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سازند گچسارن، پوش سنگ مخزن آسماري در ميدان 

نفتي آب تيمور در زير پهنه فروافتادگي دزفول واقع شده 

است. مطالعه نمودارهاي چاه پيمايي اشعه گاما، آناليزهاي 

ميكروسكوپ الكتروني روبشي و پتروگرافي۲۰۰ مقطع 

ميکروسکوپي تهيه شده از خرده سنگ هاي حاصل از حفاري 

در ميدان نفتي آب تيمور نشان داد كه توالي ۷۰۰ متري سازند 

گچساران از انيدريت، نمک، مارن هاي خاکستري و قرمز به 

همراه ميان اليه هايي از سنگ های کربناته تشكيل شده است. 

رسوبات اين سازند دارای سيكل هايی با مقياس کوچک و 

با تناوب باال است كه به نظر مي رسد نوسانات درياي کم 

عمق ناشي از فرايندهاي يخچالي، فعاليت های تکتونيکي، 

رسوب گذاري رسوبات با خواص پالستيکي و فرونشيني 

ممتد حوضه فورلندي زاگرس سبب تشکيل آنها شده است. 

رسوب گذاري چرخه اي سازند گچساران با پيشروي دريا و 

گسترش دريای کم عمق آغاز مي شود که با رسوب گذاري 

مارن و سنگ آهك هاي حاوي فوناي الگوني مشخص 

مي شود. در ادامه، تبخير باعث كاهش فضاي رسوب گذاري 

شده كه با گسترش محيط هاي سبخايي همراه بوده است. 

آخرين بقاياي پسروي دريا باعث ايجاد کفه نمکي در مركز 

حوضه شده است که دستخوش سه مرحله سيالب، تغليظ 

و خشک شدگي قرار داشته است. سيكل هاي رسوبي سازند 

گچساران شباهت زيادي به بسياري از تبخيري هاي قديمي 

مانند سازند عرب به سن ژوراسيک فوقاني و نيز سبخاهاي 

عهد حاضر در سواحل جنوبي خليج فارس دارند.

مقدمه
رسوبات تبخيري با آنكه كمتر از ۲ درصد سنگ هاي رسوبي 

جهان را تشكيل مي دهند، اما نيمي از پوش سنگ هاي بزرگترين 

ميادين نفتي جهان را به خود اختصاص مي دهند [۱].                                                                                                        

حوضه رسوبي زاگرس يكي از مناطق نفت خيز جهان در 

منطقه خاورميانه است. انباشتگي نفت در تاقديس هاي اين 

حوضه در نتيجه رشد کمربند چين خورده حوضه فورلندي 

(در اواخر سنوزويک) در لبه بيروني حاشيه غير فعال                                                                                                                                             
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مزوزوييک‐ پالئوزوئيک پليت عربي بوده است. تکتونيک 

فشاري در اين حوضه فورلندي به خصوص در زير پهنه 

فروافتادگي دزفول، موجب تشکيل بزرگترين ميادين نفتي 

جهان شده است [۲و۳]. در اين فروافتادگي، رسوب گذاري 

همزمان با پيشرفت چين خوردگي در اواخر سنوزويک، 

سازند گچساران بر روي سازند آسماري را تشكيل داده 

است. 

         سازند گچساران فاقد يک برش سطح االرضی کامل است                                                                                      

و اين به علت داشتن خواص پالستيکي ناشي از وجود 

اليه هاي ضخيم نمک و مارن است که موجب دگرشکلي 

اليه ها و بهم ريختگي آنها شده است. سن اين سازند در 

فروافتادگي دزفول ميوسن زيرين است و با استفاده از 

برش هاي تلفيقي در ميادين نفتي مختلف، اين سازند به ۷ 

بخش تقسيم شده است که از نمک، انيدريت، مارن هاي 

رنگين، ميان اليه هايي از سنگ آهک و مقدار کمي شيل 

بيتومينه دار تشکيل شده است [۴]. با توجه به اهميت 

سازند گچساران به عنوان پوش سنگ ميادين نفتي، اين 

سازند از ديرباز مورد توجه بوده است، اما اين مطالعات 

در ميادين نفتي فروافتادگي دزفول يا در ارتباط با شناخت 

طبقات راهنما بوده [۵] و يا به بررسي بخش خاصي 

از سازند از جمله بخش يك [۶و۷] و بخش های پنجم 

و ششم [۸] اختصاص يافته است. هدف از انجام اين 

تحقيق، شناسايي و تفكيك رخساره هاي سنگي و تفسير 

محيط رسوبي سازند گچساران به عنوان پوش سنگ سازند 

آسماري است.

 

روش كار
اين تحقيق بر پايه اطالعات تحت االرضي تعداد ۳ حلقه 

چاه در ميدان نفتي آب تيمور انجام شده است. اين ميدان 

در ۲۵ كيلومتري جنوب غرب شهرستان اهواز در زير پهنه 

فروافتادگي دزفول واقع شده است. امتداد آن شمال غرب 

‐ جنوب شرق و در بين ميادين نفتي سوسنگرد در شمال 

غرب و منصوري در جنوب شرق قرار دارد (شكل۱).

    بدين منظور، در ابتدا با بررسي نمودارهاي چاه پيمايي 

گاما و انطباق آن ها با نمودارهاي ترسيمي چاه، ستون 

 Log plot (2005) چينه شناسي سه چاه در محيط نرم افزار

ترسيم شد (شكل ۲). مطالعات پتروگرافي ۲۰۰ مقطع نازک 

تهيه شده از خرده سنگ هاي حاصل از حفاري منجر به 

شناسايي رخساره هاي سنگي شد. درصد فراواني دانه های 

اسکلتی و غير اسکلتی در سنگ های کربناته با استفاده 

از جدول هاي مقايسه اي فلوگل [۹] و نام گذاري آن ها بر 

اساس طبقه بندي دانهام [۱۰] صورت گرفته است. براي 

نام گذاري شکل بلوري نمونه هاي انيدريتي از طبقه بندي 

مايکلم و همکاران [۱۱] استفاده شده است. شناسايي برخي 

كاني هاي تبخيری به ويژه نمك، به وسيله ميكروسكوپ 

الكتروني روبشي مدل LEO 1450 VP مجهز به دستگاه 

آناليز عنصري نقطه اي در آزمايشگاه مركزي دانشگاه 

فردوسي مشهد انجام پذيرفته است.

رخساره هاي سنگي 
مطالعه نمونه هاي سنگي و مقاطع نازک ميکروسکوپي 

سازند گچساران در ميدان آب تيمور وجود سه مجموعه 

رخساره ای الگوني، سبخايي و كفه نمكي را تأييد مي كند.

مجموعه رخساره ای الگوني: اين مجموعه شامل سه رخساره 

مارن، وکستون بيوکالستي و پکستون پلوئيدي است.

  رخساره مارن: اين رخساره به رنگ هاي خاکستري 

تا خاکستري تيره و به مقدار کمي قرمز رنگ (اکثرًا در 

بخش هاي ۵ و ۶) و عمدتًا در تناوب با سنگ آهک و 

انيدريت است. رنگ قرمز و گسترش نودول هاي انيدريتي 

در مارن ها مي تواند به عنوان شاخصي از محيط كم عمق 

ساحلي محسوب شود [۱۲]. نظير اين تناوب مارن و 

انيدريت در سيکل هاي ميوسن پسين مسينين اسپانيا [۱۳] 

و حوضه زشتاين لهستان [۱۴] گزارش شده است که در 

ارتباط با افت سطح آب دريا و تشکيل چرخه سوم تفسير 

شده اند. تناوب مارن و آهک در بيشتر موارد نشان دهنده 

نوسانات کوتاه مدت آب و هواي ديرينه است [۱۵].

          رخساره وکستون بيوکالستي: اين رخساره به طور متوسط                                                                                          

در برگيرنده حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد انواع فرامينيفرهاي 

بنتيک، پنروپليس فارسنسيس، ميليوليده و دندريتارنجي و 

قطعات دو کفه اي، گاستروپود، استراکود و حدود ۱ تا ۲ 

درصد ذرات پراکنده کوارتز در اندازه ماسه دانه ريز است 

.(A‐۳ شكل) که در زمينه ای از گل آهکی قرار گرفته اند
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شکل۱‐ موقعيت جغرافيايي حوضه رسوبي زاگرس، ميدان نفتي آب تيمور كه محل چاه هاي شماره ۱، ۳۶ و ۳۸ نشان داده شده است.
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شکل۲‐ ستون چينه شناسي سازند گچساران در چاه هاي مورد مطالعه در ميدان نفتي آب تيمور
 (ضخامت چاه شماره ۱ برحسب فوت و چاه هاي ۳۶ و ۳۸ بر حسب متر است).
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 :(XPL) شكل۳‐ تصاوير ميكروسكوپي مجموعه رخساره اي محيط الگوني
(۱۶۴۷ m :عمق ،AT#3) پکستون پلوئيدي با جانشيني گل آهکی توسط تبخيري ها :B (۱۳۸۴ m :عمق ،AT#2) وکستون بيوکالستي حاوي ميليوليده :A

رخساره پکستون پلوئيدي: پلوئيدهاي اين رخساره با 

فراواني ۶۰ تا ۶۵ درصد است که با مقدار کمي فرامينيفرهاي 

بنتيک همراه هستند. پلوئيدهاي اين رخساره داراي 

جورشدگي و گردشدگي خوبي هستند که اختصاصات 

پلوئيدهاي دفعي را نشان مي دهند. در اين رخساره بلورهاي 

                                                                               .(B‐۳شكل) تبخيري، جانشين گل آهکی شده است

پلوييدهاي دفعي، خاص محيط های کم انرژي الگوني 

است [۱۶].

مجموعه رخساره ای سبخايي: در منطقه مورد مطالعه اين 

مجموعه رخساره داراي سه رخساره مادستون، دولومادستون                                                                                                      

و انيدريت مي باشد.

     رخساره مادستون: اين رخساره عمدتًا دارای گل آهکي 

و فاقد دانه هاي غير اسکلتي است. در بعضي از نمونه ها، اين 

                                                                                   .( A‐۴شکل) رخساره با بلورهاي ريز انيدريت همراه است

رخساره مادستون به علت فقدان فسيل و دانه ريز بودن و 

همراهي با انيدريت احتماًال در يک محيط سبخاي ساحلي 

باالي جزر و مدي بر جاي گذاشته شده است. فقدان 

فسيل، به احتمال زياد به دليل باال بودن درجه شوري و عدم 

شرايط مناسب زيست موجودات دريايي بوده است [۱۷]. 

در برخي از نمونه ها، اين رخساره داراي شكستگي هايي 

است كه به وسيله بلورهای درشت انيدريتي پر شده 

است (شكلB‐۴). فعاليت های تکتونيکی، باال آمدگي، 

شکل گيري درزه و شکستگي، در تسريع حرکت شورابه در 

مرحله نهايي دياژنز نقش مهمی ايفا كرده و به نظر مي رسد                                                                                                  

که انحالل اليه ها و نودول هاي انيدريتي، مهمترين منشاء 

تشکيل بلورهای درشت انيدريتی به فرم سيمان بوده است [۱۸].                                                                                                                                            

    رخساره دولومادستون: دولوميت ها در توالي هاي مورد 

مطالعه به همراه ديگر رخساره هاي کربناته و بين اليه هاي 

تبخيري ديده مي شوند که به صورت بلورهاي بسيار 

ريز موزائيکي تقريبًا يک اندازه هستند (شكلC‐۴). در 

محيط هاي تبخيري، به علت تبخير شديد در يک شرايط 

آب و هوايي خشک تا نيمه خشک و افزايش درجه 

شوري، شورابه های تبخيري فوق اشباع شده و نسبت مولی 

منيزيم به کلسيم (از ۶ تا ۱۰) باال مي رود. در چنين شرايطی 

دولوميت هاي ريز بلور به فرم اوليه تشکيل مي شوند [۱۹].                                                                                   

در مواردي نيز دولوميت هاي درشت بلور به همراه 

سيمان انيدريتي ديده شده اند (شكلD‐۴). به اعتقاد سالر 

و اندرسون [۲۰] با ادامه تبخير، امکان برگشت شورابه 

غليظ غني از منيزيم به درون رسوبات، بستر حوضچه هاي 

تبخيري فراهم شده و دولوميتي شدن رسوبات آهکي انجام 

می شود. در صورتي كه که سياالت دولوميتي نفوذ کننده، 

يون هاي کلسيم اضافي حاصل از تشکيل دولوميت را با 

خود ببرند و اين يون ها با سياالت غني از سولفات واکنش 

نشان بدهند، سيمان انيدريتي تشکيل مي شود. اين سيمان 

انيدريتي در كاهش تخلخل و نفوذپذيري دولوميت ها بسيار 

مؤثر است.

    رخساره انيدريت: ضخامت اين رخساره بين يک تا ده 

متر تغيير می کند. بلورهاي انيدريتي به صورت ريز تا درشت                                                                                                                                             
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بلور (شكل هايA‐۵ وB‐۵) و در مواردي داراي بافت 

جناغي هستند (شكلA‐۶).  انيدريت به استثناء محيط هاي 

گرم و خشک سبخايي، به ندرت در محيط هاي نزديک 

سطح زمين تشکيل می شود و معموًال به علت سرعت باالي 

هسته زايي به صورت ريز بلور است [۲۱]. مهمترين فرايند 

تشکيل انيدريت، از دست دادن آب توسط ژيپس در طي 

تدفين در اعماق چند متري يا بيشتر است. هنگامي که 

ژيپس به انيدريت تبديل مي شود آب حاصل از آب زدايي 

باعث کاهش استحكام انيدريت و در نتيجه منجر به 

افزايش روان شدگي و حالت پرفشار مي شود [۲۲]. در 

سازند گچساران فشار آب سازندي، ناشي از تبديل ژيپس 

به انيدريت مشكالت زيادي در حين حفاري ايجاد كرده 

است. شناسايي مرز بخش هاي پر فشار (بخش هاي دو تا 

شش) از بخش هاي كم فشار (بخش هاي يك و هفت) 

براي تنظيم فشار گل حفاري، براي زمين شناسان عملياتي 

بسيار ضروري است. فراواني انيدريت نشان دهنده 

تشکيل در شرايط آب و هواي خشک تا نيمه خشک 

:(XPL) شكل۴‐ تصاوير ميكروسكوپي رخساره هاي كربناته محيط سبخايي
 A: رخساره مادستون (٬AT# 1 عمق: ۲۱۶۲m)، اB: رگه انيدريتی در مادستون (٬AT#11 عمق: ۱۵۸۴m)، اC: دولوميت ريز بلور متراکم (٬AT#1 عمق:   

.(۲۰۷۶m :٬ عمقAT#1) (فلش کوچک) دولوميت درشت بلور (فلش بزرگ) به همراه سيمان انيدريتي :D۱۵۱۶)، ا m

مانند سبخای ساحلی جنوب خليج فارس است [۲۳]. از 

برخي فرايندهاي دياژنزي در اين رخساره می توان به عنوان 

راهنمايي در حفاري هاي نفتي استفاده کرد كه از آن جمله 

مي توان به فرايند کلسيتي شدن انيدريت هاي چوب کبريتي 

شکل و ميله اي شکل اشاره كرد (شکلC‐۵). اين نوع 

بلورهاي کلسيتي شده شباهت بسياري به بلورهاي ميله اي 

کلسيتي شده حوضه ويليستون در غرب کانادا دارند [۲۴]. 

بررسي انيدرت ها توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي 

نشان داده است كه فضاهاي بين بلوري در بسياري موارد 

توسط كاني هاي رسي (فراواني عناصر سيليسيم، پتاسيم و 

آلومينيوم) پر شده است و بنابراين باعث كاهش تخلخل 

در اين رخساره شده است (شكلB‐۶). معموًال هنگامي که 

اليه هاي انيدريت بر اثر افزايش غلظت شورابه بر روي 

سنگ های کربناته ها تشکيل مي شوند، سبب گسترش نوعي 

انحالل حفره اي و کانالي مي شوند. اين نوع انحالل متأثر از 

عملکرد سياالت شورابه اي است [۲۵]. اين نوع انحالل در 

سازند گچساران در محل تماس رسوبات کربناته و سولفاته                                                                                                                                          



شماره ٦٠ ۳۶

:(XPL) شكل۵‐ تصاوير ميكروسكوپي انيدريت
 A: بلورهاي بسيار ريز انيدريت که در اثر سرعت هسته زايي باال در شورابه تشکيل شده اند (٬AT#1 عمق ۱۴۶۶m)،اB: بلورهاي درشت انيدريت 

(٬AT#1 عمق: ۲۰۷۳m)،اC: بلورهاي ميله اي شکل كلسيتي شده انيدريت (٬AT#1 عمق: ۲۰۹۶m)،اD: گسترش انحالل کانالي در سنگ هاي کربناته در محل 

(۱۴۹۰m :٬ عمقAT#1) انحالل حفره اي در سنگ هاي كربناته كه سرانجام توسط انيدريت پر شده است :Eا،(۲۰۸۸m :٬ عمقAT#1) تماس با انيدريت

به خوبي مشهود است (شکلD‐۵). اين نوع تخلخل 

در كربناته ها ممكن است در ادامه با افزايش غلظت آب 

.(E‐۵شكل) منفذي، توسط انيدريت پر شود

رخساره كفه نمكي: محيط كفه نمكي در مراحل انتهايي 

سيكل رسوبي و در قسمت هاي مركزي حوضه تبخيري 

به وجود مي آيد. بررسي هاليت هاي بخش ۲ سازند گچساران                                                                                    

در چاه شماره يك ميدان نفتي آب تيمور به وسيله 

ميكروسكوپ الكتروني روبشي نشان داده است که محيط 

تشکيل آن تحت تأثير سه مرحله مختلف بوده است.                                                                                                                                           

مرحله سيالب: اين مرحله با ورود آب دريا به حوضچه های 

نمكي كم عمق در يك پهنه صاف باالي جزر و مدي همراه 

است. از آنجايي که آب ورودي نسبت به نمک تحت اشباع 

است، بنابراين مي تواند بستر کفه نمکي را حل کند و باعث 

گسترش انحالل در رسوبات نمك كف بستر شود [۲۶].                                                                                    

آثار اين مرحله در رخساره نمك منطقه مورد مطالعه به 

صورت حفرات انحاللي در نمك و ايجاد توپوگرافي 

.(A‐۷شكل) ناهموار ديده شده است

               مرحله تغليظ: افزايش غلظت شورابه به علت افزايش تبخير                                                                                                                                            
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همراه با انحالل بستر کفه نمکي، موجب تشکيل بلورهاي 

هاليت در مرز شورابه‐ هوا مي شود و هنگامي که وزن اين 

بلورها از کشش سطحي شورابه بيشتر شود، به صورت 

تجمع هايي از بلورهاي هاليت در کف حوضه، ته نشين 

مي شوند [۲۶]. بلورهاي هاليت در اين مرحله داراي 

اشکال چهار وجهي قيفي شکل با سطوح بلوري پلکاني و 

.(C‐۷و B‐۷شکل هاي) مکعب مستطيل است

   مرحله خشک شدگي: آخرين مرحله سيکل کفه نمکي 

سبب خشک شدگي کامل درياچه موقتي مي شود. در طي 

اين مرحله سطح آب در زير بستر کفه نمکي قرار مي گيرد 

كه شکسته شدن بستر کفه نمکي به صورت پوسته هاي چند 

وجهي هاليت را درپي دارد (شكلD‐۷). در اين مرحله 

سطح آب در زير بسته کفه نمکي قرار دارد. بلورهاي 

مرحله خشک شدگي بر اثر انحالل هاليت و به وجود 

آمدن شرايط هيپرسالين (خيلی شور) در حفرات زير بستر 

تشکيل مي شوند [۲۷].

شكل۶‐ تصاوير ميكروسكوپ الكتروني (سمت چپ، محل آناليز با عالمت  مشخص شده است) به همراه نتايج آناليز نقطه اي 
عنصري (سمت راست) انيدريت.

 A: بافت جناغي در انيدريت (٬AT#1 عمق: ۲۱۵۰m)، اB: پرشدگي فضاي بين بلوري انيدريت (مركز تصوير). فراواني عناصر سيليسيم، پتاسيم و 
.(۱۵۴۰m :٬۱ عمق#AT) آلومينيوم نشان دهنده كاني رسي ايليت است

توالي چرخه اي سازند گچساران
در حوضه هاي تبخيري در نتيجه افزايش تبخير، سطح آب 

در حوضه رسوبي پايين مي آيد و به طور همزمان غلظت 

يوني و چگالي آب افزايش پيدا مي كند. بر اين اساس ۷ 

مدل پايه اي در مورد رسوب گذاري مستقيم تبخيري ها، 

شامل حوضه دريايي بسته، حوضه الگوني کم عمق، 

حوضه ناشي از پايين آمدن سطح آب در بخش های عميق، 

حوضه تبخيري عميق، سيکل هاي تبخيري فرعي کنترل 

شده به وسيله تغييرات سطح آب دريا، سبخاي ساحلي 

و حوضه هاي تبخيري مرکب ارائه شده است [۲۸].                                                                                

فرايندهاي اصلي در تغليظ شورابه و رسوب گذاري 

تبخيري ها مشابه است و تنها اختالف موجود در تغييرات 

محيط هاي تکتونيکي و تکامل حوضه هاست. در حوضه 

رسوبي زاگرس بر اثر فعاليت مجدد گسل هاي پي 

سنگ در طي ميوسن، شرايط تشکيل محيط محصور 

به وجود آمده و سبب گسترش تبخيري ها شده است. اين                                                                                                                                              
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شكل۷‐ تصاوير ميكروسكوپ الكتروني از رخساره هاليت در بخش دو سازند گچساران در چاه شماره يك ميدان نفتي آب تيمور.
،(۲۱۲۷m :عمق) بلورهاي مكعبي شكل هاليت :B؛ا(۲۱۳۰m :عمق) گسترش حفرات انحاللي در نمك بر اثر ورود آب دريا با چگالي كمتر :A 

C: بلور قيفي شکل هاليت با سطح پلکاني (عمق: ۲۱۲۷m)،اD: تشكيل پوسته هاي هاليت (۲۱۳۰m) در اثر خشك شدن كفه نمكي.

اين گسل ها نقش يک سد را براي تشكيل محيط تبخيري 

ايجاد کرده اند. فرونشيني تکتونيکي در حوضه به وسيله ته 

نشست تبخيري ها شدت گرفته است به طوری که تکرار 

پيشروي و پسروي دريا و ته نشست توالي ضخيم سازند 

گچساران در يک محيط دريايي کم عمق‐ ساحلی را 

موجب شده است [۲۹].

مهمترين ويژگي سازند گچساران رسوب گذاري به صورت 

چرخه اي و با تناوب باال است به طوري كه در توالي ۷۰۰ 

متري سازند گچساران در ميدان نفتي آب تيمور روند 

تغييرات عمودي از مارن هاي آهكي و سنگ آهك به سمت 

انيدريت و در مواردي هاليت به دفعات تكرار شده است 

(شكل۸). رسوب گذاري چرخه اي به وسيله تغييرات نسبي 

سطح آب دريا، در نتيجه فرايندهاي يخچالي، تکتونيکي 

(فرونشيني) و رسوبي كنترل مي شود [۳۰]. در طي ميوسن 

زيرين، عملکرد فرايندهاي يخچالي در نيمکره جنوبي 

به طور گسترده اي بر روي تغييرات سطح آب دريا اثرگذار 

بوده اند [۳۱]. يکي از نتايج افت سطح آب دريا، تشکيل 

چرخه هاي الگوني‐   سبخايي با تناوب فراوان است. تغييرات 

کوتاه مدت سطح آب دريا در مناطق با اختالف توپوگرافي 

کم باعث تشکيل اين گونه چرخه هاي کم ضخامت (در 

مقياس چند متر) با گسترش جانبي زياد مي شود [۳۲]. 

امکان تشکيل چرخه هاي مناطق کم عمق در ارتباط با 

فرونشيني الگون يا ساليناي ساحلي همراه با ادامه تغذيه 

حوضه به وسيله آب دريا نيز امکان پذير است [۳۳]. سازند 

گچساران در حوضه فورلندي زاگرس تشکيل شده است. 

حوضه هاي فورلندي که به صورت گودال هاي نامتقارني در 

جلوي کمربند کوه زايي قرار دارند، به علت بارگذاري بر 

روي پوسته، داراي فرونشيني هستند. حوضه هاي تشکيل 

شده بر روي پوسته هاي ضخيم دور از کمربند کوه زايي، 

پهن و کم عمق هستند [۳۴]. ميدان آب تيمور در مرز بين 

فروافتادگي دزفول و دشت آبادان در قسمت هاي دور از 

جبهه کوهستان قرار گرفته است و بنابراين داراي محيط                                                                                                                                             
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شکل۸‐ سکانس رسوبي سازند گچساران در چاه شماره ۳۶ ميدان نفتي آب تيمور
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دريايي کم عمقي بوده است. بررسي ها نشان داده است 

که فعاليت تکتونيکي همزمان با رسوب گذاري سازند 

گچساران در ميدان آب تيمور فشاري نبوده، بلکه 

به صورت فرونشيني عمل کرده است [۳۵]. از طرف ديگر 

به نظر مي رسد که فرونشيني در فروافتادگي دزفول (واقع 

در حوضه فورلندي زاگرس) در اواخر اليگوسن [۴] با 

رسوب گذاري تبخيري هاي سازند گچساران (رسوبات 

داراي خواص پالستيکي) و افزايش بارگذاري شدت 

گرفته باشد. بنابراين نوسانات کوتاه مدت درياي کم 

عمق، رسوب گذاري رسوبات داراي خواص پالستيکي و 

فرونشيني ممتد حوضه، شرايط را براي تشکيل چرخه هاي 

با تناوب باال به خوبي فراهم آورده است. بر اثر پيشروي 

دريا بر روي يك پهنه صاف با اختالف توپوگرافي كم، 

مارن و کربنات هاي محيط هاي الگوني تشکيل شده اند. در 

ادامه، افزايش تبخير باعث تشکيل يک فاز پسروي شده 

است که نتيجه آن گسترش محيط سبخايي بوده است كه 

در اين محيط، انيدريت و ژيپس بر جای گذاشته شده 

است. آخرين بقاياي پسروي دريا سبب ايجاد کفه نمکي 

در محيط اوليه شده است (شكل۹). اين نوع رسوب گذاري 

چرخه اي در بسياري از تبخيري هاي قديمي مانند سازند 

عرب به سن ژوراسيک فوقاني و نيز عهد حاضر در 

سواحل جنوبي خليج فارس نيز گزارش شده است [۳۶].

نتيجه گيري
سازند گچساران در ميدان نفتي آب تيمور واقع در ۲۵ 

كيلومتري جنوب غرب شهرستان اهواز با ضخامتي در 

حدود ۷۰۰ متر، پوش سنگ مخزن آسماري را تشکيل 

داده است. رسوب گذاري چرخه اي سازند گچساران در 

اين ميدان نفتي متأثر از تغييرات كوتاه مدت سطح آب 

دريا است که ناشي از فرايندهاي يخچالي، فعاليت های 

تکتونيکي و رسوب گذاري رسوبات با خواص پالستيکي و 

فرونشيني بوده است. هر سيكل با رسوب گذاري مارن هاي 

آهکي و سنگ آهک محيط الگوني مشخص مي شود. 

اين رسوبات بر اثر پيشروي فرعي آب دريا بر روي پهنه 

صاف با اختالف توپوگرافي كم و گسترش محيط كم عمق 

دريايي تشكيل شده اند. در ادامه و بر اثر افزايش تبخير، اين 

محيط كم عمق الگوني به محيط سبخايي تبديل شده و 

رسوب گذاري انيدريت در آن انجام شده است. در مرحله 

نهايي اين سيكل، كفه نمكي در قسمت هاي مركزي حوضه 

رسوبي تشکيل شده است. گسترش سطوح انحاللي، ته 

نشست بلورهاي قيفي و مكعبي هاليت و تشكيل پوسته هاي 

نمك داللت بر وجود سه مرحله سيالب، تغليظ و خشك 

شدگي در محيط كفه نمكي است. فراواني كاني هاي 

تبخيري مي تواند نشان دهنده گسترش شرايط آب و هوايي 

گرم و خشك در زمان تشكيل سازند گچساران باشد.

شكل۹‐ مدل رسوبي (بدون مقياس) سازند گچساران در ميدان نفتي آب تيمور
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