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 چکیده :

متر ازسنگهای آهکی وسنگهای 091سازند آسماری در برش تنگ بن ، شمال غربی بهبهان در شمال شهرتشان باضخامت 

گرفته اند ، تشکیل شده است . مطالعات صحرایی و بررسی دقیق دولومیتی که برروی سازند پابده ودر زیر سازند گچساران قرار

کمربندرخساره ای مربوط به یک رمپ کربناته هموکلینال  5ریز رخساره در  00مقاطع نازک میکروسکوپی منجر به شناخت 

مادستون الگون  گردید که شامل الف ( پهنه جزرومدی) مادستون  با قالب کانی تبخیری ، فنسترال مادستون (  ب( ،الگون )

(  ج ( ، سدبیوکالستی) گرینستون با روزن داران بدون منفذ با دیواره پورسالنوز ،مولوسکا گرینستون ،باهامیت پلویید 

پکستون  با  –گرینستون (  . د( دریای نیمه محصور) مادستون با فرامینفرهای بدون منفذ با دیواره پورسالنوز ، وکستون 

پکستون با قطعات خارپوست ، باندستون ، رودستون /  –با دیواره پورسالنوز. و( دریای باز) وکستون  فرامینفر های بدون منفذ

فلوتستون ( می باشد. سازندآسماری که بزرگترین و جوان ترین سنگ مخزن پهنه زاگرس وازمعروفتریت جهانی برخورداراست 

رروی خواص سنگ چینه ای ورسوبات این سازند شده پرداخته می شود همین ویژگیها سبب انجام مطالعات گسترده ای ب

 . است 

 : چینه نگاری ،سازند آسماری ، میکروفاسیس ، رخساره، محیط رسوبی واژه های کلیدی

 : مقدمه

کیلومتری شمال شهر تشان از توابع شهرستان بهبهان قرار دارد  5برش مورد مطالعه در تنگ بن در شمال غربی بهبهان ودر  

وبراساس تقسیمات واحدهای ساختمانی رسوبی ایران ، این برش بخشی از یال جنوبی تاقدیس بنگستان محسوب می شود که 

 . وب شرق واقع شده استجن –در امتداد تراست زاگرس باروند شمال غرب 
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 : موقعیت جغرافیایی منطقه

کیلومتری شمال شهر تشان ازتوابع شهرستان بهبهان قرارداردوبراساس تقسیمات وواحدهای ساختمانی رسوبی ایران ، در  5در 

الیه مربوط به زون زاگرس چین خورده قرار دارد. ازنظر چینه شناسی قدیمی ترین الیه هامربوط به سازند سروک وجدیدترین 

 (.  0سازند بختیاری است .)شکل 

 

 ، بااندکی تغییر1331( نقشه زمین شناسی برش مورد مطالعه )اقتباس از شرکت ملی نفت ، 1)شکل 

 بحث :

متر می باشد که برروی سازند پابده وزیر سازند گچساران قرار گرفته است  091ضخامت سازندآسماری در برش مورد مطالعه  

زیرین سازند آسماری به صورت تدریجی ومرز باالیی بصورت ناپیوسته می باشد. سازند آسماری دربرش مورد مطالعه بر . مرز 

 واحدعمده تقسیم می شود: 2اساس ضخامت الیه ها ولیتولوژی به 

گها کرم روشن : الیه های سنگی مربوط به این واحد را آهک های توده ای تشکیل می دهند . سطح هوازده این سن واحد اول

( کلسی رودایت تا کالک 0903وسطح غیر هوازده ، طوسی روشن می باشد. سنگ های این واحد براساس طبقه بندی گرابو) 

 065آرنایت نامگذاری شده است . در این واحد قسمتهایی از بدن جانوران دو کفه ای مشاهده می شود، ضخامت این واحدها 

 .(  2متر می باشد. ) شکل 

 

 ( ( مرز سازند پابده با سازند آسماری )دید به سمت شرق2 )شکل
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واحد دوم : الیه های سنگی این واحد متوسط الیه هستند . سطح هوازده و غیر هوازده این سنگ ها زرد روشن می باشد. 

امت این ( کالک آرنایت تا کلسی لوتایت نامگذاری شده است . ضخ0903سنگ های این واحد براساس طبقه بندی گرابو ) 

 ( 3متر بوده و با الیه های تبخیری سازند گچساران پوشیده می شود شکل ) 25واحد 

 

 که با سازند گچساران پوشیده شده است ) نگاه بسمت غرب (  2( بخشی از واحد  3)شکل 

 میکروفاسیس و محیط رسوبی : 

کربناته از سازند آسماری در برش مورد مطالعه تشخیص ریز رخساره  00با توجه به مطالعات میکروسکوپی واطالعات صحرایی 

داده شده است . نامگذاری این ریز رخساره ها براساس دانهام بر مبنای ویژگیهای مشترکی که معرف شرایط تشکیل آنها نیز 

 گروه دسته بندی شده اند که شامل : 5هست به 

ه می باشند و مهمترین ویژگی این ریز رخساره ها وجود آثاری ریز رخسار 2: دارای  الف ( دسته ریز رخساره پهنه جزر ومدی

 : است که نشان می دهند در هنگام تشکیل از آب خارج شده اند

بافابریک گل پشتیبان ، همراه با کانیهای تبخیری ژیپس وانیدریت و آثار قالبهای  (:MF1مادستون با قالبهای تبخیری )  -0

( ، این ریز رخساره در قسمت انتهایی bوa،  4ز و میلولید به صورت پراکنده است ) شکل انحاللی است و خرده هایی از کوارت

 ستون چینه شناسی قرار دارد و الیه های سنگی  مربوط به آن آهکهای متوسط الیه می باشد.  2واحد 

( نمونه های دستی مربوط به آن رخساره کلسی لوتایت نامگذاری شده اند و به رنگ زرد  0903براساس طبقه بندی گرابو ) 

روشن دیده می شوند . طبق ستون رخساره ای این ریز رخساره در تناوب با ریز رخساره زیر محیط الگون وپهنه جزر ومدی 

 است 

:این ریز رخساره دارای تخلخل نوع فنسترال بوده و فاقد هرگونه فونای جانوری  MF2 )ریز رخساره فنسترال مادستون ) -2

 ( است .2114فولگول ) RMF23است . این حفرات با سیمان نوع بلوکی پر شده اند. این ریز رخساره معادل 

این ریز رخساره  ( می باشد. مقاطع مربوط بهMF3دارای یک ریز رخساره مادستون ) دسته ریز رخساره های الگون :ب ( 

درصد از گل آهکی تشکیل شده اند. سنگهای آن به  91فاقد هر گونه آلوکم اسکلتی و غیر اسکلتی است . این مقاطع بیش از 

رنگ زرد بوده .باتوجه به شوری باالی الگون ومحصور بودن این زیر محیط موجودات کمی توانایی زیست در این محیط را 

 .ان از آرامش وعدم وجود انرژی در این محیط است دارند. فراوانی گل آهکی نش
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 ( تصاویر میکروسکوپی ریز رخساره های ریز محیط پهنه جزرومدی والگون 4)شکل 

ریز رخساره بوده  وویژگی بارز این ریز رخساره ها دانه پشتیبان بودن آنهاست و  3دارای :  ج ( دسته ریز رخساره های سد

 . عمدتا فاقد گل آهکی هستند

که الیه سنگی در آن آهکهای توده ای  (MF4ریز رخساره گرینستون با روزن داران بدون منفذ با دیواره پورسالنوز ) (0

تا متوسط الیه به رنگ قهوه ای روشن است آلوکم اصلی تشکیل دهنده آن فرامینفر بدون منفذ با دیواره پورسالنوز 

وپلویید به صورت اجزای فرعی است . فابریک این سنگها دانه مانند میلیولیدها بوده و قطعات نرمتنان واکینودرم 

 پشتیبان است  که فضای بین آلوکم ها راپر کرده است. 

اجزای اصلی آن راقطعات نرمتنان عمدتا گاستروپود و دو کفه ای و اجزای : (MF5ریز رخساره مولوسکا گرینستون )  (2

 .دفرعی آن میلیولید و خرده های اکینودرم تشکیل می دهن

آلوکم اصلی آن باهامیت پلوییدی سطحی است . آلوکم های فرعی :  (MF6ریز رخساره باهامیت پلویید گرینستون ) (3

آن شامل کورتوئید و فرامینیفر با دیواره پورسالنوز هستند. .پلوییدها غالبا بیضوی و کشیده  با جورشدگی خوب و 

دهنده این ریز رخساره دارای گردشدگی خوبی هستند و  دارای یک کورتکس بسیار نازک هستند. آلوکم های تشکیل 

 فضای بین آنها توسط اسپاریت اشغال شده است . ) فابریک دانه پشتیبان ( . 

 
 

 :  د ( دسته رخساره های دریای نیمه محصور

درصد  91:این ریزرخساره در حدود  (MF7ریز رخاره مادستون با فرامینفرهای بدون منفذ با دیواره پورسالنوز )  -0

گل آهکی داردو در آن فرامینفرهای بدون منفذ با دیواره پورسالنوز و استراکد در زمینه گلی ودر بعضی مقاطع 

زمینه گلی در حال دولومیتی شدن است  .این الیه درصحرا کم ضخامت ، زرد رنگ  ودر طبقه بندی گرابو 

ست .محیط دریایی نیمه محصور مکانی با شوری نسبتا باال و انرژی کم ( کلسی لوتایت نامگذاری شده ا0903)

تامتوسط است که در این پژوهش با حضور فرامینفرهای بدون منفذ با دیواره پورسالنوز مشخص می باشند و 

 نشان از محیطی محصور باشوری نسبتا باالست . 

آلوکم اصلی تشکیل : (MF8دیواره پورسالنوز )پکستون با فرامینفر های بدون منفذ با  –ریز رخساره وکستون  -2

دهنده آن فرامینفرهای بدون منفذ با دیواره پورسالنوز بوده و اکینودرم ،قطعات نرمتنان و فرامینفرهای منفذدار با 

 .پوسته هیالین به صورت اجزای فرعی حضور دارند

 و( دسته ریز رخساره های دریای باز:
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 . دارد که در عین تنوع همگی دارای فونای مربوط به شرایط دریای آزاد هستند ریز رخساره وجود  3در این گروه 

: آلوکمهای اصلی آن خرده هایی از بدن  (MF9پکستون با قطعات خار پوستان ) –ریز رخساره وکستون  (0

خارپوستان می باشد و بعضا سیمان حاشیه ای هم محور در اطراف آنها وجود دارد. در این ریز رخساره 

خارپوستان ، خاموشی مستقیم تا موجی را دارند. دانه های فرعی در این ریز رخساره مقدار بسیار کمی 

 (. bوa -5تنان می باشد ) شکل میلیولید ، استراکد ، جلبک قرمز و نرم 

اجزا اصلی آن از کلنی مرجانها ساخته شده است و مرجانها اسکلت اصلی  (:MF10ریز رخساره باندستون )  (2

و چهار چوب سنگ رابصورت فریمستونی تشکیل می دهند ، همچنین از اجزا فرعی می توان به جلبک های 

ندری داشته و فضای خالی بین آنها توسط اسپاریت یا قرمز اشاره کرد . اسکلت مرجانها میکروفابریک مآ

 . ( dوc -5میکریت اشغال شده است ) شکل 

: رنگ سنگهای این رخساره در صحرا طوسی روشن و  (MF11فلوتستون ) –ریز رخساره رودستون  (3

مده باضخامت قابل توجهی به فرم صخره ساز می باشد .آلوکم غالب تشکیل دهنده این  ریز رخساره بطور ع

میلی متر می باشد که بصورت واریزه ای از بخش های  2قطعات مرجان و جلبک قرمز در اندازه بیش از 

(  اجزای فرعی آن فرامینفرهای هیالین کوچک ، خرده های fوe -5باندستونی تولید شده اند ) شکل 

نها گل پشتیبان تا دانه استراکد و اکینودرم و روزندار ان بی منفذ و قطعات بریوزو آ می باشد وفابریک آ

 . پشتیبان در نوسان است

 

 ( تصاویر میکروسکوپی ریز رخساره های دریای باز 3) شکل 

 نتیجه گیری : 

کمربندرخساره ای مربوط  5ریز رخساره در  00مطالعات صحرایی و بررسی دقیق مقاطع نازک میکروسکوپی منجر به شناخت 

به یک رمپ کربناته هموکلینال گردید که شامل الف ( پهنه جزرومدی) مادستون  با قالب کانی تبخیری ، فنسترال مادستون (  

وکالستی) گرینستون با روزن داران بدون منفذ با دیواره پورسالنوز ،مولوسکا ب( ،الگون ) مادستون الگون (  ج ( ، سدبی

گرینستون ،باهامیت پلویید گرینستون (  . د( دریای نیمه محصور) مادستون با فرامینفرهای بدون منفذ با دیواره پورسالنوز ، 

پکستون با قطعات خارپوست ،  –ای باز) وکستون پکستون  با فرامینفر های بدون منفذ با دیواره پورسالنوز. و( دری –وکستون 

 باندستون ، رودستون / فلوتستون ( می باشد.
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