
 
 
 

78 

کاربردی پیشرفته مجله زمین شناسی 23، شماره 96بهار    

 نفتی منصورآباد دانیدر مسازند گچساران  5میکروفاسیس و محیط بخش 

 فرخ ناصری کریم وند
 دانشگاه فردوسی مشهد ،یشناس رسوبدانشجوی دکتری 

 سید رضا موسوی حرمی 
 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم زمین ،یشناس نیزمگروه 

 

 14/3/96تاریخ پذیرش :         28/7/93تاریخ دریافت: 
 

Fnaseri50@yahoo.com 
 

 

 چکیده

 فارس جیخللرستان تا حوضه  -دزفول یفروافتادگکه در مناطق  شود یممخزن نفتی آسماری در حوضه زاگرس محسوب  سنگ  پوش عنوان  بهسازند گچساران       

های خاکستری و این بخش به تدریج از قاعده به سمت باال، کاهش پیدا کرده و عمده لیتولوژی آن شامل انیدریت، مارن دهنده لیتشک یها هیالضخامت  گسترش دارد.

زنبوری،  نودوالر، جانشینی، انترالیتیک، پورفیروبالستیک، جریانی، اسفرولیتی، النههای  مطالعات پتروگرافی این بخش بافت .باشد یمآهکی  یها هیالقرمز، نمک و میان 

( که Lagoon( و الگون )Intertidalمدی ) و (، بین جزرSupratidalمدی ) و کمربند محیط باالی جزر 3چوب کبریتی مشاهده شده است. در مطالعات پتروگرافی 

سازند گچساران را یک  5ها محیط رسوبگذاری بخش تغییرات عمودی میکروفاسیس شناسایی شد. ،باشندکربناته می همگی مربوط به ناحیه پشت رمپی یک پالتفرم

مدی  و ی جزرهاهای فاقد فسیل پهنههای محیط الگونی و مادستونها و کربناتکه در هر مرحله پیشروی دریا، مارن .کندوسیع سبخایی الگونی توصیف می پهنه

اند. پسروی پسروی شده که در نتیجه آن بلورهای انیدریت )ژیپس( در یک محیط سبخایی گسترش یافته فاز کیاند. سپس افزایش تبخیر سبب ایجاد تشکیل گردیده

مخازن نفت و گاز و  سنگ پوشاهمیت سازند گچساران  .اند نمودههای نمکی در آن رسوب نمکی شده که الیه گیری یک کفهدریا در آخرین مراحل، منجر به شکل

 یشناس نهیچو  یشناس رسوب) نقطه جداره گذاری( سبب شده که این سازند در مطالعات  فشار کمهمچنین نقش اساسی آن به عنوان مرز میان سازندهای پرفشار و 

 مورد توجه قرار گیرد.

 پالتفرم کربناته ،سبخا ،الگون ،میکروفاسیس کلمات کلیدی:
 

 

 

 مقدمه 

 

سازند گچساران به عنوان پوش سنگ مخزن آسماری در منطقه زاگرس        

میوسن پیشین . این سازند با سن رود یمو از جمله میدان منصورآباد به شمار 

 یها آهکهای سازند آسماری در پایین و مارن های خاکستری و مابین آهک

رسی سازند میشان در باال قرار دارد. این سازند فاقد یک برش نمونه کامل در 

های میادین گچساران، از اینرو برش نمونه آن در چاه باشد.سطح زمین می

بخش تقسیم  7این سازند به پازنان و آغاجاری انتخاب شده است. بطورکلی 

 باشد. متر می 1600شده است و در مجموع ضخامت این سازند حدود 

هوایی گرم و  شور در شرایط آب و یها آبرسوبات تبخیری در اثر تبخیر 

که میزان تبخیر بیشتر از میزان آب  شوند یمخشک و در جایی تشکیل 

سازند  .(Schereiberand El Tabakh, 2000ورودی به حوضه باشد )

تبخیری گچساران در حوضه رسوبی زاگرس با وسعتی بسیار زیاد از شمال 

عقیده دارند که  یا عدهشرق سوریه تا جنوب غرب ایران گسترش دارد. 

نمکی  یها باتالقو  ها مردابرسوبات تبخیری سازند گچساران متعلق به 

ریک فورلند و در طی میوسن ارتباط دریای تتیس در طول حوضه با باشد یم

در پیش ژرفای  نشست تهگچساران شروع به  یها یریتبخمسدود شده و 

(Foredeepقبلی می )( کنندZiegler, 2001.) 

(BahroudiandKoyi, 2004) دارند که سازند گچساران در زیر  عقیده

با چرخش ضعیف آب دریا که در حوضه فورلند زاگرس قرار  ییها حوضه

 ،در عرض حوضه ایجاد شده بودندکه داشته و بوسیله سدهایی 

. هدف از انجام این پژوهش، تعیین محیط رسوبی حاکم بر اند شده لیتشک

از شواهد  با استفادهدرمیدان نفتی منصورآباد،  سازند گچساران 5بخش 

شرقی  شمال یلومتریک 10های نفتی منصورآباد در  پتروگرافی است.میدان

 .قرار دارد بهبهان شهرستان

 کشف شد که الیه چاه شماره یک یبا حفار 1380 این میدان از سال     

باشد در حال حاضر این  ماری آن دارای پتانسیل تولید اقتصادی نفت میآس

 .(1 است )شکل قرارگرفتهبرداری میدان در برنامه توسعه و بهره

 روش مطالعه
محیط رسوبی دیرینه و جهت بررسی دقیق تغییرات  نییمنظور تعبه       

-از چاه های حفاری از یکیسنگمقطع نازک از خرده 50شناسی، تعداد سنگ

جدول )تهیه و مورد مطالعه قرار گرفتند مذکورهای حفاری شده در میدان 

پالریزان استفاده شد. درصد  کروسکوپیاز مبرای انجام این مطالعات  (. 1

ای های مقایسههای کربناته نیز با استفاده از چارتهای نمونهفراوانی آلوکم

(Flugel, 2004))  و(Wilson, 1975) شناسی از تعیین و برای سنگ

 .استفاده گردید (Dunham, 1962)بندی طبقه

mailto:Fnaseri50@yahoo.com
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B0
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 موقعیت جغرافیایی میدان منصورآباد .1شکل

 
 

 سازند گچساران در برش نمونه تلفیقی  گانه هفتهای های بخشویژگی .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث
متر  320سازند گچساران در میدان منصورآباد دارای ضخامت  5بخش       

از قاعده به سمت باال،  جیتدر بهآن  دهنده لیتشکهای . ضخامت الیهباشد یم

شناسی این بخش شامل تناوبی از کاهش پیدا کرده و عمده ترکیب سنگ

 باشد.های نازک آهک میهای خاکستری و قرمز، نمک و الیهانیدریت، مارن

شود های مارن قرمز بخش شش شروع میبخش پنجم از قاعده آخرین تجمع

              .ابدی یمو در ابتدای اولین الیه نمک ضخیم شاخص بخش چهار خاتمه 

های موجود در آن بسیار چسبنده و سیلتی هستند. الزم به ذکر  مارن      

است کمتر 6بخشنسبت به  5های قرمز در بخش  است که تعداد و تراکم مارن

میدان منصورآباد  5در بخش  سازند گچسارانهای سنگی (. رخساره2)شکل 

اطالعات بدست آمده، سه رخساره سنگی  بر اساسدر مقاطع مورد مطالعه 

 .باشدمتفاوت در این ناحیه مشخص می

 

 یشناخت سنگ بخش
 ضخامت

 )متر(

 137 زون( 5)قابل تقسیم به  آهک سنگتناوب انیدریت، مارن خاکستری و  7

 278 انیدریت،  مارن های قرمز و آهک ) در پایین(، سنگ نمک )وسط( انیدریت و مارن )در باال( 6

 308 آهک سنگنازک  یها هیالتناوب انیدریت، مارن قرمز، سنگ نمک و  5

5/834 آهک یها هیالهای خاکستری، انیدریت، کمی تناوب سنگ نمک ضخیم، مارن 4  

 225 های خاکستری ضخیمانیدریت، مارن 3

 5/113 نازک آهک یباندهاسنگ نمک، انیدریت، مارن خاکستری،  2

 40 تبخیری شامل انیدریت، مارن، آهک و کمی شیل بیتومین دار 5 1
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 (.گزارش داخلی، 6های حفاری چاه شماره سازند گچساران در میدان نفتی منصوری آباد )با استفاده از داده 5بخش  یشناس نهیچستون  .2شکل 

 

 رخساره تبخیری
 رخساره یمدهای باالی جزر و  محیط سبخائی گرم و خشک یا پهنه      

سازند  دهنده لیتشکهای  (: این رخساره بیشترین نقش در توالیAتبخیری )

(، CaSO4اصلی رخساره تبخیری شامل ژیپس ) یها یکانگچساران را دارد. 

 یها یکان. باشند یم( NaCl( و نمک طعام یا هالیت )CaSO4انیدریت )

بسیار زیادند که از این میان  ندیآ یمطبیعی پدید  طور بهتبخیری که 

پتاسیم و منیزیم )سیلویت، کارنالیت، پلی هالیت، کاینیت و  یها نمک

کیزریت( از ترکیبات مهم برخی از رسوبات نمکی دریایی هستند )موسوی 

بندی و  (.انیدریت در سازند گچساران به صورت الیه1383حرمی و محبوبی، 

ها تنوع زیادی در اندازه و  نودول و نیز به صورت سیمان وجود دارد. نودول

ترین ( شاخصdmتا  mmدهند )دارای اندازه  ل از خود نشان میشک

در داخل رسوبات انیدریتی و ژیپسی مشاهده شد بافت ندولی  که ییها بافت

های باشد که همراه با الگوهای انترالیتیک و قفس مرغی، نشان از ویژگیمی

 های مذکور بلورهایمیزبان است. عالوه بر بافت در رسوباترشد جانشینی 

های جناغی، پورفیروبالستیک، انیدریت در بخش مورد مطالعه بافت

اسفرولیتی )بادبزنی(، شعاعی، دانه درشت و اسپاری، و میکروکریستالین و 

 Laths، صورت بههای انیدریتی  دهد. سیمانای را از خود نشان میالمینه

باشد.  تصادفی می صورت ها به آندرهم قفل شده، فیبر مانند و جهت یافتگی 

های آهکی ممکن است به وسیله انیدریت تک بلورین بزرگ سیمانی  سنگ

جایگزین قسمتی و یا  Poikilotopicفرشی یا شوند که به صورت سنگ

تمام ترکیبات کربناته )صدف، پلوئید، اووئید( شوند. انیدریت دارای تنوع بافتی 
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ر خصوص ای را دگسترده است. این گستره وسیع بافتی اطالعات ارزنده

 .(3)شکل کندها فراهم میو دیاژنتیکی انیدریت یگذار رسوبمحیط 

 رخساره مارنی
 طور بهدهند و می لیرا تشکاین گروه بخش مهمی از سازند گچساران       

 سازند گچساران 5. در بخش اند قرارگرفتههای دیگر  متناوب در بین الیه

لیتولوژی  نیتر فراوانها انیدریتآباد رسوبات مارنی پس از میدان نفتی منصور

بوده و دارای بافت  یا صورت توده به. این رسوبات عمدتاً دهند یمرا تشکیل 

باشند. همراه این رسوبات انیدریت، ژیپس، ذرات کوارتز، مواد یکنواخت می

 ها آنهایی در داخل ها و درزه. گاه شکستگیشوند یمآلی و سولفید دیده 

رسوبات سولفاته پرشده است. این رسوبات  لهیوس بهاً که عمدت شود یمدیده 

انیدریتی  زیر دانهخوردگی را با رسوبات گاه آثاری از جریان یافتگی و چین

 دهند.همراه خود نشان می

 کربناته یها رخساره

 (:Intertaidalمدی) و پهنه بین جزر یها رخسارهالف: 

میکروفاسیس برخالف  این(: D) انیدریت یهاپ با پورفیروتومادستون      

مدی دارای اشکال مربوط به خروج از آب  و های جزر های پهنه مادستون

(Subaerial exposure) (. عدم وجود این نوع . الف و ب4 باشد )شکل نمی

مدی تشکیل  و های مذکور در شرایط بین جزر دهد که مادستون آثار نشان می

های بزرگی از انیدریت )بافت جانشینی(  اند. در این رخساره پالگ شده

شود. پدیده دولومیتی شدن نیز یکی از مهمترین فرآیندهای  مشاهده می

آید. بلورهای موزائیکی دولومیتی اغلب  دیاژنزی این رخساره به شمار می

 باشند.  می (Non-planar)یا صفحه ریغشکل و از نوع  بی

این  ست. امروزه مشابها خلخلت با توجه به مطالعات میکروسکوپی فاقد      

های کربناته و گرم و خشک با میزان تبخیر باال  فرم ها در برخی پالت رخساره

. رخساره مادستون با (Tucker, 1999)شوند  نظیر خلیج فارس مشاهده می

ویلسون  9ای شماره  های انیدریت معادل کمربند رخساره پورفیروتوپ

(Wilson, 1975) .است 

درصد ذرات تخریبی  25(: شامل حدود C) ای رخساره مادستون ماسه     

های کوارتز ریزدانه  باشند. دانه کوارتز است که در زمینه میکرایت پراکنده می

(. این 5دهند)شکل  تا متوسط دانه هستند و یک چهارم سنگ را تشکیل می

شود که امکان ورود ذرات تخریبی به درون حوضه  رخساره زمانی تشکیل می

رسد که ذرات تخریبی در زمان پایین بودن سطح آب  زیاد باشد. به نظر می

 اند. هایی به این محیط وارد شده دریا و توسط کانال

درصد  5های موجود در آن کمتر از  (: مجموع آلوکمG2دولومادستون )     

شوند.  باشد که به علت حضور مواد آلی اغلب به رنگ تیره مشاهده می می

ای در مقطع حضور دارند. این  ماسه های درصد دانه 5همچنین به میزان 

رخساره به شدت تحت تأثیر فرآیند دولومیتی شدن قرار گرفته و اغلب 

ای هستند. میزان تخلخل در آن  بلورهای دولومیتی آن از نوع غیر صفحه

های گفته شده دال بر محیط الگونی به سمت  باشد. همه ویژگی بسیار کم می

ین رخساره، فوق العاده ریز بودن بلورهای های عمده ا ویژگی ساحل را دارد.

باالیی سازند گچساران  3باشد. رخساره دولومادستون بیشتر در بخش آن می

 (Wilson, 1975)ویلسون  9های شماره  بوده و معادل کمربند رخساره

 .(6)شکل است

 ایی الگونکمربند رخساره -ب

های اسکلتی و  (: مجموعه آلوکمFرخساره مادستون بایوکالستی)     

درصد است. اغلب  10غیراسکلتی موجود در این رخساره کمتر از 

باشد.  می Rotalia, Miliolidsهایی آن از نوع بنتیک و شامل  میکروفسیل

این رخساره در . پدیده تبلور مجدد تخریب شده است زمینه سنگ در اثر

 20یکروفسیل استاندارد شماره قسمت آرام و کم انرژی الگون قرار دارد. به م

 .(7شود )شکل نسبت داده می (Flugle, 2004)فلوگل 

 (G) وکستون یها رخسارهمجموعه زیر 

 20های موجود در آن کمتر از  (: مجموع آلوکمG2رخساره دولووکستون )     

های آن اسکلتی هستند که به علت حضور مواد  باشد و عمده آلوکم درصد می

های  درصد دانه 5شوند. همچنین به میزان  تیره مشاهده می آلی اغلب به رنگ

ای در مقطع حضور دارند. این رخساره به شدت تحت تأثیر فرآیند  ماسه

ای  اغلب بلورهای دولومیتی آن از نوع غیر صفحهقرار گرفته و  دولومیتی شدن

های گفته شده دال بر  باشد. همه ویژگی هستند. میزان تخلخل در آن کم می

 .(8)شکل یط الگونی به سمت ساحل را داردمح

(: این زیر رخساره دارای بیشترین G3رخساره وکستون بایوکالستی )     

های  در بردارنده بایوکالست کهاست مورد مطالعه  ها رخسارهدر بین  فراوانی

های موجود در آن همگی از نوع کف زی  عمده فسیل .باشد یممختلف 

 10های غیراسکلتی این زیر رخساره پلت )کمتر از  هستند. از مهمترین دانه

درصد( هستند. پدیده دولومیتی شدن نیز در این رخساره تأثیر گذاشته است. 

سطح نسبی دریا و ارتباط محیط  باال آمدننکته قابل ذکر این است که با 

 یگرد شدگای محیط ساحلی با  ط ساحلی، مقداریاز رسوبات ماسهالگون با خ

 9 شکل)اند. این پدیده در  شده نسبتاً خوب وارد محیط الگونی یجور شدگو 

 5/2شود. استراکودها شاخص محیط الگونی با اندازه  ( مشاهده میالف و ب

های خاکستری بخش باالیی سازند گچساران  ن و مار زیر دانهمتر در آهک  میلی

شوند. همچنین در مقطع دیگری از این زیر رخساره تجمعی از  یافت می

ای و  های دوکفه ، دندریتینا، خردهیدو جهتهای روتالیا، میلولیدا از نوع  فسیل

موجب های اسکلتی دانهانحالل برش شوند. در هر دو  جلبک مشاهده می

، 9)شکل  ها شده است درصد در سنگ 5قالبی به میزان تقریباً ایجاد تخلخل 

 .فلش قرمز(

پکستون: سودوااوولیت از مهمترین اجزاء –وکستون ودوااوولیتس      

 10ها بیش از  در بعضی نمونه ها آنکه مقدار  غیراسکلتی این رخساره هستند

 اند خوبی یجور شدگدرصد است. سودوااوولیت بیضوی کروی شکل و دارای 

بوده و تحت تأثیر پدیده دیاژنز  میکرایتی ها آن. اغلب ، فلش آبی(10)شکل 

اند.  کامل دچار پدیده نئومورفیسم قرار گرفته طور بهاند، اما متن  قرار گرفته

فلوگل در  20های استاندارد شماره  (. این رخساره معادل رخساره10)شکل 

 شود. ه میو به بخش الگون نسبت داد شده گرفتهنظر 
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جریان یافتگی بلورهای ث( ، بافت شعاعی انیدریت پ( ،( در داخل انیدریتchevronبلورهای کشیده همراه با بافت جناغی)ب( ، تصاویر میکروسکوپی رخساره تبخیریالف( .3شکل

 قفسهای  بافت .استرهای وارده به وضوح قابل مشاهده جریانی در اثر فشا  بافت بلوکی در بلورهای انیدریتی که در آن بافت ج و چ( ، ( انیدریتی همراه با بلورهای ژیپسlathسوزنی )

 د.دهن و اسفرولیتی خود را نشان می الواری صورت بهبلورهای انیدریتی که  یمرغ
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 میدان منصورآباد 5های بخش های انیدریت در آهک مادستون با پورفیروتوپالف و ب( .4شکل 

 

 

آثاری از چرت )فلش آبی( و دولومیت در رخساره دلومادستون  . ب(شوند می دهید زینپراکنده  صورت بههای بسیار ریز بلور،. انیدریت  مادستون حاوی آثاری از دولومیتالف( . 5شکل 

 شود. مشاهده می

 شوند. دولومادستون که به علت حضور مواد آلی گاهی به رنگ تیره مشاهده می . 6شکل 

 یاسکلت ریغهای اسکلتی و  مادستون بایوکالستی: مجموعه آلوکم . 7شکل 
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 شوند. رخساره دولووکستون که به علت حضور مواد آلی اغلب به رنگ تیره مشاهده می .8شکل

 

 تصاویر میکروسکوپی از رخساره وکستون بایوکالستی و ب(الف .  9شکل 

 پکستون–سودوااوولیت وکستون  . الف و ب(10شکل 

 

 محیط رسوبی
در یک محیط تبخیری  یگذار رسوبگچساران حاصل  دار نمکسازند      

و آب و  جداشدهاست. این محیط توسط عواملی نظیر جزایر سدی از دریا 

هوای خشک بر محیط حکمفرما بوده است. رسوبات تشکیل شده در این 

 دار نمک یها آبتبخیری، حاصل تبخیر  یها سنگمحیط همانند تمامی 

. اگرچه فرایند (1383موسوی حرمی، ر، محبوبی، ا. ) )عمدتاً آب دریا( است

موجود  یها هینظربسیار پیچیده است ولی بر اساس  ها نمک یگذار رسوب

 ب B الف
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و مواد معلق در  ها رسابتدا  شود یمهنگامی که کوالب یا الگون از دریا جدا 

. در ادامه کنند یم یگذار رسوبشروع به  ها کربناتشده و سپس  نینش تهآب 

. شوند یمتشکیل  ها نمکتبخیر رسوبات سولفاته )عمدتاً ژیپس( و در نهایت 

کوالبی از پایین به باال عمدتاً شامل:  یها طیمحسیکل رسوبی  جهیدرنت

 هیال کیسولفاته و  هیال کینازک کربناته،  هیال کیرسی یا مارنی،  هیال کی

طبیعی  طور به ،نمکی است. در صورتی که شرایط محیط رسوبی تغییر نماید

 .(1391متقی، س ف.، ) گردد یمتغییراتی در سیکل رسوبی مربوطه ایجاد 

ب زندگی اسکلتی موجوداتی که در بخش کم انرژی تاالوجود اجزاء      

سبز به مقدار زیاد دلیلی دیگر بر  یها جلبکروتالیا و  کنند مانند میلولیدا، می

باشد.  این محیط می یکم انرژهای فوق در بخش  رسوب رخساره

گرفته از  منشأهای  های همراه با ذرات تخریبی که توسط کانال مادستون

های  در پهنه یگذار رسوبشوند، همگی نشانگر  ال تغذیه میمنطقه سوپراتاید

های قرمز که توسط  های ضخیم مارن باشد. همچنین الیه جزر و مدی می

اند، رخساره دولومادستون با توجه به فقدان  عملکرد طوفان به محیط وارد شده

میکروکریستالین بودن نشانگر چرخش محدود آب و نبود  فسیل و همچنین 

ناسب برای زیست موجودات در یک محیط سابخایی باالیی جزر و شرایط م

هایی همچون وکستون   رخسارهحضور  .(Flugel, 2004)مدی است

دار، وکستون بایوکالستی در سازند گچساران نشان دهنده  پکستون پلت

الگون  یها های پایینی و توسعه رخساره پیشروی نسبی دریا نسبت به بخش

 . (1391ق.،  عبدالرحیمی،) باشد می

مارن و کربنات، افزایش تبخیر سبب ایجاد یک فاز  یگذار رسوبپس از      

ی آن یک محیط سبخایی گسترش یافته است و با پسروی شده که در نتیجه

اند. سپس، به در این محیط، بلورهای ژیپس شکل گرفتهآافزایش غلظت شور

افزایش درجه شوری و فشار کم دی اکسیدکربن باعث ناپایدارشدن ژیپس و 

ی ریز پیوسته به همهای سبخایی مجزا و نودول صورت بهتشکیل انیدریت 

گیری یک کفه بلور شده است. پسروی دریا در آخرین مراحل منجر به شکل

قرار می شدگینمکی شده که بطور مکرر در معرض سیالب، تغلیظ و خشک

داده است. با تلفیق اطالعات فوق نمکی را در خود رسوب می یها هیو الگرفته 

 5الگونی برای بخش  -وسیع سبخایی توان محیط رسوبی را یک پهنهمی

 (.11)شکل  سازند گچساران در میدان منصور آباد پیشنهاد نمود

 

 سازند گچساران در میدان نفتی منصورآباد 5گذاری بخش مدل شماتیک رسوب .11شکل 

 

 یریگ جهینت
ها شامل موارد زیر است، در انیدریت شده مشاهدههای دیاژنتیکی  بافت     

قرار  ریتأثیندهای دیاژنزی مختلفی رسوبات بخش مورد مطالعه را تحت آفر

و نودوالر، جانشینی،  شدن توان به انیدریتیمی ها آنی داده که جمله

زنبوری، و چوب  انترالیتیک، پورفیروبالستیک، جریانی، اسفرولیتی، النه

کبریتی،رشد و دولومیتی شدن اشاره نمود. ضمن اینکه آثاری از فرایندهای 

 میکریتی شدن، تخلخل و پیریتی شدن نیز در برخی از مقاطع مشاهده 

فشار و  ریتأثانیدریتی نشانه های ساخت جریانی در بعضی از الیه گردد.می

 خاصیت پالستیسیته بوده، ممکن است در عمل انتقال عناصر نیز مؤثر باشد. 

با توجه به محیط رسوبی تبخیری سازند گچساران و همچنین عدم وجود 

های های جانوری و گیاهی، گونهشرایط مناسب برای رشد و تکثیر انواع گونه

های  اند.سنگوارهد گچساران شناسایی شدهفسیلی اندکی در این بخش از سازن

شور  های کوالبی و لب جانوری موجود در سازند گچساران متعلق به محیط

 Miliolidsو  Dendritinarangiبه همـراه  Rotalia عموم شامل طور به

 به سمتشود افزایش درجه شوری  سازند گچساران یافت می 5در بخش 

در ارتباط با تغییر شرایط آب و هوایی، و یا پسروی  تواند یمپایین این بخش 

با توجه به نتایج به  گذاری این بخش گچساران باشد.دریا در زمان رسوب

 5بخش  یگذار رسوبمحیط  توان یاز مطالعات پتروگرافی مدست آمده 

الگونی دانست که این محیط در -را یک محیط سبخاییسازند گچساران 

 گرفته یدریا قرار م ریقاره، و در بعضی مواقع تحت تأث ریبیشتر مواقع تحت تأث

ی سازند گچساران شناس سنگ. با توجه به محیط رسوبی و شرایط است

باشد که با در نظر داشتن ی مینیب شیپی این سازند قابل رعادیغفشارهای 

ی و محیط شناس سنگتا رسیدن به مخزن آسماری با  یشناس سنگتغییرات 

های نفت و توان نقطه صحیح جداره گذاری را در چاهمتفاوت می کامالًرسوبی 

 پرفشارمخزنی از سازند  فشار کمگاز را تعیین کرد که در نتیجه سازندهای 

 .گچساران جدا خواهد شد
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