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1-Introduction 
 

Asmari formation is a carbonate rock unit that is developed in a wide range of Zagros basin during Oligocene - 

Miocene time (Fig. 1). The source section of Asmari Formation is located in the Gol Torsh of Asmari mountain 

in the north of Masjed Soleiman (Richardsons et al., 1924). The age of Asmari Formation is antecedent 

Miocene. The studied area is located in Izeh zone and Dezful embayment and Bangestan and Potou anticline are 

located in the most parts of Izeh zone. The Parsi oil field is located in the most parts of Dezful embayment (Fig. 

2). In this area, the Mountain Forehead Fault (MFF) separates the anticline and Mount Poto from the Parsi oil 

field (Falcon, 1974; Sherkati and Letouzey, 2004). There are Marl and shale thickness in the oil fields located in 

the north of Dezfoul embayment and in Asmari mountain under limestones of Asmari Formation and on 

anhydrite of the Asmari base (Seirifiyan, 2006). 

 

 

Fig. 1. Illustrating the main stratigraphic of Asmari Formation (Ehrenberg et al., 2007). 

 
 

2- Methodology 
 

In this study, after a detailed study on the Asmari Formation and anhydrite of the Asmari base, field visits were 

done on the area to identify suitable stratigraphic sections in the Bangestan and Mount Poto anticlines. Then 

proper sections were selected for the study (Table 1). In this regard, two terrestrial stratigraphic sections were 

selected from the southern edge of Bangestan anticline (Gach Boland) and also the southern edge of Sefid 
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anticline in Puto Mountain (Esfandiar shrine). Also, the underground information of Parsi field (well number 

19) including its cores and well diagram was selected. Sampling of the mentioned sections was performed at 

regular intervals of 1 meter and in case of facies change at intervals of less than 1 meter. At this stage, 82 

samples were taken, which are mainly related to the base of Asmari Formation, base anhydrite and Pabdeh 

Formation, which were studied for more detailed study of stratigraphic boundaries. Thin sections were prepared 

from all samples and these sections were studied for planktonic and benthic foraminifera as well as facies. In the 

study of facies, the classifications presented by Dunham (1962), Wilson (1975) and Flugel (2010) have been 

used. The cores of well No. 19 of Parsi oil field were also studied in terms of lithology, sedimentary texture, 

facies (with the help of a hand-held magnifying glass). Sedimentary structures have been studied on a 

macroscopic and microscopic scale. 

 

 
Fig. 2. Geological location of the study area; (a) Structural divisions of Iran (Heydari et al., 2003) and (b) 

Structural subdivisions of the Zagros (Farzipour-Saein et al., 2009). 

 
Table 1. Sections and lithostratigraphic unit of study area. 

 

Section Abr. Lithostratigraphic Unit Coordinate 

Emamzadeh 

Esfandiar 

EE Asmari Fm. Basal 

Anhydrite Pabdeh Fm. 

31⁰ 17′ 31.5″ N       

49⁰ 58′ 35″ E 

Gach Boland GB Asmari Fm. Basal 

Anhydrite Pabdeh Fm. 

30⁰ 58′ 47″ N         

50⁰ 06′ 39.5″ E 

Parsi # 19 PR Asmari Fm. 

Basal Anhydrite 

31⁰ 05′ 00″ N         

49⁰ 54′ 48″ E 
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3- Results and discussion 

3-1- Stratigraphic description of the studied sections 
 

These sections are divided based on field description and lithological change as follows: 

1. Alternation of dolomitic limestone and green marls related to the gradual zone between Pabdeh and Asmari 

formations. 

2. Relatively thick limestone containing ooid and faverina with a mostly greenstone texture. 

3. Stromatolytic horizon with a thickness of 35-50 cm with often flat and wavy morphology. 

4. Thin layer of celestite. 

5. Asmari base anhydrite. 

6. Medium-layer dolomitized limestones containing non-porous benthic foraminifers, milliolides, cofuces, 

bivalves, abdomen and bioclasts. 
 

4- Facies investigation and interpretation of sedimentary environment 

4-1- Green marl facies 
 

This facies is mainly related to the gradual zone between Pabdeh and Asmari formations in the form of 

alternating green marl and thin to medium layer limestones with almost horizontal layering. These marls and 

limestones contain large amounts of planktonic foraminifera, including globijerin and globurothalide, along 

with chopped and re-transported lipidocyclinated and nomolithidized fragments. 

The presence of relatively large amounts of planktonic foraminifera, fine-grained tissue and abundant 

microcrystals is a sign of sedimentation of this facies in a relatively deep, calm and low-energy marine 

environment below the surface of the waves. This facies set has been reported in the sediments of the base of 

Asmari Formation related to the deep part of the open sea in different areas of the Zagros sedimentary basin. 
 

4-2- Packston-grainstone facies with fauna 
 

The non-skeletal allochems of ooid and faverina are the main constituents of this facies. The ooids are of the 

tangential type and, together with faverina are longitudinally, transversely, and obliquely embedded in an 

asparagus cement, and overall have relatively good sorting and rounding. 

The presence of ooids and their supporting grain texture indicates the formation of this facies in a relatively 

energetic sediment environment and high salinity of the bar from the inner ramp (Wilson, 1975). This facies is 

equivalent to RMF-29 introduced by Flugel (2010). 
   

4-3- Stromatolytic buondstone facies  
This stromatolytic horizon is flat and slightly wavy in the outcrop and core and is 30 to 50 cm thick in Puto 

Mountain, Bangestan Mountain and the underground section of Parsi well number 19, immediately below the 

anhydrite of the Asmari base. The facies is composed of stromatolytic laminae that alternate between dark and 

light layers.  

This facies is composed of stromatolytic laminae which are alternating dark and light layers. The bird's 

laminated fabric is characteristic of this facies and the thickness of the laminates is in the millimeter range. 

Today, flat laminated structures of microbial origin have been found in inter-tidal environments (Logan et al., 

1964; Kennard and James, 1986; Esteban et al., 1996; Pickard, 1996; Pope et al., 2000). In arid climates, such as 

the Persian Gulf and Shark B in Australia, flat-covered stromatolites are located at the bottom of the tidal zone 

(Pratt, 1982; Riding, 2008). 
 

4-4- Sulfate evaporation facies 
Celestite deposit: The most important evaporative mineral deposits of celestite or celestine in Iran were formed 

during the Oligocene-Miocene. Formation of celestite mineralization in Zagros sedimentary basin has been 

reported in carbonates of shallow sedimentary environments and evaporites of Kalhor/anhydrite section of 

Asmari Formation basins. 

Celestite is formed from concentrated brines in the Sabkhay environment (Evans and Shearman, 1964). 

However, it seems that in this sequence, the most important ways of its formation are the diagenesis of the odor 

and through the exit of strontium from the aragonite structure when it turns into calcite or dolomite and also the 

exit of strontium from the anhydrite structure when it turns into gypsum. 

Anhydrite deposit: Evaporative deposits in the surface cuts are mainly gypsum and in well No. 19 Parsi are 

mostly observed as anidate. The thickness of the evaporative sequence was between 6 and 7 m, which were seen 
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as nodules in white, gray and sometimes red. In some cases, the appearance of laminar carbonate intrusions in 

the drilling cores has created the anhydrite sequence of well No. 19 in Parsi field. 

These large and almost pure thicknesses of gypsum and anhydrite are part of the evaporate dominated sequence 

according to Forkner (2010), which is interpreted to be formed in a saline medium (Warren, 2016). In general, 

in the saline environment, gypsum crystals are formed in the form of macrocrystals with a swallow tail model 

and truncated tissue and with a vertical orientation to the basin floor (Warren, 2006; Rochy et al., 1994). 
 

4.5. Extracoded wackestone facies containing bioclast 
 

This facies is located immediately on top of the anhydrite unit in the form of thin layers of dolomitic limestone 

containing many fragments of the abdomen, biceps and ostracod. The main components of this damage are 

ostracod bioclasts. The texture of the mudstone is supportive and the seeds are in a micritic background. 

The abundance of mud in this facies indicates the deposition of this facies in low energy conditions in a closed 

environment. Also, the lack of allochems due to increased salinity or possibly temperature increase confirms the 

conditions of the limited environment. This closed and confined sedimentary environment can form behind the 

bar and lagoon, which is saline or ultra-saline water (Cornée et al., 2009; Gebhardt, 2003; Tütken et al., 2006). 
 

5-Discussion and conclusion 
 
 

With the decline of the global sea level, at the Oligocene-Miocene (Shatin-Aquitanine) boundary, the basin 

within the Asmari platform is separated from the open sea and an independent basin with high salinity is 

created. It seems that at this time, due to the intensification of the folding process, basin faults with Zagros trend 

such as mountain front faults and the main Zagros fault have played a greater impact on this outflow of water 

(Sepehr and Cosgrove, 2004, 2007). The most important evidences of this outflow of intense water are the 

formation of subcontinental sediments (marls and red marl limestones), karst development and high thickness of 

shear dolostones in Mish, Ashgar, Anneh anticlines in the north of Gachsaran (Shabafrooz et al., 2015a; 

Shabafrooz et al., 2015b) and most importantly, anhydrite layers at the base of the Asmari Formation in the 

studied area. This is demonstrated in Figure 11 with the deposition of evaporative sediments indicating hot and 

dry climates when the carbonate platform is submerged. This extremely saline environment has prevented the 

spread of benthic foraminifera. In contrast, a type of coprolite-producing hard skin that adapts to high stress and 

high salinity environments has produced large amounts of Faverina (Van Buchem et al., 2010). It has also 

expanded in this shallow environment with high salinity and limited water circulation of oyster seeds (Adams, 

1969; Ehrenberg et al., 2007; Van Buchem et al., 2010; Shabafrooz et al., 2015a). Biological content of Asmari 

Formation at this time is very limited and has a relatively low diversity and most of the deposited sequences are 

dolomite and dolomitic limestone. These conditions indicate the prevalence of very shallow sedimentation 

environment of the inner ramp throughout the study area as well as adjacent areas. Bentic foraminifera with 

porcelain and agglutinated walls are the most important constituents of limestone and dolomitic limestone of 

this carbonate platform. Due to the tidal zone, its sediments are regularly or irregularly removed from the water 

and special structures have been created in them. Among the cases of formation of plate stromatolites with bird 

eye fabric and evaporative crystal form mentioned. This stromatolite is formed due to the fall of the water level 

and when the basin is approaching the exit from the water. 
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 چکیده
 در سازند این .باشدمی زاگرس رسوبی حوضه در نفت مخزنسنگ ترینبزرگ و دنیا در شده شناخته کربناته مخزن سنگ اولین آسماری سازند

 سازند ایقاعده انیدریت بخش شناسیچینه جایگاه روی بر مطالعه این در اصلی تمرکز .دارد چشمگیری گسترش ایذه و دزفول فروافتادگی ناحیه

 به اقدام( پارسی 01 چاه االرضی تحت برش همچنین و گستانبن کوه و پوتو کوه االرضی سطح برش) شناسیچینه برش سه در لذا باشد،می آسماری

 با. اندشده بندیتقسیم جدید به قدیم از شناسی،سنگ تغییر و صحرایی توصیف مبنای بر هابرش این. است گردیده توالی این وضعیت بررسی و مطالعه

 به قدیم از آنها طیمحی و ایرخساره هایویژگی اختصار به مطالعه، مورد منطقه در زمانی، چه و مکانی نظر از چه سنگی، واحدهای این شباهت به توجه

 و آرام عمیق، نسبتا دریایی محیط به مربوط مارنی هایرخساره از متشکل دولومیتی آهک سنگ و سبز مارنهای توالی از گذر .است شده پرداخته جدید

 هایبخش رسوبی حوضه شدن عمق کم دهنده نشان فاورینادار و اائید رینستونگ-پکستون رخساره الیه متوسط هایآهک توالی سمت به انرژی، کم

 افزایش  با و ادامه در. است بوده همراه ایصفحه استروماتولیت رخساره تشکیل با نهایت در که است آسماری سازند قاعده سمت به پابده سازند انتهایی

 شده متر نهشته 5 الی 2 بین ضخامت با ژیپس توالی صورت به که گردیده هموار سولفاته تبخیری تشکیل جهت شرایط رسوبی حوضه محدود شدن

 باشندمی( Evaporite dominated) افزون تبخیری توالی جزء بندی فورکنر،تقسیم بنابر انیدریت و ژیپس از خالص تقریبا و زیاد ضخامت این. است

از  درون پالتفرمی آسماری به طور موقتحوضه ، به دلیل افت سطح آب دریا نیتانیاک زمان دراست.  شده تفسیر سالینا محیط یک در آنها تشکیل که

شود ا را در نظر بگیریم، چنین فرض میاگرضخامت رسوبات انیدریتی و گسترش جانبی آنه .دکنشود و انیدریت زیردریایی رسوب میدریای باز جدا می

اما  سخت است اند. تخمین عمق دقیق تشکیل این رسوباتتشکیل شده های شور ایزولهوضهها رسوبات زیردریایی هستند که در حکه این انیدریت

  .دمتر باش 07تا  01براساس مورفولوژی حوضه ممکن است 
. 

 

 استروماتولیت آسماری، سازند  کلهر، تبخیری بخش ای،قاعده انیدریت :کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه

ت و گاز جهان بوده که ترین ذخایر نفخاورمیانه میزبان عظیم

ست. اغلب این ذخایر بخش اصلی آن در صفحه عربی واقع شده ا

ه سبب ه کدای ایجاد کرهای بزرگ و گستردههیدروکربوری میدان

ترین ایاالت هیدروکربوری جهان شده صفحه عربی یکی از اصلی

 سنگ حدوا یک رىسماآ ندز. سا(Sharland et al., 2001)گردد 

 - لیگوسنا مانیز ىودهمحد در که میباشد اتهکربن رىچینهنگا

-نهشته. ستا یافته توسعه سگرزا حوضه از سیعیو بخش در میوسن

 سگرزا حوضه در یادر ىهاوىپیشر خرینآ از یکی رىسماآ ىها

 هکو در شگلتر تنگ در رىسماآ ندزسا نمونه شبر. میباشند

 ,.Richardsons et al) دارد ارقر نمسجدسلیما لشما در رىسماآ

ای، های ماسههای کربناته، عدسیاین سازند دارای رخساره (.1924

 زاگرس حوضه .(Motiei, 1993)باشد شیلی و گاهی تبخیری می

 ساختاری شکل و رسوبی تاریخچه اساس بر ایران کشور محدوده در

 و دزفول فروافتادگی مرتفع، زاگرس فارس، لرستان، بخش پنج به

-Falcon, 1974; Farzipour) است شده تقسیم زون ایذه

Saein et al., 2009; Motiei, 1993) ) که سازند آسماری

 مطالعه مورد منطقه(. 0 شکل) باشدمیمهمترین مخزن این حوضه 

 که نحوی به است شده واقع دزفول فروافتادگی و ایذه زون مرز در
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 واقع ایذه زون قسمت ترینجنوبی در بنگستان و پوتو هایتاقدیس

 فروافتادگی بخش ترینشمالی در پارسی نفتی میدان و ستا شده

(  MFF) کوهستان پیشانی گسل منطقه این در. دارد قرار دزفول

 کندمی جدا پارسی نفتی میدان از را پوتو کوه بنگستان و تاقدیس

 ,Falcon, 1974; Sherkati and Letouzey) (6 )شکل

 و لفودز گیدتافوافر لشما در قعوا نفتی ىهاانمید در (.2004

 سنگ یرز در شیل و رنما از ضخامتی رىسماآ هکو در همچنین

 ارقر رىسماآ اىهقاعد یترنیدا روى بر و رىسماآ ندزسا ىهکهاآ

 روى بر خیرا یترنیدا ینکها به توجه با .(Seyrafian, 2006)دارد 

 ینا طبیعت که جا آن از و نداگرفته ارقر هپابد ندزسا قعیوا ىشیلها

ت طبقا یا و سطوا حد تطبقا منا به ستا نامشحص ودىحد تا یفرد

 هنداخو Brissopsis منا به پوستیرخا حاوی، داربریسوپسیس

 گیدفتاوافر لشما نفتی یندمیا در .(Motiei, 1993)د میشو

 رىسماآ ندزسا اىهقاعد یترنیدا ،شیلی تطبقا ینا یرز در لفودز

 ،کوهستانی بههج مانند مناطقی در .دمیشو هیددشاخص رتبهصو

 اىهقاعد ىشیلها تشخیص نتیجه در و اردند دجوو اىهقاعد یترنیدا

بخش تبخیری کلهر و  . میباشد مشکل هپابد ىشیلها با رىسماآ

های انیدریت موجود در قاعده سازند از مهمترین رسوبات الیه

یینی های تبخیری در بخش پاهتبخیری سازند آسماری هستند. الی

 ,Adams)شوند. آدامز ای نامیده میانیدریت قاعدهسازند آسماری 

اق و لرستان به سمت ها را از مرز عر، گسترش این تبخیری(1968

داند  که در نفتی اللی، نفت سفید و هفتکل می هایشرق تا میدان

بر روی توالی سازند شوند. خاوری تاقدیس بنگستان ناپدید می انتهای

 Vaziri)ی صورت گرفته است آسماری تاکنون مطالعات فراوان

Moghadam et al., 2010; Seyrafian et al., 2011; 

Zabihi Zoeram et al., 2013; Lorestani et al., 2016; 

Kamalifar et al., 2020; Haidari et al., 2020) . عمده

ای بوده است لذا طقههای قبلی بیشتر به صورت موردی و منپژوهش

ها و شناسی، رخسارهتا با بررسی  چینهاضر بر آن است پژوهش ح

تبخیری آسماری در سه برش  –محیط رسوبی توالی کربناته 

ع های بنگستان، کوه پوتو و میدان پارسی مدل کامل و جامتاقدیس

شک مطالعه حاضر کمک شایانی به بی ها ارائه دهد.تری از این نهشته

-تر جایگاه چینهو در کنار فهم به کامل نهشت این توالیمدل ارائه 

به پژوهشگران و متخصصان حوضه صنعت ای شناسی انیدریت قاعده

 نفت  می نماید. 

 

 .(Ehrenberg et al., 2007) رىسماآ ندزسا مختلف ىبخشها شناسیینهچ نمایش -0 شکل

Fig. 1. Illustrating the main stratigraphic of Asmari Formation (Ehrenberg et al., 2007). 

 تحقیق روش و هاداده

انیدریت قاعده آسماری یک حادثه بوده و دارای ارزش زمانی می 

(. از Van Buchem et al., 2010باشد که قابلیت انطباق دارد )

های بنگستان و کوه پوتو به میادین این رو به دلیل نزدیکی تاقدیس

 هاینفتی فروافتادگی دزفول، مطالعه توالی فوق متشکل از رخساره

به های انیدریتی افق استروماتولیتی، سلستیت بهمراه نهشت ،کربناته

-های زیرزمینی کمک شایانی میانطباق این واحد تبخیری در برش

 مورد در شده انجام مطالعات دقیق بررسی از پس مطالعه این کند. در

 از صحرایی بازدیدهای آسماری، قاعده انیدریت و آسماری سازند

 مناسب ایچینه هایبرش شناسایی جهت همطالع مورد منطقه

 هایبرش سپس. گرفت انجام پوتو کوه و بنگستان هایدرتاقدیس

 برش دو راستا این در(. 0 جدول) شدند انتخاب مطالعه برای مناسب
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( بلند گچ) بنگستان تاقدیس جنوبی یال از االرضیسطح شناسیچینه

 امامزاده) پوتو کوه در سفید تاقدیس جنوبی یال همچنین و

 میدان االرضی تحت اطالعات همچنین. شد انتخاب( اسفندیار

 انتخاب آن سرچاهی نمودار و هامغزه شامل( 01 شماره چاه) پارسی،

 (. 3 شکل) گردید

 

 
 

 مانیساخت تقسیمات (b) و (Heydari et al., 2003)ایران  ساختمانی تقسیماتو  مطالعه مورد منطقه شناسیزمین موقعیت (a) -6شکل

 (Farzipour-Saein et al., 2009) زاگرس

Fig. 2. (a) Geological location of the study area and structural divisions of Iran (Heydari et al., 2003) and 

(b) Structural subdivisions of the Zagros (Farzipour-Saein et al., 2009). 

 
 .مطالعه مورد منطقه دسترسی هایراه و جغرافیایی موقعیت (b) و مطالعه مورد منطقه موقعیت بهمراه ایران ( نقشهa) -3 شکل

Fig. 3. (a) Map of Iran and the location of the study area and (b) Geographical location and access roads to 

the study area. 
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 توالی پوتو کوه اسفندیار امامزاده االرضیسطح برش در

 رسوبات و تبخیری بخش پابده، سازند مارنی رخساره از کاملی

 مطالعه مورد آسماری قاعده ساحل به نزدیک و مدی و جزر پهنه

 واقع رامهرمز شهرستان خاور در مطالعه مورد برش. گرفت قرار

 طریق از منطقه این به دسترسی. است بهمنی پوتو روستای در

 باغملک سوی به رامهرمز از. تاس پذیرامکان رامهرمز شهرستان

 کنار در که دارد وجود پلی سفلی، میداود بخش از عبور از پس

 یاد جاده شود،می جدا خاور جنوب سوی به آسفالتی جاده آن

 .(0)شکل  رسدمی بهمنی پوتو روستای به پایان در شده

 

رخساره استروماتولیتی بهمراه سلستیت رویین در قاعده بخش  (b) ،تونمایی  از بیرونزده بخش تبخیری کلهر در تاقدیس کوه پودور (a) -0شکل 

نمایی مرز پایینی تبخیری کلهر با رسوبات آهکی و آهکهای  (d) و نمایی مرز باالیی تبخیری کلهر با رسوبات آهکی آسماری میانی (c) ،تبخیری

 .مارنی قاعده آسماری

Fig. 4. (a) Perspective from the Kalhur evaporte mamber at the anticline of Mount Putu, (b) Stromatolytic 

facies with upper celestite at the base of the evaporative section, (c) View of the upper evaporative boundary 

of Kalhur with Middle Asmari calcareous sediments, and (d) View of the lower evaporative boundary of 

Kalhur with calcareous sediments and marl limestones of Asmari base.   

 

 سن دارای آسماری سازند به متعلق رسوبات بلند گچ برش در

 متر 5 ضخامت با آن در آسماری قاعده انیدریت. هستند میوسن

 گچ روستای نزدیکی در فوق برش جغرافیایی موقعیت. دارد وجود

 قرار بهبهان غرب کیلومتری 71 در و بهمئی شهرستان توابع از بلند

 لیکک، شهر تشان، راهی سه بهبهان، - اهواز جاده دسترسی، راه. دارد

 روستای گچ شمال، بسمت لیکک بنزین پمپ از پس کیلومتر پنج

 .(7)شکل  باشدمی بلند
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بخش  (b) ،ساز آسماری در باال در کوه بنگستانسفید کلهر در مرز با آهکهای صخرهای و های تودهنمایی از بخش باالیی تبخیری (a) -7شکل 

گسترش افق سلستیتی به ضخامت یک متر در قاعده بخش  (c) ،شودبندی ضعیفی در آنها دیده میبنگستان که الیه ر در کوهپایینی تبخیری کله

 .رخساره استروماتولیتی بهمراه سلستیت رویین در قاعده بخش تبخیری (d) و تبخیری

Fig. 5. (a) View of the upper part of the massive and white evaporates of Kalhur on the border with Asmari 

rock-forming limestone above in Bangestan mountain, (b) The lower part of Kalhur evaporate in Bangestan 

mountain with weak stratification can be seen in them, (c) Deployment of the celestite horizon to a thickness 

of one meter at the base of the evaporative section, and (d) Stromatolytic facies with upper celestite at the base 

of the evaporative section.  

 سازند به متعلق رسوبات پارسی نفتی میدان 01 شماره چاه در

 و آسماری قاعده انیدریت از. هستند میوسن سن دارای آسماری

 در پارسی میدان. باشدمی موجود مغزه آن، برگیرنده در رسوبات

 شرقی جنوب کیلومتری 031 در شمالی دزفول فروافتادگی ناحیه

 دارای میدان این. است شده عواق بنگستان تاقدیس غرب در و اهواز

 مورد در. باشدمی( شرق جنوب - غرب شمال) زاگرس عمومی روند

-مغزه از شده تهیه نازک مقاطع از پارسی نفتی میدان 01 شماره چاه

 مناطق ملی شرکت انبار در موجود حفاری هایخرده و نفتی های

 .(2)شکل  شد استفاده( اهواز) جنوب نفتخیز

 :شد انجام ترتیب به زیر موارد الرضیا سطح هایبرش در

 شدند متراژ ژاکوب توسط مطالعه مورد هایبرش مرحله این در: الف

. شد ترسیم 71/0 مقیاس با آن به مربوط شناسیچینه ستون و

 صورت در و عادی صورت به متری 0 فواصل با بردارینمونه همچنین

 مرحله این در. شد انجام متر 0 از کمتر فواصل در رخساره تغییر

توالی  به مربوط عمدتاً هانمونه این که شد برداشته نمونه 56 تعداد

 جهت که باشدمی پابده سازند و کربناته قاعده آسماری -تبخیری 

 .گرفت قرار مطالعه مورد ایچینه سنگ مرزهای تردقیق بررسی

 این و شده تهیه نازک مقطع شده برداشت هاینمونه کلیه از: ب

 هارخساره همچنین و بنتیک و پالنکتونیک روزنبران نظر از مقاطع

 هایبندیتقسیم از هارخساره مطالعه در. گرفتند قرار مطالعه مورد

 ,Wilson) ، ویلسون(Dunham, 1962) دانهام توسط شده ارائه

 .است شده استفاده  (Flugel, 2010)فلوگل و (1975

 رسوبی مدل ها،ارهرخس و صحرایی هایداده مجموعه به توجه با: ج

 قرار بررسی مورد آسماری سازند قاعده کربناته - تبخیری بخش

 . گرفت

 :شد انجام ترتیب به زیر موارد االرضیتحت برش در
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 لیتولوژی، نظر از پارسی نفتی میدان 01 شماره چاه هایمغزه: الف

 هایساخت ،(دستی بین ذره کمک با) هارخساره رسوبی، بافت

 و بررسی مورد میکروسکوپی و ماکروسکوپی اسمقی در رسوبی،

 .  گرفت قرار مطالعه

 

 

 که شده تشکیل کربنات از تبخیری هایالمینه بین فاصله که کاذب المیناسیون (a) ؛01های بخش تبخیری چاه پارسی دو نمونه از مغزه - 2شکل 

 نوع این بلورهای عمده. باشدمی ساخت فاقد انیدریت دهنده نشان (b) و شده است تشکیل انیدریت ریز بلورهای از آن میکروسکوپی نازک مقطع

 .است اسفرولیتی تا بلور ریز انیدریت

Fig. 6. Two sample of the cores of the evaporative part of well Parsi 19; (a) False lamination in which the 

distance between the evaporating laminae is composed of carbonate whose thin microscopic section is 

composed of fine anhydrite crystals and (b) Indicates anhydrite without structure. The major crystals of this 

type of anhydrite are microcrystalline to spherolite. 

 .مطالعه مورد ایچینه سنگ هایواحد و هابرش -0 جدول

Table 1. Sections and lithostratigraphic unit of study area. 

Section Abr. Lithostratigraphy Unite Coordinate 

Emamzadeh 

Esfandiar 
EE 

Asmari Fm. Basal 

Anhydrite Pabdeh Fm. 

31⁰ 17′ 31.5″ N       

49⁰ 58′ 35″ E 

Gach Boland GB 
Asmari Fm. Basal 

Anhydrite Pabdeh Fm. 

30⁰ 58′ 47″ N         

50⁰ 06′ 39.5″ E 

Parsi # 19 PR 
Asmari Fm. 

Basal Anhydrite 

31⁰ 05′ 00″ N         

49⁰ 54′ 48″ E 

 

 مطالعه مورد هایبرش شناسیچینه توصیف
 شرقی جنوب انتهای در آسماری سازند سازصخره هایآهک

 بر تدریجی صورت هب خویز( تاقدیس بسمت )و بنگستان تاقدیس

 سمت به اما. گیردمی قرار پابده، سازند مارنی هایآهک و مارن روی

 شهرستان شمال بلند، گچ در غرب شمال سمت به و حوضه مرکز

 در که طوری به دهدمی رخ تغییراتی آسماری سازند قاعده در لیکک

 بر عالوه آسماری، سازصخره هایآهک آغاز تا پابده سازند از گذر

 طبقات و آسماری قاعده انیدریت طبقات ترتیب به تدریجی هاییهال
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 نمونه برش در وضعیتی چنین. شوندمی ظاهر نیز داربریسوپسیس

 Thomas, 1948; James and) دارد وجود نیز آسماری سازند

Wynd, 1965; Adams and Bourgeois, 1967; Van 

Buchem et al., 2010.) سمتب پابده مارنی بخش از گذر 

 مقطع همچنین و بنگستان کوه بلند گچ محل در ایقاعده انیدریت

 حاوی رنگ کرم الیه نازک آهکهای با پوتو کوه اسفندیار امامزاده

 آهکهای به باال بسمت کهاست  همراه پالنکتونیک فرامینوفرهای

 ضخامت به روشن خاکستری برنگ الیه ضخیم تا متوسط اائیدی

 شکل)شود  می ختم است شده لومیتیدو بشدت که متر ده تقریبی

 قاعده انیدریت تبخیری بخش زیر در و واحد این روی در. (5

 متر سانتی 31 تقریبی ضخامت به استروماتولیت نازک باند آسماری،

 مشاهده قابل 01 پارسیچاه همچنین و سطحی دو مقطع هر  در

 بخش با فوق استروماتولیتی افق بین مرز در همچنین. باشدمی

 پارسی چاه و پوتو کوه در سلستیت از کمی ضخامت رویین بخیریت

 کوه بلند گچ مقطع در آن ضخامت حداکثر که است مشاهده قابل 01

 .رسدمی متر یک به بنگستان

 

 .01 پارسی چاه و بنگستان کوه پوتو، کوه هایبرش در مطالعه مورد هایتوالی ایچینه اختصاصات و شناسیچینه انطباق  -5 شکل

Fig. 7. Correlation of stratigraphy and stratigraphic characteristics of the studied sequences in the 

Bangestan and Putu sections and Parsi well No 19. 

  رسوبی محیط تفسیر و هارخساره بررسی
 جایگاه روی بر اصلی تمرکز اینکه به توجه با مطالعه این در

 لذا است، بوده آسماری سازند ایقاعده انیدریت بخش سیشناچینه

( پارسی 01 چاه و بنگستان کوه پوتو، کوه) شناسیچینه برش سه در

 همانگونه .است گردیده توالی این وضعیت بررسی و مطالعه به اقدام

 توصیف مبنای بر هابرش گردید، این بیان قبل هایبخش در که

 تقسیم زیر شرح به جدید به قدیم از شناسی،سنگ تغییر و صحرایی

 :است شده

 زون به مربوط سبز هایمارن و دولومیتی آهک سنگ تناوب -

 آسماری و پابده هایسازند بین تدریجی

 با فاورینا و اائیدی حاوی الیه ضخیم نسبتا هایآهک سنگ -

 گرینستونی غالبا بافت

 با متر سانتی 37 -71 ضخامت به استروماتولیتی افق -

 شکل موجی و مسطح غالبا مرفولوژی

 سلستیت نازک الیه -

 آسماری قاعده انیدریت -

 حاوی الیه متوسط شده دولومیتی هایآهک سنگ -

 دوکفه کوفوس، میلیولید، منفذ، بدون بنتیک فرامینیفرهای

 .بیوکالست و پا شکم ای،
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 چه و مکانی نظر از چه سنگی، واحدهای این شباهت به توجه با

 هایگیویژ اختصار به زیر در طالعه،م مورد منطقه در زمانی،

 .شودمی پرداخته جدید به قدیم از آنها طیمحی و ایرخساره
 

 سبز مارنی رخساره
 سنگ و سبز هایمارن تناوب صورت به اساسا رخساره این

 به مربوط افقی، تقریبا بندی الیه با الیه، متوسط تا نازک هایآهک

 سنگ و مارن این. است اریوآسم پابده سازندهای بین تدریجی زون

 از( 5 شکل) پالنکتون فرامینیفرهای زیادی مقادیر حاوی ها،آهک

 دوباره و شده خرد قطعات با همراه  گلوبوروتالید، و گلوبیژرین جمله

 براین عالوه. هستند نومولیتیده و لپیدوسیکلینیده شده حمل

 ی،ادوکفه دایتروپا، کوچک، روتالیاهای اکینودرم، هایخرده

 رخساره این. شودمی دیده نیز کمتر مقدار به بریوزوئر و گاستروپود

 پابده سازندهای بین تدریجی زون در مطالعه مورد هایبرش همه در

 .دارد وجود آسماری و

 

 و رخساره این کروسکوپیمی تصویر (a) ؛آسماری سازند و پابده سازند بین تدریجی زون در مارنی رخساره به مربوط میکروسکوپی تصاویر -5 شکل 

 کوه برش در( مارنی رخساره) رخساره این از میکروسکوپی تصاویر (b-dو ) پوتو کوه برش در میکریتی زمینه در پالنکتون فرامینیفرهای فراونی

 پالنکتون فرامینیفرهای همراه هب اکینوید بریوزوئر، هایخرده نومولیتیده، لپیدوسیکلینیده، شده خرد نسبتا قطعات همراهی تصاویر این در بنگستان؛

 .شودمی دیده گلی ماتریکس در

Fig. 8. Microscopic images of marly facies in the trantional zone between Pabdeh and Asmari formations; (a) 

Microscopic image of this facies and the abundance of planktonic foraminifera in the micritic matrix in Putu 

section (b-d) Microscopic images of this facies in the Bangestan section. In these images relatively crushed 

parts of lepidocyclina, nummulites, bryozoa debris, echinoderms, along with plankton foraminifera are found 

in the clay matrix. 

 پالنکتون، فرامینیفرهای فراوان نسبتا مقادیر وجود 5در شکل 

 در رخساره این رسوبگذاری نشانه فراوان میکریت و ریزدانه بافت

 امواج تاثیر زیرسطح در انرژی کم و آرام عمیق، نسبتا دریایی محیط

 آسماری سازند قاعده رسوبات در ایرخساره مجموعه این. است

 رسوبی حوضه مختلف نواحی در باز یدریا عمیق بخش به مربوط

 .است شده گزارش زاگرس
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 دارفاورینا و اائید گرینستون-پکستون رخساره

 اصلی هایدهنده تشکیل از فاورینا و اائید اسکلتی غیر هایآلوکم

 به فاورینا همراه به و بوده مماسی نوع ها ازاائید باشد؛می رخساره این

 اندگرفته قرار اسپارایتی یمانس یک در مایل و عرضی طولی، صورت

 هستند برخوردار خوبی نسبتا گردشدگی و جورشدگی از مجموعا و

 و کوچک هایروتالیا استراکد، میلیولید، مانند هاییفسیل(. 1 شکل)

 به کورالیناسه قرمز هایجلبک و مرجان بریوزوئر، خارپوستان، قطعات

-برش در رخساره این . شوندمی دیده مقاطع برخی در کمتر مقدار

رحمانی و  توسط نیز نایاب تنگ بولفارس، تنگ بند، تنگ های

 گزارش (Rahmani et al., 2009; Rahmani, 2011) همکاران

 شده گزارش نیز زاگرس نواحی دیگر از مشابه رخساره. است شده

 .است

 
 بنگستان؛ کوه برش در رخساره این میکروسکوپی تصاویر( a-b)؛ دارفاورینا و اائید گرینستون - پکستون رخساره میکروسکوپی تصاویر - 1 شکل

 این در پوتو؛ کوه برش در رخساره این میکروسکوپی تصاویر (c-dو ) است مشخص کامال اسپارایتی زمینه و فاورینا و اائید هایدانه بافت و فراوانی

 .شودمی دیده بهتر آنها طولی و استوایی هایبرش و است بیشتر نسبتا فاورینا هایدانه فراوانی تصاویر،

Fig. 9. Microscopic images of packstone-grainstone ooid and foraminifera facies; (a-b) Microscopic images 

of this facies in the Bangestan section; the frequency and texture of ooid and foraminifera and the sparatite 

texture are quite clear, and (c-d) Microscopic images of this facies in the Putu section; the frequency of 

Faverina seeds is relatively higher and their equatorial and longitudinal sections are better seen. 

 از حاکی آنها پشتیباندانه بافت و اائیدها حضور 1در شکل 

 شوری و انرژی پر نسبتا رسوبی محیط در رخساره این یلتشک

 این (.Wilson, 1975) باشدمی داخلی رمپ از سد باالی

 ,Flügel) فلوگل توسط شده معرفی RMF-29 معادل رخساره

 باکستون 3 شماره ایرخساره کمربند به همچنین و بوده (2010

 .شودمی داده نسبت (Buxton and Pedley, 1989) پدلی و
 

 استروماتولیتی باندستون رخساره

 مسطح حالت مغزه و رخنمون در استروماتولیتی افق این

 71 تا 31 ضخامت به و دارد برآمده کمی تا موجی و( 01 شکل)

 چاه االرضیتحت مقطع و بنگستان کوه پوتو، کوه در مترسانتی

 .دارد وجود آسماری قاعده انیدریت زیر در بالفاصله ،01 پارسی

 که است شده تشکیل استروماتولیتی هایالمینه از خسارهر این

 چشم فابریک. باشدمی روشن و تیره هایالیه تناوب صورت به

 ضخامت و بوده رخساره این مشخصه ایالمینه و ایپرنده

 و آهک سنگ صورت به صحرا در. است میلیمتر حد در هاالمینه

 شده داده تشخیص الیه متوسط تا نازک داررس هایآهک سنگ

 برشی بر عالوه. است شده برشــی و دولومیتی مواردی در که

 از انیدریتی سیمان و فراوان تبخیری هاینودول شدن،

 . است رخساره این هایویژگی
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 تصویر (b) ،بنگستان کوه برش در رخساره این میکروسکوپی تصویر(a)  ؛استروماتولیتی باندستون رخساره میکروسکوپی تصاویر -01 شکل

 .پارسی 01 چاه در رخساره این میکروسکوپی تصویر (c) و پوتو کوه برش در رخساره این میکروسکوپی

Fig. 10. Microscopic images of stromatolite boundstone facies; (a) Bangestan section, (b) Putu section, 

and (c) Parsi well No 19. 

 هایمحیط در میکروبی منشاء با حمسط ایالمینه ساختارهای امروزه

 ;Esteban et al., 1996) است شده یافت مدی و جزر بین

Kennard and James, 1986; Logan et al., 1964; 

Pickard, 1996; Pope et al., 2000 .)هوای و آب با مناطق در 

 با هااستروماتولیت استرالیا در بی شارک و فارس خلیج مانند خشک

 ,Pratt) اندشده واقع مدی و جزر پهنه پائین در مسطح پوشش

1982; Riding, 2008.) هایدولومیت گسترش قبیل از شواهدی 

 چشم تخلخل انیدریت، نظیر تبخیری هایکانی وجود ریزبلور،

 این در میکریت بودن غالب و آلوکم فقدان ای،حفره و ایپرنده

 و عمق کم محیط یک در آن تشکیل بیانگر ایرخساره مجموعه

 (.01است )شکل  ساحل نزدیک در پائین، انرژی با محدود
 

 

 سولفاته تبخیری رخساره

 سلستیت نهشت

 رویین تبخیری بخش با فوق استروماتولیتی افق بین مرز در

 قابل 01 پارسی چاه و پوتو کوه در سلستیت از کمی ضخامت

 کوه بلند گچ مقطع در آن ضخامت حداکثر که است مشاهده

 کانی ذخایر مهمترین .(00)شکل  رسدمی متر یک به بنگستان

 ایران در( Celestine) سلستین یا( Celestite) سلستیت تبخیری

 سلستیت کانی تشکیل. اندشده تشکیل میوسن - الیگوسن  طی در

 عمق کم رسوبی هایمحیط هایکربنات در زاگرس رسوبی حوضه در

 گزارش آسماری ازندس ایقاعده انیدریت /کلهر بخش هایتبخیری و

 خوش چشمه نفتی میادین به توانمی آن جمله از که است شده

(Rahmani and Rafiei, 2019) حکیمه بی بی و مارون و 

(Ehrenberg et al., 2007 )االرضیسطح هایتاقدیس نیز و 

 .نمود اشاره( Pourkaseb et al., 2017) بنگستان
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 کوه برش در رخساره این میکروسکوپی تصویر (b) ،بنگستان کوه برش در رخساره این صحرایی صویرت (a) ؛سلستیت نهشت تصاویر - 00 شکل

 .پارسی 01 چاه در رخساره این میکروسکوپی تصویر (c) و پوتو
 

Fig. 11. Celestite sediment images; (a) Bangestan section, (b) Microscopic images of celestite in Putu 

section, and (c) Parsi well No 19. 

 

 تشکیل شده تغلیظ هایشورابه از سبخایی محیط در سلستیت

 نظر به وجود این با(. Evns and Shearman, 1964) گرددمی

 و بوه دیاژنزی آن تشکیل هایراه مهمترین توالی این در که رسدمی

 به تبدیل هنگام به آراگونیت ساختمان از استرانسیوم خروج طریق از

 انیدریت ساختمان از استرانسیوم خروج نیز و دولومیت یا و کلسیت

 Baker and؛5 شکل) پذیردمی صورت ژیپس به آن تبدیل هنگام

Bloomer, 1988; Honor, 2000; Swart, 2015; 

Warren, 2016.) 
 

 انیدریت نهشت

 عمدتا صورت به االرضی سطح هایبرش در تبخیری هاینهشته

 مشاهده انیدرت صورت به بیشتر پارسی 01 هشمار چاه در و ژیپس

 صورت به که بوده متر 5 الی 2 بین تبخیری توالی ضخامت. شوندمی

 اندشده دیده قرمز گاهی و خاکستری سفید، هایرنگ به هایینودول

 در ایالمینه ظاهری کربناته هایادخال مواردی در(. 06 شکل)

 ایجاد پارسی میدان 01 شماره چاه انیدریتی توالی حفاری هایمغزه

 .است نموده

 این که شودمی تبدیل انیدریت به تدفین طی در اولیه ژیپس 

 ,Kirkland) گرددمی %35 تا آن حجم کاهش باعث دیاژنزی فرایند

2005; Kasprzyk, 2003; Holliday, 1970; Shearman, 

1972; Testa and Lugli, 2000 .) 

 از هایینودول صورت به تدفینی محیط در ژیپس بلورهای

 توالی، یافتن رخنمون با. گردندمی حفظ عمودی آرایش با انیدریت

 ,Melvin) گردندمی تبدیل ژیپس به انیدریتی هاینودول این

 بلورهای حاضر حال در دیاژنزی فرایندهای اثرات علت به(. 1991

 شکل بادبزنی تا بلور ریز صورت به االرضیسطح هایبرش در انیدریت

 .شوندمی دهدی

. 
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 کوه برش در رخساره این میکروسکوپی تصویر (b)  ،پوتو کوه برش در رخساره این صحرایی تصویر (a)  ؛انیدریت رخساره تصاویر -06 شکل 

 .پارسی 01 چاه در رخساره این میکروسکوپی تصویر (c) و بنگستان

Fig. 12. Anhydrite sediment images; (a) Putu section, (b)  Microscopic image of celestite in Bangestan  

section, and (c) Parsi well No 19. 

 بنابر انیدریت و ژیپس از خالص تقریبا و زیاد ضخامت این

 افزون تبخیری توالی جزء، ((Forkner, 2010 بندیتقسیم

(Evaporite dominated )یک در آنها تشکیل که باشندمی 

 در کلی طور به(. Warren, 2016) است شده رتفسی سالینا محیط

 دم ماکل با و بلور درشت صورت به ژیپس بلورهای سالینا محیط

  حوضه کف به نسبت قائم یافتگی جهت با و جناغی بافت و ایچلچله

 در. (Warren, 2006; Rochy et al., 1994) شوندمی تشکیل

ن پالتفرمی دروحوضه ، به دلیل افت سطح آب دریا نیتانیاک زمان

ود و انیدریت زیر شمی از دریای باز جدا آسماری به طور موقت

رسوبات انیدریتی و گسترش  ضخامت اگر .دکندریایی رسوب می

ها شود که این انیدریتا را در نظر بگیریم، چنین فرض میجانبی آنه

های شور ایزوله تشکیل بات زیر دریایی هستند که در حوضهرسو

اما  سخت است عمق دقیق تشکیل این رسوباتاند. تخمین شده

 Van) دمتر باش 07تا  01براساس مورفولوژی حوضه ممکن است 

Buchem et al., 2010.)  
 

 پکستون  بایوکلستی حاوی  -وکستون  رخساره

 استراکد

 هایالیه صورت به انیدریتی، واحد باالی در بالفاصله رخساره این

-دوکفه پا، شکم فراوان هایخرده حاوی دولومیتی آهک سنگ نازک

 رخساره، این دهنده تشکیل اصلی اجزای .دارد قرار استراکد و ای

 هادانه و بوده پشتیبان گل سنگ بافت. باشدمی بیوکالست استراکد

 (.03 شکل) دارند قرار میکرایت از ایزمینه در

 در رخساره این رسوبگذاری نشانگر رخساره این در گل وفور

 فراوانی عدم همچنین. باشدمی بسته محیط یک در مک انرژی شرایط

 حرارت، درجه افزایش احتماال یا و شوری رفتن باال اثر در هاآلوکم

 و بسته رسوبی محیط این. کندمی تائید را محدود محیط شرایط

 العاده فوق یا و شور آب که الگون و سد پشت در تواندمی محدود

 ;Cornee et al., 2009) باشد شده تشکیل باشد،می شور

Gebhardt, 2003; Tutken et al., 2006.) 
 

 گیری نتیجه و بحث

 سرد و یخچالی مهم رخداد سه زیرین میوسن تا ائوسن اواسط از

-مرزروپلین الیگوسن، - ائوسن مرز نزدیکی در) جهانی اقلیم شدن

 را رسوبگذاری که پیوسته وقوع به( تانین آکی - شاتین مرز و شاتین

 Abreu and) است داده قرار تاثیر تحت جهانی اسمقی در

Anderson, 1998; Abreu and Haddad, 1998; Katz et 

al., 2008; Miller et al., 2005; Sickel et al., 2004; 

Zachos et al., 2001 .) مرز در دریا، آب جهانی سطح افت با 

 پلتفرمی درون حوضه( تانین آکی -شاتین) میوسن - الیگوسن

 باال شوری با مستقل حوضه یک و شده جدا باز دریای از ماریآس

 شدت به توجه با زمان این در که رسدمی نظر به. است شده ایجاد

 زاگرس روند با سنگیپی هایگسل خوردگی،چین فرایند گرفتن
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 بیشتری تاثیر زاگرس اصلی گسل و کوهستان جبهه هایگسل مانند

 Sepehr and) باشند کرده ایفا گسترده آب از خروج این در

Cosgrove, 2004, 2007 .)آب از خروج این شواهد مهمترین از 

 سنگ و هامارن)  ایقاره شبه رسوبات تشکیل به توانمی شدید

 زیاد ضخامت و کارست توسعه ،(رنگ قرمز مارنی هایآهک

  درشمال آنه اشگر، میش، های تاقدیس در شده برشی هایدولوستون

 ,.Shabafrooz et al., 2015a; Shabafrooz et al) گچساران

2015b )سازند قاعده در انیدریتی هایالیه مهمتر، همه از و 

 موضوع این. کرد اشاره مقاله این مطالعه مورد منطقه در آسماری

 و آب از نشان که تبخیری رسوبات شدن نهشته با 00 شکل با مطابق

 آب زیر از کربناته فرمپلت این شدن خارج زمان در خشک و گرم هوای

 گسترش از مانع شور العاده فوق محیط این. رسدمی اثبات به دارد،

 . است شده بنتیک فرامینیفرهای

 

 01 چاه در رخساره این میکروسکوپی تصاویر (a-b؛ )استراکد پکستون بایوکلستی حاوی -وکستون  رخساره میکروسکوپی تصاویر -03 شکل

 کوه برش در رخساره این میکروسکوپی تصویر (c) ،است مشاهده قابل میکریت از ایزمینه در استراکود هایپوسته اوانیفر تصاویر این در پارسی؛

 .بنگستان کوه برش در رخساره این میکروسکوپی تصویر (d) و پوتو

Fig. 13. Microscopic images of ostracodic wackestone-packstone facies; (a-b) Microscopic images of this 

facies in Parsi well No 19. In these images the abundance of ostracode shells can be seen in the micritic 

matrix, (c) Putu section, and (d) Bangestan section.  

 در که کوپرولیت کننده تولید پوست سخت نوع یک مقابل در

 فاورینا زیادی مقدار دارد، سازگاری باال شوری و زیاد انرژی با محیط

 در همچنین(. Van Buchem et al., 2010) است کرده تولید

 اائید هایدانه آب محدود گردش و باال شوری با عمق کم محیط این

 Adams, 1969; Ehrenberg et) است کرده پیدا گسترش نیز

al., 2007; Shabafrooz et al., 2015a; Van Buchem et 

al., 2010.) بسیار زمان این در آسماری سازند زیستی محتوای 

-توالی اعظم بخش و است برخوردار پایینی نسبتا تنوع از و محدود

 این. است دولومیتی آهکهای سنگ و دولومیت شده نهشته های

 رمپ عمق کم بسیار رسوبگذاری محیط بودن حاکم بیانگر شرایط

 مجاور نواحی چنینهم و مطالعه مورد منطقه سرتاسر در داخلی

 مهمترین اگلوتینه، و پورسالنوز دیواره با بنتیک فرامینیفرهای. است

 این دولومیتی آهکهای سنگ و آهک سنگ دهنده تشکیل اجزای

 مدی و جزر پهنه بودن اسط و حد دلیل به. هستند کربناته پلتفرم

 ساختهای و شده خارج آب از نامنظم یا منظم بطور آن رسوبات

 تشکیل موارد جمله از. است آمده وجود به آنها در مخصوصی

 قالب و ایپرنده چشم فابریک با همراه یاصفحه هایاستروماتولیت

 افتادن پائین اثر در استروماتولیت این. نمود اشاره تبخیری بلورهای

 شده، نزدیک آب از خروج سمت به حوضه که زمانی و آب سطح

 .است شده تشکیل
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 وضعیت بر تاکید با آن، با مرتبط ایچینه و رسوبی اختصاصات و آسماری سازند میوسن - الیگو مرز بعدی دو رسوبی مدل از ماتیکش تصویر -00 شکل

 .آن همراه هایرخساره و ایقاعده انیدریت رسویگذاری محیط

Fig. 14. Schematic illustrating of the two-dimensional sedimentary model of the Oligo-Miocene border of the 

Asmari Formation and its associated sedimentary and stratigraphic properties, emphasizing the sedimentary 

environment of the basal anhydrite and its associated facies. 

 قدردانی و تشکر

 شرکت سیشنازمین معاونت دانند ازنویسندگان بر خود الزم می

 و تشکر مطالعه این کامل پشتیبانی بخاطر جنوب نفتخیز مناطق نفت

 بپاس عویدی باوی عبدالرضا دکتر جناب از همچنین کنند.  قدردانی

کادر  از. داریم را تشکر کمال ایشان ارزنده هایراهنمایی و همکاری

-مغزه دادن قرار اختیار در جهت شناسیزمین عملیات اداره محترم

نماییم و  از سرکار خانم سیده می ویژه تشکر 01 پارسی هچا های

شناسی شناسی و سنگویباری دانشجوی دکتری رسوباکرم ج

د نگارش مقاله تشکر رسوبی دانشگاه هرمزگان به پاس کمک به بهبو

 نماییم. و قدردانی می
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