
37

شماره 59 / مرداد ماه 88

مقدمه :
س��ازند آهكی آس��ماری با سن اليگو- ميوس��ن يكی از مهم ترين 
سازندهای زاگرس از نظر توليد نفت در جنوب غرب ايران می باشد. اين 
مطالعه به منظور بررسی ميكروفاسيس ها و بازسازی محيط رسوبی سازند 
آس��ماری در منطقه چيدان باغملک واقع درش��مال استان خوزستان و 
 31  ̊32´26´ 130 كيلومتری شهرستان اهواز با مختصات جغرافيايی́ 

49 طول شرقی انجام شده است. مرز زيرين   ̊57  ́18´ عرض شمالی و́ 
آس��ماری در اين برش به صورت تدريجی با سازند پابده می باشد و مرز 

فوقانی آن با سازند گچساران به صورت ناگهانی است )شكل 1(.
به منظور شناس��ايی ميكروفاس��يس ها حدود 160 برش نازك 
تهيه شده از نمونه  های برداشت شده به صورت سطح االرضی، مورد 

مطالعه و بررسی دقيق ميكروسكوپی قرار گرفت.

 محسن داودی نژاد1، مهناز پروانه نژاد شيرازی2، هرمز قالوند3

ميكروفاسيس و محيط رسوبی سازند آسماری در منطقه چيدان 
باغملک )جنوب غربی ايران(

چكيده:
در اين مطالعه ميكروفاس�يس و محيط رس�وبی س�ازند آس�ماری در منطقه چيدان باغملك مورد بررسی قرار گرفت. بررسی 
ميكروفاسيس منجر به شناسايی 8 ميكروفاسيس گرديد. براساس ميكروفاسيس های شناسايی شده، فقدان رسوبات دوباره 
جابه جا ش�ده، عدم وجود رخساره هاي ريزشي و لغزشي، مدل رسوب گذاری سازند آسماری پالتفرم كربناته كم عمق با شيب 
ماليم تعيين گرديده اس�ت. ضخامت عمده س�ازند آسماری در منطقه مورد مطالعه در محيط رسوبی رمپ داخلی نهشته شده 

است. مدل پيشنهادی شامل دريای باز، سد، الگون و پهنه های جزر و مدی می باشد.

واژه های كليدی: ميكروفاسيس- آسماری- چيدان- باغملك

شكل 1- نقشه زمين شناسی سازند آسماری در منطقه چيدان باغملك
1. دانشجوی كارشناسی ارشددانشگاه پيام نور شيراز

2. استاديار دانشگاه پيام نور شيراز
3. كارشناس ارشد شركت ملی نفت ايران
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در اين بررسی ها، نامگذاری سنگ های كربناته بر اساس دانهام 
]2[ انجام ش��د. برای تفس��ير ميكروفاس��يس ها و محيط رسوبی از 
تقس��يم بندی ويلس��ون ]3[، فلوگل ]4و5[ و باكستون و پدلی ]6[ 
استفاده شده است. به طور كلی 8 ميكروفاسيس كربناته شناسايی 

شد كه از سمت خشكی به سمت دريا عبارتند از:

1: Mudstone
اين ميكروفاس��يس عمدتاً از ميكرايت تشكيل شده، فاقد هرگونه 
الميناس��يون می باشد. آثار آش��فتگی زيس��تی به ندرت در آن ديده 
می ش��ود. در برخی قس��مت ها آثاری از دولوميتی ش��دن و همچنين 
قالب ه��ای تبخيری مش��اهده می ش��ود. در برخی مقاط��ع دانه های 
كوارتز ديده می ش��ود. مشاهدات بيانگر تشكيل اين ميكروفاسيس در 
قسمت های باالی پهنه جزر و مدی تا محيط سوپراتايدال می باشد. اين 
ميكروفاسيس معادل RMF-22 فلوگل ]4و5[ است و به محيط رسوبی 

پهنه جزر و مدی1 از رمپ داخلی2  نسبت داده می شود )شكل 2(.

شكل 2- ميكروفاسيس A1 )متراژ 124 متری(

2: Miliolid / Discorbid Wackestone
مش��خصه اصلی اين ميكروفاس��يس وجود مقدار نس��بتاً زيادی 
خرده های ريز بيوكلستی در يک زمينه ميكرايتی است. اجزای اصلی 
س��ازنده آن خرده های پوسته ديسكوربيد است. خرده های دوكفه ای، 
اكينوئي��د و ميليوليد نيز به مقدار كم در اين ميكروفاس��يس حضور 
دارند. با توجه به حضور ديس��كوربيدها كه به صورت انگلی  زيس��ت 
می كنند اين ميكروفاسيس معادل RMF-16 فلوگل ]4و5[ است و به 
محيط رسوبی الگون  از رمپ داخلی نسبت داده می شود )شكل 3(.

شكل 3- ميكروفاسيس A2 )متراژ 202 متری(

3: Bioclast / Miliolid Wackestone
عمدت��اً فرامينيفره��ای پورس��النوز )ميليولي��د( در يک زمينه 
ميكرايت��ی س��ازندگان اين ميكروفاس��يس می باش��ند. خرده های 
اكينوئيد و دوكفه ای به ميزان كم در اين ميكروفاسيس حضور دارند. 
وجود فرامينيفرهای پورسالنوز و بافت وكستونی، اين ميكروفاسيس 
را معادل RMF-16 فلوگل ]4و5[ و به محيط رسوبی الگون با انرژی 

نسبتاً پائين از رمپ داخلی نسبت می دهد )شكل 4(.

 

شكل 4- ميكروفاسيس A3 )متراژ 291 متری(             
   

4: Bioclast / Rotalia Wackestone
روتالي��ا و خرده ه��ای اكينوئيد و دوكفه ای آلوكم های س��ازندة اين 
ميكروفاس��يس می باش��ند كه در زمينه ميكرايتی شناور می باشند. 
تنوع موجودات در اين ميكروفاسيس كم می باشد. باكستون و پدلی 
]6[ اين ميكروفاس��يس را به محيط محدود ش��ده الگون4 از رمپ 

داخلی نسبت داده اند )شكل 5(.

 

شكل 5- ميكروفاسيس A4 )متراژ 140 متری(

5: Bioclast / Peloidal / Miliolid Grainstone
پلوئيد و فرامينيفرهايی نظير ميليوليد آلوكم های اصلی سازنده اين 
ميكروفاسيس گرينستونی می باشند. به ميزان بسيار كم خرده های 
اكينوئيد و اينتراكلس��ت در اين ميكروفاسيس وجود دارد. گيل ]7[ 
ميليوليدها را مربوط به آب های بس��يار كم عمق با حالت نيمه شور 

تا بسيار شور می داند.
با توجه به آلوكم های موجود، بافت گرينستونی، وجود اينتراكالست ها 
و تنوع كم مجموعة فرامينيفری اين ميكروفاس��يس به محيط رمپ 
1. Intertidal   3. Epiphytic     
2. Inner Ramp   4. Lagoon
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5. Restricted    7. Patch Reef  9. Storm Wave Base    
6. Mid Ramp   8. Grain Supported   

داخلی و در يک محيط نس��بتاً محدود5 ، با انرژی باال نس��بت داده 
می شود )شكل 6(.

 

شكل 6- ميكروفاسيس A5 )متراژ 88 متری(    
              

6: Corallinacea / Coral Boundstone
رش��د ش��بكه ای مرجان ها باعث به وجود آمدن اين ميكروفاسيس 
ش��ده اس��ت. به ع��الوه خرده ه��ای اكينوئي��د، ميليولي��د و ندرتاً 
ميوژيپسينوئيدس در اين ميكروفاس��يس وجود دارد. فضای خالی 
اس��كلت ايجاد ش��ده عمدتاً توس��ط اس��پارايت و به ندرت توسط 
ميكرايت پر ش��ده اس��ت. باكس��تون و پدلی ]6[ اين رخساره را به 
بخش ريف كومه ای نسبت داده اند و معرف بخش ميانی رمپ ميانی6 

می باشد )شكل 7(.

شكل 7- ميكروفاسيس A6 )متراژ 397 متری(

 7: Bioclast / Corallinacea Wackestone
اجزای اصلی اين ميكروفاس��يس ش��امل خرده ه��ای جلبک قرمز، 
بريوزوئ��ر، دوكف��ه ای، اكينوئي��د، فرامينيفرهای ك��ف زی با ديواره 
منفذدار )ميوژيپس��ينوئيدس، روتاليا و ديس��كوربيس( می باشد كه 
در زمينة ميكرايتی قرار دارند. در اين ميكروفاسيس ميكرايت غالب 
اس��ت و جلبک قرمز كه ب��ه صورت دايره ای و صفحه ای مش��اهده 
می ش��ود. همچنين در اين ميكروفاس��يس زير رخس��اره ريف های 
كومه ای7  به صورت Coral patch peel مش��اهده می ش��ود. چنين 
ميكروفاس��يس توس��ط آورجانی و همكاران ]1[ در سازند آسماری 

ميدان كوپال شناس��ايی و معرفی گرديد. اين ميكروفاسيس معادل 
ميكروفاس��يس شمارة 5 باكستون و پدلی ]6[ می باشد و به محيط 

رمپ ميانی  نسبت داده می شود )شكل8(.

 

شكل 8- ميكروفاسيس A7 )متراژ 216 متری(

 8: Intraclast / Miliolid / Bioclast Packstone -Wackestone
آلوكم های اصلی س��ازنده اين ميكروفاس��يس به ترتيب عبارتند از: 
خرده های بيوكالس��تی نظي��ر دوكفه ای، جلبک قرم��ز و اكينوئيد؛ 
فرامينيف��ر )ميليولي��د( و به مي��زان كمتر روتاليا و ديس��كوربيد و 
اينتراكلس��ت. در برخ��ی مقاط��ع فرامينيفره��ای پالنكت��ون نظير 

گلوبيژرينا مشاهده شده است.
بافت اين ميكروفاس��يس دانه پش��تيبان8 می باشد. با توجه به تنوع 
آلوكم های موجود، خردش��دگی بيوكالس��ت ها، آش��فتگی و حضور 
ميكرايت اين ميكروفاس��يس به محيطی نس��بت داده می ش��ود كه 
در برخ��ی اوقات دارای ان��رژی بااليی بوده و باعث خردش��دگی و 
مخلوط شدگی انواع آلوكم ها شده و سپس در نتيجه آرامش محيط 

ميكرايت كربناته در بين آلوكم ها قرار گرفته است.
اين ش����رايط در رم��پ ميانی و در ب��االی قاع����ده ام���واج در 

ش��راي����ط ط��وفان��ی9 حاكم است )شكل 9(.

 
   شكل 9- ميكروفاسيس A8 )متراژ 269 متری(
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محيط رسوبی:
پ��س از مطالعه مقاط��ع نازك و تعيين ميكروفاس��يس ها س��تون 
رخس��اره ای ترسيم شده و س��پس با توجه به قانون والتر و مقايسه 
با محيط های امروزی تغييرات عمودی س��ازند آس��ماری در منطقه 
مطالعه شده ترسيم ش��ده است )شكل 10(. فقدان رسوبات دوباره 
جابه جا شده، عدم وجود رخساره هاي ريزشي و لغزشي بيانگر شيب 
باالي محيط رس��وبي در هنگام رس��وب گذاري مي باشند، بر مبناي 
ويژگی های رس��وبی، تفاوت سطح انرژی، نرخ رسوب گذاری و تنوع 
مجموعه زيس��تی ميكروفاس��يس هاي مختلف از هم تفكيک شده 
و براس��اس پيوس��تگي گروه هاي رخس��اره اي در كنار هم بازسازي 

شده اند )شكل 11(.

نتيجه گيری:
بر پايه مطالعات ميكرو فاسيس نتايج زير حاصل شده است:

1- براس��اس مطالعات ميكروس��كوپی در نمونه ه��ای مورد مطالعه 
تعداد 8 ميكروفاس��يس برای سازند آس��ماری شناسايی گرديد كه 
براساس مشخصه های اصلی آنها به چهار زير محيط دريای باز، سد، 

الگون و پهنه جزر و مدی نسبت داده شده اند.

2-  فقدان رس��وبات دوباره جابه جا ش��ده، عدم وجود رخساره هاي 
ريزش��ي و لغزشي كه بيانگر ش��يب باالي محيط رسوبي در هنگام 
رس��وب گذاري مي باش��ند، نش��ان می دهند كه ميكروفاسيس های 
س��ازند آس��ماری در پالتفرم كربناته كم عمق با شيب ماليم نهشته 

شده اند.
3- رس��وب گذاری س��ازند آس��ماری در منطق��ه م��ورد مطالعه با 
ميكروفاس��يس های مربوط به رمپ ميانی آغاز ش��ده و به س��مت 

ساحل به صورت كم عمق شونده ادامه پيدا كرده است.
4- محيط رس��وبی سازند آس��ماری در منطقه مورد مطالعه عمدتاً 
رمپ داخلی تعيين ش��ده اس��ت. به عبارتی ضخامت عمده س��ازند 
آس��ماری در منطق��ه مورد مطالعه در محيط رس��وبی رمپ داخلی 

نهشته شده است.   
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