز بااليي آن با شــروع 

جامعــه فســيلي مربوط به بايوزون 2 حاوي فســيل هاي شــاخص 
 Pseudotaberina malabarica و Borelis melo curdica,  بورديگالين

  2  مقايسه ضخامت بخش هاى چهل، چمپه و مول در مطالعات پيشين 
و بازنگرى جديد 

در بازنگرى جديددر مطالعات 1965                                ضخامت بخش

295/6283/5چهل

110101/5چمپه 

53/332مول 

417 متر9 /458 متركل ضخامت



(مربــوط به بخش چمپه) مشــخص مي شــود. بنابراين، ســن اين 
بايوزون اشكوب آكى تانين تعيين مى گردد. 

بايوزون هاي بخش چمپه: در بخش چمپه دو بايوزون زيرمتشكل 
از 40 گونه فرامينيفر شناســايي و معرفي شــده است. بايوزون-2 

معادل بايوزون 62 وايند (1965) تحت عنوان: 
Borelis melo curdica(62) ايــن بايــوزون 39/5 متر از بخش چمپه 

را به خود اختصاص داده اســت. مــرز زيرين اين بايوزون با خاتمه 
جامعه فســيلي بايوزون-1 حاوي فسيل هاي شــاخص اكى تانين و 
شروع مجموعه فسيلي بايوزون-2 با فسيل هاي شاخص بورديگالين 
مانند Borelis melo curdica, Pseudotaberina malabarica مشخص 

مي شود. 
جامعه فسيلي فوق قابل مقايسه با بايوزون-1 آدامز و بورژوا(1967) 

تحت عنوان:
-Borelis melo gorup - Meandropsina iranica assemblage zone (Burdigalian)  

و بايوزون 62 وايند (1965) تحت عنوان Borelis melo curdica (62) است.
بايوزون-3 معادل بايوزون 63 وايند

 است.
ايــن بايــوزون 62 متر از بخــش چمپه را پس از بايــوزون-2 در 
بــر مي گيرد. به علــت وجود مارن ها و مارلســتون هاي ژيپســيفر 
در بخــش چمپــه، ميكرو فســيل هاي Nonion و Charophita در 
بخــش بااليــي بخش چمپه مشــهود اســت. باتوجه بــه حضور
 Nonion decaratum,Nonion كنار در   
sp و.sp Charophita مي توان اين بايوزون را با قسمتي از بايوزن 63 
وايند (1965) مطابقت داد و سن آن را ميوسن پيشين (بورديگالين) 
در نظر گرفت. بنابراين، با توجه به جامعه فسيلي شناسايي شده و 
موارد فوق، ســن اين بايوزون كه قســمت بااليي بخش چمپه را 
در برگرفته، بورديگالين اســت و قابل تطبيق با آســماري بااليي 

مى باشد. 

بخش مول در برش نمونه: بخش مول به دليل داشــتن رخســاره ى 
تبخيري، از لحاظ فسيلي فقير بوده و فقط ميكرو فسيل هاي زير در 

آن شناسايي شده است:
Quinqueloculina spp., Dendritina rangi., Pyrgo sp.. Discorbis spp.

بــر اســاس ميكرو فســيل هاي فــوق، قرارگيــري ايــن بخــش 
بيــن بخــش چمپــه و آهك گــوري با ســن بورديگالين، ســن 
بخــش مــول، بورديگالين تعيين شــده اســت. از لحــاظ جامعه 
فســيلي و بايوزون هــاي معرفي شــده ســازند اختــالف چنداني 
ندارنــد به جز ايــن كه در بــرش تنگ گچ نو چنــد جنس مانند

  Austrotrillina howechini و   Pseudotaberina malabarica

حضور ندارند و به جاي آن Meandropsina iranica شناسايي شده 
اســت. در برش تنگ جاويدان هــم Operculina حضور دارد كه 
در برش هاي ديگر ديده نشــده اســت. در بــرش نمونه گونه هاي 

زيادتري شناسايي و معرفي شده اند.
طبق مطالعات اخير و با مقايســه محتويات فسيلي سازند گچساران 
در دو برش محــل نمونه در فروافتادگي دزفــول و ناحيه فارس، 
نتيجه گيرى مى شــود كه سازند گچســاران در ناحيه فروافتادگي 
دزفول به دليل رخســاره هاي كامًال تبخيري از درصد بسيار كمي 
فسيل برخوردار است. در حالي كه در ناحيه فارس به دليل باال رفتن 
درصــد اليه هاي كربناته به ويژه در بخش چمپه، درصد فســيل ها 
افزايش چشــمگيري مي يابد به طوري كــه در فروافتادگي دزفول 
فقط يك بايوزون تجمعي فسيلي (بايوزون 63 وايند) معرفي شده 
امــا در برش تنگ چهل، واقع در منطقــه فارس 3 بايوزون معادل 
بايوزون هاي60، 62 و 63 وايند شناســايي شــده است. سن سازند 
گچســاران در محل برش نمونه در فرو افتادگى دزفول به صورت 
كلي ميوســن پيشين تعيين شــده حال آنكه سن بخش هاى چهل، 
چمپــه و مــول در فارس به طور دقيــق اكي تانيــن - بورديگالين.

به دست آمده است.
       پا نويس ها

1 .geology@nioc.ir 2 .  Kh.nuraei@gmail.com
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