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مطالعه ریزرخسارهها ،محیط رسوبی و چینهنگاری
سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت
آبادان
عباس رمضانی اکبری ،1حسین رحیمپور بناب ،*2محمدرضا کمالی،3سید رضا موسوی حرمی 4و علی کدخدایی

5

-1دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ایران
 -3پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -4گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -5گروه زمینشناسی دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاريخ دريافت93/2/6 :

تاريخ پذيرش93/11/1 :

چكيده
اهــداف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی محیــط رســوبی و چینهنــگاری سکانســی اســت کــه بــر مبنــای دادههــای پتروگرافــی حاصــل
از خردههــا و مغــزه حفــاری پایهگــذاری شــده اســت .ســازند فهلیــان یکــی از ســازندهای گــروه خامــی بــا ســن نئوکومیــن و ســنگ
مخزنهــای شــناخته شــده در میادیــن نفتــی دشــت آبــادان میباشــد .ســتبرا ایــن ســازند در چاههــای مطالعــه شــده در دشــت
آبــادان بهطــور متوســط  440متــر اســت .فصــل مشــترک زیریــن ســازند فهلیــان در دشــت آبــادان بــا آهکهــای رســی ســازند گــرو
بهصــورت تدریجــی بــوده و در راس نیــز تدریجــا بــه آهکهــای رســی و مارنهــای ســازند گــدوان ختــم میشــود .مطالعــه مقاطــع
نــازک تهیــه شــده از خردههــا و مغــزه حفــاری منجــر بــه شناســایی  14ریزرخســاره و  2لیتوفاســیس گردیــده اســت .محیــط رســوبی
ســازند فهلیــان از دو بخــش کربناتــه و مخلــوط کربناته-تخریبــی تشــکیل شــده اســت .بخــش کربناتــه شــامل زیــر محیطهــای دریــای
بــاز ،رمــپ خارجی/میانــی و داخلــی میباشــد .محیــط کربناته-تخریبــی از ســه بخــش رســی ،الیههــای ماس ـهای و آهکهــای رســی
تشــکیل میشــود .توالــی رســوبی در بخــش کربناتــه نشــاندهنده رمــپ بــا شــیب یکنواخــت ميباشــد ،کــه توســعه پشــتههای ســدی
موجــب تشــکیل الگــون در پشــت آن شــده اســت .در بخــش کربناته-تخریبــی ،توالــی رســوبی ترکیبــی از رســوبات کربناتــه کــم عمــق
دریایــی ،گل آهکی(محیــط الگــون) و الیههــای ماسهســنگ نــازک اســت .ســازند فهلیــان از لحــاظ چینهشناســی سکانســی شــامل 3
ســکانس بــا مــرز نــوع دوم بــوده و انتهــای ســکانس ســوم در بخــش کربناتــه -تخریبــی بــه مــرز سکانســی نــوع یــک در ابتــدای ســازند
گــدوان ختــم میشــود.

كلمــات كليــدي :ســازند فهلیــان ،محیــط رســوبی ،رمــپ بــا شــیب یکنواخــت ،محیــط کربناتــه -تخریبــی،

چینهنــگاری سکانســی

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي rahimpor@khayam.ut.ac.ir
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در زمــان كرتاســه فعاليــت قابــل توجهــي داشــتهاند

مقدمه

حوضــه دزفــول بخشــی از کمربنــد چینخــورده و تراســت
شــده زاگــرس اســت كــه در تقســیمبندی ناحی ـهای بــه

دو بخــش الــف :کوهســتانی و ب :کــوه پایــه و دشــت
تقســیم میشــود .بخــش کــوه پایــه و دشــت (دزفــول

فروافتــاده )1بــه دزفــول شــمالی ،دزفــول جنوبــی و دشــت

آبــادان تقســیمبندی میشــود .قســمتی از دشــت آبــادان

بــر روی یــک بلنــدای قدیمــه 2قــرار دارد .حضــور ایــن

بلنــدای قدیمــه ســبب شــده ســاختمانها موجــود در
دشــت آبــادان از دو رونــد كلــي تبعيــت کننــد .رونــد اول
مربــوط بــه ســاختمانهايي بــا هســته پيســنگي معــروف

بــه بلنديهــاي عربــي ميباشــد .ایــن ســاختمانها بــا

رونــد كلــي شــمالي جنوبــي تــا شــمال شــرق-جنوب
غرب(،میادیــن الــف ،ب و ج شــکل )1در مقاطــع لــرزهای
شناســایی میشــوند .رونــد دوم تاقديسهــاي بــا رونــد

شــمال غرب-جنــوب شــرق ميباشــند كــه بــه كوهزايــي

زاگــرس مربــوط اســت .ســاختمانهای رونــد نــوع اول

کــه نتیجــه آن بهصــورت تغييــرات رخســاره ،تغييــرات

ســتبرا و فرســايش ظاهــر شــده اســت[ .]1شــکل
شــماره  1موقعیــت دشــت آبــادان و میادیــن نفتــی را

نشــان میدهــد .قســمتی از دشــت آبــادان بــر روی یــک
بلنــدای قدیمــه قــرار دارد کــه میادیــن الــف ،ب ،ج بــر
روی بلنــدای قدیمــه و میدانهــای د ،ه و و در پاییــن

بلنــدای قدیمــه قــرار دارنــد[ .]1ســازند فهلیــان بــا
ســتبرای  365متــر اولیــن بــار توســط جیمــز و واینــد

در ســال  1965در مقطــع تیپ(یــال جنوبــی کــوه دال)

در نزدیکــی دهکــده فهلیــان مــورد مطالعــه قرارگرفــت
اســت[ .]2بایوزوناســیون ارائــه شــده توســط گلســتانه

[ ]3بــه زمــان نئوکومیــن در توالیهــای رســوبی اشــاره
میکنــد ،از ایــنرو تفکیــک آشــکوبهای نئوکومیــن
در توالــی کربناتــه ســازند فهلیــان امکانپذیــر نیســت،

درنتیجــه توالیهــای رســوبی بــا توجــه بــه خصوصیــات
سنگشناســی از یکدیگــر تفکیــک میشــوند.

شکل  1موقعیت دشت آبادان و میادین مطالعه شده ،اطالح شده توسط شرکتی[.]12
1. Dezful Embayment
2. Paleohigh

شماره ،88

70

1395-3

ســازند فهلیــان براســاس ویژگیهــای ســنگچینهای در

ســازند فهلیــان در تاقدیــس گچســاران در محیــط شــلف

بــه بخشهــای غیــر رســمی فهلیــان پایینــی و فهلیــان

شــده اســت و توالــی سکانســی آن در مقطــع زیرزمینــی از

ناحیــه دشــت آبــادان (چاههــای اکتشــافی و توســعهای)
باالیــی تقســیم میشــود .در چاههــای توصیفــی پــس از
تشــخیص ســطح آب/نفــت حفــاری خاتمــه یافتــه و مــرز

پایینــی ســازند فهلیــان در اکثــر چاههــا قابــل تشــخیص

نمیباشــد .بخــش فهلیــان پایینــی ســنگ مخــزن بــوده و
تولیدکننــده نفــت خــام اســت .در چاههــای الــف 1و ج2

کربناتــه بــا تغییــرات شــدید ســطح آب دریــا نهشــته
ســه ســکانس رده ســوم تشــکیل شــده اســت[ .]9توالــی

رســوبی نئوکومین-آلبیــن در تاقدیــس کــوه ســیاه محیــط
رســوبی کربناتــه غنــی از جلبــک ســبز میباشــد کــه

در بخــش کــم عمــق رمــپ بــا شــیب کــم نهشــته شــده
اســت[ .]10موسســه نفــت فرانســه بــا همــکاری شــرکت

حفــاری بــا اهــداف اکتشــافی تــا ســازندههای ژوراســیک

ملــی نفــت ایــران در زاگــرس مطالعاتــی درخصــوص

 309متــر میباشــد .خصوصیــات ســنگچینهای بخــش

رخنمونهــای ســازند فهلیــان بــه انجــام رســانده اســت

ادامــه یافتــه و میانگیــن ســتبرای بخــش پایینــی فهلیــان

پایینــی عبارتنــد از :آهكهــاي قهــوهاي روشــن تــا
ســفيد چركــي ،ســنگ آهــک خاكســتري روشــن(بلوري و

بيتومي ـندار) و اليههــاي نــازك آهكرســي و رسســنگ
[ 2و  .]4بخــش باالیــی ســازند فهلیــان ســنگ مخــزن

چینهنــگاری سکانســی در ســالهای  2000تــا 2006

کــه یکــی از نتایــج آن معرفــی دو ســکانس درجــه ســه در

ناحیــه بندرعبــاس میباشــد[.]11
روش مطالعه

نبــوده و عمومــا بههمــراه بخشــی از ســازند گــدوان نقــش

در ایــن مطالعــه جهــت بررســی محیــط رســوبی و

چاههــا قابــل تشــخیص اســت و بهعلــت تدریجــی

تعــداد شــش میــدان و هفــت حلقــه چــاه مــورد بررســی

میگــردد .ســتبرای بخــش باالیــی فهلیــان بیــن  85تــا

تهیــه شــده از خردههــای حفاری(بــه فاصلــه  2الــی 1

از آهكهــاي رســي خاكســتري تيــره تــا روشــن،

از مغزههــای حفاری(بــه فاصلــه  30ســانتیمتر) مــورد

ماسهســنگ(با ســتبرای متفــاوت در میادیــن نفتــی)

حفــاری در چاههــا مشــخص گردیــد کــه مغزههــا

عــراق توالــی آهکــی ســازند مینقــاش 1و توالــی شــیلی/

تصحیــح عمــق مغزههــا توســط نمــودار گامــا صــورت

3

دارای همپوشــانی در بخشهایــی از فهلیــان پایینــی

پوشســنگ را بــازی میکنــد .مــرز باالیــی در تمامــی

چینهشناســی سکانســی ســازند فهلیــان در دشــت آبــادان

بــودن ،براســاس ویژگیهــای زیســت چین ـهای مشــخص

قــرار گرفتــه اســت .تعــداد  2450عــدد مقاطــع نــازک

 194متــر متغیــر اســت .فهلیــان باالیــی شــامل تناوبــي

متــر) و تعــداد  780عــدد مقاطــع نــازک تهیــه شــده

مارنهــاي خاكســتري و رسســنگ همــراه بــا الیههــای

مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .پــس از تطابــق مغزههــای

میباشــد[ .]4معــادل ســنی ســازند فهلیــان در کشــور

بخــش کربناتــه فهلیــان پایینــی را پوشــش میدهنــد.

2

گرفــت و مشــخص گردیــد کــه مغزههــای تهیــه شــده

و یامامــا 4میباشــد[ .]5توالــی آهکــی ســازند یامامــا

میباشــد .عــدم گســترش ســنگ مخــزن در بخــش

کــم عمــق ،شــلف کربناتــه نهشــته شــده اســت[ .]6البتــه

بخــش تهیــه نگــردد .در بخــش باالیــی ســازند فهلیــان

عراق(نزدیــک بــه محــدوده مــورد مطالعــه) ،محیــط

دســترس میباشــد .نامگــذاری نمونههــای کربناتــه

سیلتســتونی بــا میــان الیههــای آهــک ســازند رتــاوی

اســت ،و در کشــور کویــت ســازندهای آهکــی ســوالی

(شــمال عــراق) بــا ســن بریازین-واالنژنیــن در محیــط

باالیــی ســازند فهلیــان ســبب شــده مغــزه حفــاری از ایــن

براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در جنــوب شــرقی

فقــط خردههــای حفــاری بــرای مطالعــات پتروگرافــی در

رســوبی ســازند یامامــا رمــپ کربناتــه گــزارش شــده
اســت[ .]7محیــط رســوبی ســازند مینقــاش در کشــور

کویــت از نــوع رمــپ کربناتــه اســت[.]8

1. Minaghish
2. Ratawi
3. Sulaiy
4. Yamama
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براســاس امبــری و کلــوان[ ]13و دانهــام[ ]14صــورت

پــر شــده اســت .فاقــد تخلخــل و دارای شکســتگیهای

از طبقهبنــدی فولــک[ ]15اســتفاده شــده اســت.

در نمونههــای دســتی(نمودار ترســيمی چــاه )3بخشــی از

گرفتــه و بــرای نامگــذاری ســنگهای تخریبــی-آواری
نامگــذاری ریزرخســارهها و محیــط رســوبی نيــز براســاس
روش فلــوگل[ ]16صــورت گرفتــه اســت .بهعلــت عــدم

حضــور بایوزونهــای شاخص(آشــکوبهای نئوکومیــن)
از مطالعــات شــارلند[ ]17و دیویــس[ ]18جهــت
معادلســازی ســکانسهای رســوبی اســتفاده گردیــد.

در ایــن مطالعــه تمامــی ســکانسهای شناســایی شــده

ریــزی اســت کــه توســط ســیمان تدفینــی پــر شــدهاند.

آن بهعلــت رس بــاال ،مــارن نامگــذاری شــده اســت .ایــن

ریزرخســاره بهصــورت بیــن الیـهای بــا ریزرخســاره الــف2
مشــاهده میشــود و بــا رخســاره  2فلــوگل

()RMF 2

قابــل مقایســه است(شــکل.)A-2

ریزرخساره(الف ،)2وکستون رادیولردار
()A2: Radiolarian Wackestone

در فهلیــان از مــدل وان واگنــر[ ]19الگــو بــرداری

ریزرخســاره فــوق دارای زمینــه میکرایــت قهــوهای تــا

وجــود ســطح  FSSTوجــود دارد کــه بــا مــدل هانــت

(بــا انــدازه متوســط  0/3میلیمتــر) و بــه میــزان کمتــر

پیشــروی و پســروی در ســکانسها همسطحســازی در

پیریتــی شــدهاند) شــامل خارپوســت و ســوزن اســفنج

چاههــا بــر روی یــک نمــودار شــناور شــدهاند.

میباشــد .شکســتگیهای موجــود در آن توســط ســیمان

دســته ریزرخســارههای شناســایی شــده در زیــر

و پلوئیــد میتوانــد عمیقتریــن بخــش دریایــی بــاز (زیــر

داخلی(پشــتههای ســدی ،1الگــون 2و پهنــه جزرومــدی)

ریزرخســاره الــف 1ترســیم کنــد .ايــن ریزرخســاره از

شــدهاند(البته در ســکانس دوم شــواهدي مبنــی بــر

قهــوهای تیــره اســت %10-20 .روزنبــر پالژیــک رادیولــر

و تاکــر[ ]20همخوانــی میکنــد) .بــرای شناســایی

از  %5خردههــای زیســتی(برخی از خردههــای زیســتی

مــرز فهلیــان باالیــی و پایینــی صــورت گرفتــه و تمامــی

(بــا انــدازه متوســط  0/2میلیمتــر) در مقاطــع نــازک

ریزرخسارهها

رگـهای پــر شــده اســت .عــدم حضــور خردههــای فســیلی

محیطهــای دریــای بــاز ،رمپمیانی/خارجــی و رمــپ
دســتهبندی شــدهاند .ریزرخســاره کربناتــه در بخــش

فهلیــان پایینــی تکــرار شــده و لیتوفاســیسها اکثــرا در

بخــش باالیــی فهلیــان گســترش دارنــد .ریزرخســارههای
رمــپ داخلــی بیشــترین ســتبرای بخــش کربناتــه را

تشــکیل میدهــد و ریزرخســارههای دریــای بــاز
کمتریــن ســتبرا را دارنــد .بیشــترین ســتبرای پشــتههای
ســدی در بخــش ابتدایــی ســازند فهلیــان قــرار داشــته و
در میادیــن مختلــف میــزان ســتبرای آن متفــاوت اســت.

ســطح اثــر امــواج) را بــرای ریزرخســاره الــف 2بههمــراه

لحــاظ تخلخــل ضعیــف بــوده و بــا رخســاره پنــج فلــوگل

( )RMF 5قابــل مقایســه است(شــکل .)B-2
ریزرخساره(الف ،)3وکستون دارای سوزن اسفنج
()A3: Sponge spicule Wackestone

ریــز رخســاره دارای زمینــه میکرایــت بــه رنــگ قهــوهای
روشــن میباشــد .مشــتمل بــر %10خردههــای ســوزن
اســفنج(با انــدازه متوســط  0/5میلیمتــر) و کمتــر

از %10روزنبــر پالژیــک رادیولر(بــا انــدازه متوســط 0/3

میلیمتــر) اســت .غالبــا ســوزنهای اســفنج ســودومورف

ریزرخسارههای بخش پایینی فهلیان

شــدهاند(جایگزینی ســیلیس توســط کلســیت) .ایــن

ریزرخساره(الف ،)1مادستون()A1:Mudstone

گســترش بیشــتری دارد .خردههــای خارپوســت(با انــدازه

مجموعه ریزرخسارههای دریای باز

کمتــر از  %5بیوکالســت شــامل خردههــای ســوزن
اســفنج و خارپوســت(با انــدازه متوســط  0/2میلیمتــر)

میباشــد .ایــن ریزرخســاره در بعضــی مقاطع نــازک دارای
الیهبنــدی کاذب اســت کــه توســط آثــار نفــت مــرده

ریزرخســاره در قســمت قاعــده توالــی رســوبی فهلیــان

متوســط  0/5میلیمتــر) کمتــر از  %5مقطــع نــازک را

تشــکیل میدهــد.

1. Shoal
2. Lagoon
3. Graphic Well Log
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1395-3

شکل  2ریزرخسارههای مطالعه شده در مقاطع نازک -A .عمق  4431.5متری ،چاه و ،1ریزرخساره الف1؛  -Bعمق  4191متری ،چاه
ب ،1ریزرخساره الف2؛  –Cعمق  4101متری ،چاه ج ،1ریزرخساره الف3؛  –Dعمق  4108متری ،چاه ج ،1ریزرخساره الف3؛  -Eعمق
 4310متری ،چاه و ،1ریزرخساره ب1؛  -Fعمق  4159متری ،چاه ب ،2ریزرخساره ج1؛  -Gعمق  4189متری ،چاه الف ،2ریزرخساره
ج2؛  -Hعمق  4243متری ،چاه ب ،2ریزرخساره ج3؛ -Iعمق  4187متری ،چاه ب ،2ریزرخساره ج3؛  -Jعمق  4328.5متری ،چاه و،1
ریزرخساره د1؛  -Kعمق  4304متری ،چاه و ،1ریزرخساره د2؛  -Lعمق  4246متری ،چاه و  ،1ریزرخساره د.3

خردههــای انــواع جلبــک ســبز(با انــدازه متوســط 0/2

(%10بــا انــدازه متوســط  0/3میلیمتــر) و %20خردههــای

میلیمتــر) بــه میــزان  1تــا  %2در مقاطــع نــازک مشــاهده

خارپوســت(با انــدازه متوســط  0/75میلیمتــر) اســت.

 0/2میلیمتــر) در برخــی از مقاطــع نــازک قابــل توصیــف

و مرجانهــای منفرد(بــا انــدازه متوســط  3میلیمتــر)،

میشــود .میــزان بســیار جزئــی پلوئید(بــا انــدازه متوســط

اســت .بــا توجــه بــه نمــودار گامــا ســتبرای آن بــه 55

خردههــای دوکفهای(بــا انــدازه متوســط  0/5میلیمتــر)
کمتــر از  %20مقاطــع نــازک را تشــکیل میدهنــد .بــه

متر(بههمــراه ریزرخســاره الــف  )2میرســد کــه در

نظــر میرســد کــه مجموعــه ریزرخســارهای مربــوط

کمتــر از یــک متــر و بهصــورت بیــن الیــهای مشــاهده

مغزههــای حفــاری پوشــش داده نمیشــوند .تشــخیص

پایــان توالــی رســوبات ســازند فهلیــان ســتبرای آن

میشــود .ايــن ریزرخســاره از لحــاظ تخلخــل ضعیــف

بــوده و بــا رخســاره پنــج فلــوگل( )5 RMFقابــل مقایســه
است(شــکل  C -2و .)D

ریزرخسار ه رمپ خارجی/میانی
ریزرخساره (ب ،)1پکستون/وکستون بیوکالستدار
()B1:Bioclast Packstone/Wackestone

مقاطــع نــازک ایــن ریزرخســاره شــامل %10 :خردههــای

زیســتی کــه غالبــا جلبــک (Sapingoporella annulataبــا

انــدازه متوســط  0/75میلیمتــر) ،ســوزن اســفنج کمتــر از

بــه رمــپ خارجــی و میانــی بهطــور کامــل توســط
ایــن مجموعــه ریزرخســارهای در کندههــای حفــاری نیــز
مشــکل اســت .همانطــور کــه در شــکل )E(2مشــاهده
میشــود انــدازه آلوکمهــای تشــکیلدهنده ریزرخســاره

ب 1عمومــا بیشــتر از  0/5میلیمتــر اســت .حــال آنکــه

متوســط کندههــای حفاری(کــه از آنهــا مقطــع نــازک
تهیــه شــده) کمتــر از  3میلیمتــر اســت .در نتیجــه

بررســی ایــن ریزرخســاره در خردههــای حفــاری مشــکل
اســت .ايــن ریزرخســاره بــا رخســاره  7فلــوگل()7 RMF
قابــل مقایســه میباشد(شــکل.)E-2
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در مقاطــع نــازک روزنبــران کـفزی بــا گوناگونــی فــراوان

مجموعه ریزرخسارههای رمپ داخلی

در ایــن ریزرخســاره مشــاهده میشــوند .دارای %20

دسته ریزرخساره پشتههای سدی
ریزرخســاره(ج ،)1گریــن استون/پکســتون پلتی اینتراکلسـتدار
()Intraclast Peloid Grainstone/Packstone:C1

بیشــتر از  %50پلوئید(بــا متوســط انــدازه  0/4میلیمتــر)
و  %10-20خردههــای اینتراکالســتی(با انــدازه متوســط

 0/75میلیمتــر) میباشــد .کمتــر از  %10مقاطــع نــازک
از خردههــای بیوکالســتی شــامل خردههــای خارپوســت،
صــدف دوکفــهای و جلبــک قرمز(بــا انــدازه متوســط

 )0/5 mmتشــکیل شــده اســت .روزنبــر کــفزی ایــن
ریزرخســاره  .Lenticulina spو بلورســا

Belorussiella

اســت .همچنيــن ســیمان هممحــور در حاشــیه
خردههــای خارپوســت دیــده میشــود (شــکل.)F-2

کنتاکــت بیــن دانههــا بیشــتر از نــوع نقطـهای و مماســی
اســت کــه نشــاندهنده سیمانشــدگی قبــل از فشــردگی

مکانیکــی میباشــد .ايــن ریزرخســاره بــا رخســاره 27
فلــوگل( )27 RMFقابــل مقایســه اســت (شــکل.)F-2

ریزرخساره(ج ،)2گرین استون پلتی اوئیددار
()C2:Ooid Peloid Grainstone

دارای بیشــتر از  %40پلوئید(بــا متوســط انــدازه 0/3

میلیمتــر) بــا جورشــدگی و گردشــدگی خــوب و در حــدود
 %30اوئید(بــا انــدازه متوســط  1میلیمتــر) میباشــد.
میکراتــی شــدن در اکثــر دانههــای ایــن ریزرخســاره

گســترش یافتــه و تشــخیص نــوع اوئیــد را مشــکل
میســازد .فقــط در چــاه شــماره الــف 2اوئیدهــای
هممرکــز قابــل تشــخیص اســت و هســته اوئیدهــا عمدتــا
خردههــای پلوئیــد ميباشــد .ارتبــاط نقطهای-مماســی

اســتروماتوپرید (بــا انــدازه متوســط

mm

%15 ،)2/5

پلوئید(بــا انــدازه متوســط  %10 ،)0/3 mmاینتراکالســت(با
انــدازه متوســط

mm

 )0/5و کمتــر از  %10مرجــان

منفرد(بــا انــدازه متوســط  1تــا  )2 mmاســت .در برخــی
از مقاطــع میــزان مرجــان ،جلبــک

Lithocodium aggregatum

و استروماتوپرید زیادتر(گاها

تا  %40مقطع نازک را تشکیل میدهند ولی گسترش

آن کمتر از  0/5متر میباشد شکل )I-2است و میتوان

نام رودستون را با بخش کوچکی از این ریزرخساره در

ارتباط دانست .روزنبر کفزی

Pseudocyclammina lituus

در اکثر مقاطع نازک آن مشاهده میشود .با رخساره 26
فلوگل( )26 RMFقابل مقایسه است (شکل.)H-2

دسته ریزرخساره الگون
ریزرخساره(د ،)1وکستون/پکستونتروکلینادار
()D1: Trocholina Wackestone/Packstone

اکثــر مقاطــع نــازک شــامل  %20-30روزنبــر کــفزی

(Trocholina elongateبــا انــدازه متوســط  0/5میلیمتــر)
اســت کــه توســط ســیمان کلســیت اســپاری جایگزیــن
شــد هاند.

کمتــر از  %10جلبــک

Sapingoporella annulata

(بــا

انــدازه متوســط  0/5میلیمتــر) و خردههــای اســکلتی
شــامل کمتــر از  %5ســوزن اســفنج و خارپوســت (بــا

انـ�دازه متوسـ�ط  0/3میلیمتــر) اســت .عــاوه بــر

�Trocho

 lina elongataدارای روزنبــران ک ـفزی  .Lenticulina spو
miliolids

بهمیــزان کمتــر از  %5میباشــد.

و محدب-معقــر در بیــن دانههــای اوئیــد قابــل تشــخیص

تخلخــل ریزرخســاره عمومــا انحاللــی و یــا انتخابــی

اولیــه اســت کــه در اطــراف خردههــای اوئیــد قابــل

کــرد و قالــب آنهــا برجــای ماندهانــد .ندرتــا بههمــراه

 29فلــوگل ( )29 RMFقابــل مقایســه اســت.

دارای قالــب جلبــک ســبز میباشــد در مقاطــع نــازک

اســت .ســیمان همضخامــت آراگونیتــی از ســیمانهای

میباشــد بهطــوری کــه اکثــر جلبکهــا انحــال پیــدا

شناســایی است(شــکل .)G-2ايــن ریزرخســاره با رخســاره

ایــن ریزرخســاره مادســتون بــا الیهبنــدی کاذب کــه

ریزرخساره(ج ،)3گرین استون/پکستون بیوکالستدار

مشــاهده میشــود .در امتــداد الیهبنــدی کاذب آثــار

زمینــه از انــواع ســیمانهای شــفاف تشــکیل میشــود.

فلــوگل( )20 RMFقابــل مقایســه میباشــد (شــکل.)J-2

()C3:Bioclast Grainstone/Packstone

نفــت مشــهود اســت .ايــن ریزرخســاره بــا رخســاره 20
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( .A,Bهمچنیــن کمتــر از  %5لولههــای کــرم،

گاســتروپود و اســتروماتوپرید (شــکل ،H-3انحــال

()D2: Pseudocyclammina Bioclast Floatstone

اجــزاي اصلــی ریزرخســاره عبارتنــد از :كمتــر از %5

مرجــان منفــرد ،جلبــک (Lithocodium aggregatumبــا

انــدازه متوســط  2/5میلیمتــر) و کمتــر از  %5روزنبــران

کفزی(بــا انــدازه متوســط  2میلیمتــر) کــه عمدتــا
Pseudochrysalidina conica، Pseudocyclammina lituus

و  Trocholinaمیباشــد .خردههــای بیوکالســتی شــامل

پوســته دوکفــهای ،شــکم پایــان و خارپوســت میباشــد

کمتــر از (%5بــا انــدازه متوســط  0/5میلیمتــر) مقاطــع
نــازک را تشــکیل میدهنــد .آثــار پیریتــی شــدن در

ایــن ریزرخســاره وجــود دارد و پوشــش میکراتــی در

ســطح دانههــا قابــل تشــخیص اســت .ایــن ریزرخســاره
از لحــاظ ســتبرا گســترش زیــادی نداشــته و فقــط در

مقاطــع تهیــه شــده از مغــزه حفــاری قابــل شناســایی

اســت .بــا رخســاره  13فلــوگل( )13 RMFقابــل مقایســه

میباشــد (شــکل.)K-2

انتخابــی و پرشــدگی آن توســط دولومیــت ثانویــه دانــه

شــکری) وجــود دارد .خردههــای زیســتی دارای پوشــش

میکرایتــی میباشــند .درزههــای انحاللــی موجــود در
ایــن رخســاره بــا آثــار هیدروکربــوری پــر شــدهاند.
در امتــداد درزههــای انحاللــی بلورهــای دولومیت(بــا

انــدازه متوســط  0/1میلیمتــر) بهصــورت ثانویــه متبلــور

شــدهاند .برخــی از درزههــای انحاللــی بــا آثــار نفــت

مــرده پــر شــدهاند .بــا رخســاره  17فلــوگل ()17 RMF
قابــل مقایســه میباشد(شــکل.)C-3

رخساره(د ،)5وکستون لیتوکودیمی
()D5: Lithocodium Wackestone

در مقاطــع نــازک دارای رنــگ قهــوهای تــا قهــوهای

روشــن میباشــد و شــامل  %10 -30جلبــک
Lithocodium aggregatum

و کمتــر از  %5خردههــای

ســوزن اســفنج و شــکم پایــان اســت .بــا رخســاره 17

ریزرخســاره (د ،)3مادستون/وکســتون بیوکالســتی میلیولیــددار

فلــوگل ( )17 RMFقابــل مقایســه است(شــکل.)D -3

()D3:Miliolid Bioclast Mudstone/Wackestone

ریزرخسارههای محیط جزرومدی

ايــن ریزرخســاره شــامل  %15خردههــای جلبــک ســبز

ریزرخساره(ه ،)1پکستون اینتراکالستی پلتدار

 ،Salingoporellaکمتــر از  %10روزنبــر کـفزی

Miliolid

و کمتــر از  %5خردههــای زیســتی اســت .جلبکهــا
انحــال پیــدا کــرده و قالــب آنهــا توســط ســیمان

همبعــد موزاییــک دروزی پــر شــدهاند.

گســترش ایــن ریزرخســاره كــه تخلخــل ضعيفــي دارد،

محــدود بــوده و در چاههایــی کــه مغــزه ندارنــد ،قابــل
شناســایی نیســت .ايــن ریزرخســاره بــا رخســاره 16

فلــوگل( )16 RMFقابــل مقایســه است(شــکل.)L-2

ریزرخساره(د ،)4پکستون/وکستون بیوکالستی سالپینگوپرالدار
()D4: Salingoporella Bioclast Packstone/Wackestone

()E1:Peloid intraclast Wackestone/Packstone

دارای کمتــر از  %20پلوئید(بــا اندازه متوســط  )0/2 mmو

بیشــتر از %40اینتراکالســت(با انــدازه متوســط )0/5 mm
میباشــد .بهعلــت هوازدگــی خردههــای زیســتی قابــل
شناســایی نبــوده و تقریبــا فاقــد خردههــای زیســتی

است(شــکل.)E-3

میکراتــی شــدن در ایــن ریزرخســاره مشــهود بــوده و

دانههــای اینتراکالســت بهشــدت هــوازده شــدهاند.
درامتــداد درزههــای انحاللــی دولومیتهــای ثانویه(کــه
احتمــاال از نــوع تدفینی اســت با اندازه متوســط )0/2 mm

دارای %30-40انواع جلبک سبز شامل:

متبلــور شدهاند(شــکل.)F-3

�Salingoporella dinarica, Salpingoporella muhlber

در ايــن ریزرخســاره تخلخــل چشــم پرنــدهای و انحاللــی

gi, Munieria baconica,Clypeina jurassica

و روزنبــر

کــفزی غالــب آن  Pseudocyclamminaمیباشــد کــه

کمتــر از  %5مقاطــع نــازک را تشــکیل میدهد(شــکل-3

تــا  %30نیــز گســترش دارد(شــکل )G-3و بــا رخســاره

 22فلــوگل( )22 RMFقابــل مقایســه اســت.
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شکل 3ریزرخسارههای مطالعه شده در مقاطع نازک -A .عمق  4444/5متری ،چاه و ،1ریزرخساره د4؛  -Bعمق  4415/3متری ،چاه و،1
ریزرخساره د 4؛  -Cعمق  4195متری ،چاه و ،1ریزرخساره د4؛  -Dعمق  4211متری ،چاه ب ،1ریزرخساره د5؛  -Eعمق  4303متری،
چاه و  ،1ریزرخساره ه1؛  -Fعمق  4299متری ،چاه و ،1ریزرخساره ه1؛  -Gعمق 4171متری ،چاه ب ،2ریزرخساره ه1؛  -Hعمق 4291
متری ،چاه و  ،1ریزرخساره الگون؛  -Iخرده حفاری عمق  4094متری ،چاه الف ،2ریزرخساره و1؛  Jو  -Kعمق  3855متری ،چاه ب،1
لیتوفاسیس و 2؛  -Lعمق  4186متری ،چاه الف(1بافت سنگ در هر دو تصویر  Iو  Lبهعلت حفاری با مته تیغه ثابت مشخص نیست).
لیتوفاسیسهای بخش باالیی فهلیان(کربناته-تخریبی)

لیتوفاسیس(و :)2ماسهای /سیلتی()F2:Sandstone/Siltstone

ریزرخساره(و :)1مادستون ماسهای()F1:Sandy Mudstone

جنــس دانههــای ماســه کوارتــزی اســت و ماســههای

بهعلــت حفــاری بــا متــه تیغــه ثابــت (غالبــا حفــاری
ایــن بخــش از ســازند بــا متههــای تیغــه ثابــت صــورت

ميگيــرد .لــذا شناســایی اجــزای تشــکیل دهنــده مشــکل
یــا غیــر ممکــن میگردد(شــکل .)I-3بنابرايــن ،اطالعــات

دقیقــی از ایــن بخــش در دســترس نیســت ).اجــزای
تشــکیل دهنــده ايــن ریزرخســاره بهطــور کامــل قابــل
شناســایی نیســت .ریزرخســاره کربناتــی حــاوي  %5تــا

 %20ماســه اســت كــه ماس ـهها دارای جورشــدگی خــوب

و گردشــدگی بــد میباشــد .محــدوده انــدازه دانههــای
ماســه از ماســه ریــز تــا درشــت میباشــد كــه در زمینــه

میکرایتــی غوط ـهور اســت .در برخــی نمونههــای دســتی
(خردههــای خشــک شــده حاصــل از حفــاری) مقــدار رس

آن از نــوع دانهریــز تــا دانــه متوســط میباشــد .انــدازه

اکثــر دانههــا  0/1تــا  0/2 mmبــا جورشــدگی متوســط و

گردشــدگی بــد ميباشــد كــه از نظــر کانیشناســی مچــور
میباشــد .دانههــای کوارتــز عمومــا منوکریســتالین بــوده
و خاموشــی موجــی دارنــد در طبقهبنــدی فولــک[]15

در محــدوده کوارتزآرنایــت قــرار میگیرنــد .برخــی از

خردههــای حفــاری دارای ســیمان آهکــی یــا دولومیتــی

میباشــند .حداکثــر ســتبرای لیتوفاســیس ماســهای/
ســیلتی در باختــر دشــت آبــادان بــه  6متــر(در چــاه

الــف )2میرســد و در چــاه و(1در خــاور) کمتــر از  2متــر
ســتبرا دارد(شــکل J -3و .)K

لیتوفاسیس(و :)3رسسنگ آهکی()F3:Calcareuse Claystone

زیــاد اســت و عمقهــای مربــوط بــه ایــن ریزرخســاره در

بهعلــت حفــاری بــا متــه تیغــه ثابــت آثــار جانــوری،

شــدهاند.

شناســایی نیســت(الیهبندی مــوازی در شــکل L-3حاصــل

نمــودار ترســيمی چــاه گاهــا آهــک رســی نامگــذاری

گیاهــی و المیناســیون ظریــف در مقاطــع نــازک قابــل
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حفــاری بــا متــه تیغــه ثابــت میباشــد) .مقــدار آهــک

حدفاصــل بیــن بخــش دریــای بــاز و رمــپ داخلــی

نامگــذاری شــده اســت .در هیــچ یــک از نمودارهــای

کربناتــه حضــور پشــتههای ســدی اســت[ .]21حضــور

باالیــی دارد و در نمــودار ترســیمی چاههــا مــارن
ترســیمی رس ســنگ قرمــز یــا مــارن قرمــز گــزارش

نشــده اســت .بعــد از تطابــق و تصحیــح عمــق بیــن
واحدهــای ســنگی و نتایــج پتروفیزیکــی مشــخص

گردیــد ،نمــودار گامــا بیشــترین درصــد شــیل( )APIرا در
ایــن پتروفاســیس نشــان میدهــد .ســتبرای پتروفاســیس
رسســنگ آهکــی بــا توجــه بــه توصیــف نمونههــای
دســتی خشــک شــده  80متــر اســت.

محیط رسوبی

ســازند فهلیــان در دو محیــط رســوبی کربناتــه و کربناتــه-

تخریبــی نهشــته شــده اســت .ریزرخســارههاي موجــود

در بخــش کربناتــه نشــاندهنده محیــط رمــپ کربناتــه

ميباشــد .شــکل  4مــدل مفهومــی از محیــط رســوبی
ســازند فهلیــان در دشــت آبــادان ارائــه میکنــد .دســته
ریزرخســاره الــف مربــوط بــه محیــط دریــای باز میباشــد.

ژرفــای محیــط رســوبی دریــای بــاز از ریزرخســاره الــف1

تــا الــف 3کمتــر میشــود .عــدم حضــور ســد زیســتی
ســبب میشــود تــا خردههــای جلبــک موجــود در

ناحیــه الگــون بــه بخشهــای عمیقتــر انتقــال پیــدا

کننــد[ .]16ایــن ویژگــی پتروگرافــی در ریزرخســارههای
الــف 3و مخصوصــا ریزرخســاره ب 1قابــل تشــخیص
اســت .ریزرخســاره ب 1دارای ویژگیهــای پتروگرافــی

میباشــد .یکــی از فاکتورهــای مهــم در رمپهــای

پلــت در مجموعــه ریزرخســارهای پشــتههای ســدی بیــان

کننــده انتقــال آنهــا از نواحــی کــم انــرژی بــه بخشهــای
پــر انــرژی اســت[ .]22ریزرخســارههای ج 1تــا ج ،3زیــر
محیــط پشــتههای ســدی را نشــان میدهنــد .یکــی از
مهمتریــن ویژگیهــای بــارز محیــط الگــون ،حضــور

پوســتههای آراگونیتــی ماننــد  Trocholinaاســت کــه
قالــب آنهــا توســط ســیمان کلســیت اســپاری پــر شــده

اســت[ .]23اســتروماتوپرید در محیطــی بــا انــرژی زیــاد
رشــد میکنــد (بــه ســتبرای چنــد متــر) و اکثــرا در

پهنههــای جزومــدی و ریــف گســترش دارد و بهصــورت

پراکنــده در محیــط الگــون حضــور دارنــد[ .]24وجــود
 miliolidsو شــکمپایان کــه بهعنــوان شــاخص آبهــای

آرام کــم عمــق بــا شــوری متوســط تــا فــوق العــاده شــور
بههمــراه گونههــای متفــاوت جلبکهــای ســبز کــه

مویــد محیــط الگــون میباشــند [ ]25تاییــد کننــده

محیــط کربناتــی الگــون بــرای دســته رخســارهای الگــون
(د) میباشــد .معمــوال انحــال و تخلخــل حفــرهای در

ســازند فهلیــان در رخســاره الگــون در نواحــی نزدیــک

بــه پهنــه جزرومــدی دیــده میشــود[ .]10حضــور
اســتروماتوپرید در ریزرخســاره محیــط الگــون از نزدیکــی
آن ریزرخســاره(بهطور مثــال ریزرخســاره د )4بــا پهنــه

جزرومــدی حکایــت میکنــد.

شکل 4مدل مفهومی رسوبی پیشنهادی برای سازند فهلیان در حوضه دشت آبادان(نیمرخ محیط رسوبی و نحوه پراکندگی ریزرخسارهها).
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معمــوال انحــال و تخلخــل حفــرهای در ریزرخســاره

رتــاوی و کربناتههــای ســازند یامامــا در عــراق[ ]17و

میشــوند[ .]10بــا ایــن تفاســیر ریزرخســارههای

حدفاصــل محیــط کربناتــه و تخریبی(بــا غالــب بــودن گل

الگــون در نواحــی نزدیــک بــه پهنــه جزومــدی دیــده

د 1تــا د  5نشــاندهنده محیــط الگــون ميباشــد .از

ویژگیهــای بــارز محیــط پهنــه جزرومــدی انحــال
شــدید دانــهای ،تخلخــل حفــرهای ،المیناســیون،

گســترش تخلخــل چشــم پرنــدهای و حضــور خردههــای
ســیلت میباشــد[ .]9عــدم تنــوع در فونــای جانــوری در
طبقــات رســوبی ،میتوانــد بیانکننــده شــوری بــاالی

محیــط دیرینــه باشــد .حضــور مجمــوع ایــن عوامــل بــا

یکدیگــر نشــان دهنــده زیــر محیــط پریتایــدال اســت

[ .]9بــا توجــه بــه مشــخصات بافتــی فــوق ،ریزرخســاره
ه(،1وکستون/پکســتون اینتراکالســتی پلــتدار) نشــان

دهنــده پهنــه جزرومــدی میباشــند .مجموعــه عوامــل
فــوق بهخصــوص پراکندگــی خــرده فســیلی الگــون

در ســایر زیــر محیطهــا نشــاندهنده محیــط رمــپ

کربناتــه بــا شــیب یکنواخــت میباشــد.

از نحــوه تشــکیل رســوبات مخلــوط تخریبی-کربناتــه در
ســازند فهلیان ،اطالعاتی در دســت نیســت .در کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس ماننــد کویــت ،عــراق و عربســتان
توالــی رســوبات کرتاســه پایینــی از طبقــات آهکــی همــراه

بــا میــان الیههــای مــارن و ماســه(که نشــاندهنده
محیــط رســوبی کربناته-تخریبــی اســت ).تشــکیل شــده
اســت[ 17و  .]18بــر مبنــای مطالعــات شــارلند[،]17

دیویــس[ ]18و شــواهد موجــود در لیتوفاســیسهای،
بخــش باالیــی ســازند فهلیــان در محیــط کربناته-تخریبی
نهشــته شــده اســت .شــواهد ایــن محیــط در ســازند
فهلیــان عبارتنــد از :رســوبات رسســنگی بــا الیههــای
ماسـهای در چنــد ده متــر ابتدایــی بخــش باالیــی ســازند

فهلیــان کــه از باختــر بهســمت خــاور از ســتبرای آن

کاســته میشــود .كاهــش ســتبرای توالــی تخریبــی
توســط الیههــای آهکــی در خاور(حوضــه مــورد مطالعــه)

جبــران میشــود .همانطــور کــه در شــکل  5مشــخص
اســت ،تعادلــی بیــن ســتبرای محیــط کربناتــه و تخریبــی

برقــرار اســت .بــا قــراردادن ايــن شــواهد در کنــار عواملــی

ماننــد بلنــدای قدیمــه و بخشهــای ماسهســنگی ســازند

بــا لحــاظ نمــودن فونــای ک ـفزی ،یــک توالــی رســوبی
ســنگ بــه ماســه) را مـیوان تصــور نمــود کــه تــا انتهــای

بخــش فهلیــان باالیــی بهصــورت دو ســیکل رســوبی
تکــرار شــده اســت .توالــی رســوبی ایــن ســیکلها
عبــارت اســت از :لیتوفاســیس رسســنگ آهکــی(و)3

کــه الیههــای ماســهای لیتوفاســیس(و )2بهصــورت

بیــن الیــه در آن دیــده میشــود ،کــه در قســمت باالیــی
آن ،الیههــای مادســتون ماس ـهای(و )1و ریزرخســارههای

الگــون بهصــورت بیــن انگشــتی قــرار میگیرنــد .ایــن

شــواهد نشــان میدهنــد منشــا رســوبات رسســنگ و
ماســه احتمــاال از قســمت باختــری دشــت آبــادان تامیــن

شــده اســت (وجــود بخشهــای ماسهســنگی ســازند
رتــاوی در عــراق) .کلیــه ایــن شــواهد نشــان میدهنــد

کــه ،بــا دور شــدن از منشــا رســوبات تخریبــی ،در خــاور
شــرایط الزم جهــت نهشتهشــدن توالــی کربناتــه فراهــم
شــده است(شــکل.)5

چینهنگاری سکانسی

در مطالعــات شــارلند[ ]17و دیویــس[ ]18ویژگیهــای

چینهشناســی توالــی رســوبی(نئوکومین) در صفحــه
عربــي بررســی شــده اســت .در طــی ایــن دو مطالعــه ســه
ســطح حداکثــر غرقــاب در نئوکومیــن ارائــه گردیــده
اســت .مطالعــات مذکــور حضــور ناپیوســتگی در واالنژنیــن
پایانــی را نشــان میدهنــد .از شــواهد پتروگرافــی در
1

بخــش محیــط رســوبی ایــن گونــه اســتنباط میشــود

کــه ســکانسهای ســازند فهلیــان بــا ریزرخســارههای
ژرف شــونده بــه ســمت بــاال( )TSTشــروع و بــا رســیدن

بــه ســطح حداکثــر پیشــروی آب( )MFSادامــه یافتــه و
در نهایــت بــا ریزرخســارههای کــم عمــق

شــونده()HST

خاتمــه پیــدا میکنــد .بــر ایــن اســاس مجموعــا 3

ســکانس رده ســوم بــرای ســوبات نئوکومیــن در دشــت
آبــادان معرفــی میگــردد.

)1. Late Valanginian Unconformity(LVU
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شکل  5سه چاه سمت راست تصویر ،پایین بلندای قدیمه و چاههای سمت چپ مربوط به باالی بلندای قدیمه میباشند .مرز خط چین
حد فاصل بین فهلیان پایینی و باالیی را نشان میدهد که چاهها نسبت به آن شناور شدهاند.

دســته ریزرخســارهای رمــپ داخلــی را نشــان میدهــد

سکانس اول

ایــن ســکانس در حداکثرســطح غرقــاب خــود ،بــا

حداکثرســطح غرقــاب

K20

شــارلند و دیویــس[ 17و

 ]18قابــل مقایســه اســت .ســكانس اول بــا ســن احتمالــی
بریازیــن پایانــی بــه اســتثناي چاههــاي الــف 1و ج ،2در
ســایر چاههــاي مــورد مطالعه(بــه علــت عــدم حفــاري

كامــل ســازند فهليــان) قابــل تفكيــك و شناســايي

نیســت و فقــط بخشــی از توالــی  HSTايــن ســكانس
قابــل مطالعــه اســت .مــرز زيريــن ايــن ســكانس منطبــق

بــا راس ســازند گــرو از نــوع  2میباشــد .بخــش

TST

ســكانس اول بــا در برگرفتــن ریزرخســارههای دریــای

باز(چــاه ب )1و پشــتههای سدی(ریزرخســاره ج )1شــروع
شــده و بــا رســيدن بــه بيشــترين ســطح پيشروي(بــا

افزايــش حضــور رادیولــر در چــاه و ،1ریزرخســاره الــف3

و )2شناســایی میشــود ،کــه ایــن تغييــر ریزرخســاره

بــا نمــودار گامــا قابــل بررســی اســت .بخــش

HST

و ســرانجام بــا رســيدن بــه ریزرخســاره محيــط الگــون
پايــان ميپذيــرد .بــا كاهــش پالنكتــون راديوالريــا و
ســوزن اســفنج ،و افزايــش خردههــاي زیســتی ماننــد

جلبــك ســبز و روزنبــران کفزی(ریزرخســاره ب،)1

رونــد کاهــش ژرفــا در بخــش  HSTتایيــد میشــود.
ايــن ســكانس بيشــترين ســتبرا را در بیــن ســکانسهای
موجــود دارد .مهمتريــن پديــده دياژنــزی ســكانس اول
تخلخــل انحاللــی اســت كــه بههمــراه تخلخلهــاي

درون دانــهاي و قالبي(ریزرخســارههای پشــتههای
ســدی و پهنــه جزرومــدی) ،میتوانــد طبقــات مســتعد

ســنگ مخــزن ایجــاد نمایــد .البتــه در اکثــر مواقــع ایــن

ســکانس زیــر ســطح آب/نفــت قــرار دارد.
سکانس دوم

ایــن ســکانس در حداکثــر ســطح غرقــاب( )MFSخــود ،بــا

حداکثرســطح غرقــاب  K30شــارلند و دیویــس[ 18و]17
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بــا ســن بریازیــن باالیــی قابــل مقایســه اســت .ســکانس

فهلیان/گــدوان شــاخص بســیار خوبــی بــرای شناســایی

گســترش متفــاوت اســت و تنهــا سکانســی اســت کــه در

از آنجایــی کــه مغــزهای از ایــن بخــش تهیــه نشــده،

دوم بــا ســایر ســکانسها در میــزان ســتبرا و نــوع
آن بخــش  FSSTبهصــورت منطق ـهای گســترش دارد .در
قســمت پاییــن افتــاده بلنــدای قدیمــه ســتبرای واحــد

 FSSTبهســمت درون حوضــه افزایــش پیــدا میکنــد

و در بخشهــای داخلیتــر حوضــه الیهبنــدی ظریفــی
از ماســه بــا دانههــای آزاد ،وجــود دارد(چــاه ه 1ســه

بیضــوی پاییــن شــکل  ،5موقعیــت  FSSTدر ســکانس
دوم را نشــان میدهنــد کــه بــه ســمت داخــل حوضــه
(خــاوری) ضخیمتــر شــدهاند و امتــداد آن در بــاالی

بلنــدای قدیمــه قابــل شناســایی نیســت) .بخــش

TST

ســکانسهای رســوبی موجــود در نئوکومیــن میباشــد.

شناســایی ســکانس را بــا مشــکل مواجــه میکنــد .بخــش
 TSTبــا ریزرخســاره کربناتــه ب 1شــروع شــده و حداکثــر

عمیقشــدگی ایــن ســکانس بــا آثــار جزئــی از رادیولــر و

ســوزن اســفنج(اکثرا ریزرخســاره الــف )1کــه بــا ســتبرای

کمــی گســترش پیــدا کــرده ،قابــل شناســایی اســت .ایــن
بخــش بهخوبــی بــا دو پیــک گامــا بــا  APIبــاال کــه

نزدیــک بــه هــم میباشــند(عمق  3900متــری در چــاه
الــف 1شــکل )5قابــل شناســایی اســت .بخــش  HSTدر

ایــن ســکانس از دو پاراســکانس (جایگزینــی ریزرخســاره

در ایــن ســکانس بــا دســته ریزرخســاره کربناته-تخریبــی

تخریبــی توســط آهکهــای محیــط کربناتــه دریایــی)

و حداکثــر ســطح غرقــاب بــا آهــک رادیولــردار کــه دارای

چــپ بــه راســت ســتبرای خــود را از دســت دادهانــد کــه

(قســمت پاییــن افتــاده بلنــدای قدیمــه) شــروع میشــود

رسســنگ بیشــتر اســت ،قابــل تشــخیص اســت(حداکثر
میــزان قرائــت نمــودار گامــا در بخــش پاییــن افتــاده

بلنــدای قدیمــه مشــخص اســت) .بخــش  HSTبهصــورت
کــم عمــق شــونده بــه ســمت بــاال گســترش دارد و عمومــا
بــا دســته ریزرخســاره ب 1شــروع شــده و پــس از تبدیــل
بــه پشــتههای ســدی (دســته ریزرخســاره ج 1و ج)3

در نهایــت بــا دســته ریزرخســارههای پهنــه جزومــدی
شناســایی میشــود .بخــش

HST

دارای خصوصیــات

مخزنــی اســت و بیشــترین میــزان نفــت ذخیــره شــده

را دارد.

سکانس سوم

ایــن ســکانس در حداکثــر ســطح غرقــاب خــود ،بــا

حداکثرســطح غرقــاب  K40شــارلند و دیویــس[ 17و
 ]18بــا ســن واالنژینیــن پایینــی قابــل مقایســه اســت.
مــرز ایــن ســکانس در قســمت پایینــی از نــوع دو

بــوده و یــک توالــی کــم عمــق شــونده بــه ســمت بــاال
را نشــان می-دهــد .حــد باالیــی آن ،ســازند گــدوان و

مــرز باالیــی ســکانس از نــوع یــک اســت .مــرز سکانســی
تشــخیص داده شــده منطبــق بــر ناپیوســتگی رســوبی در

مــرز ســازند گــدوان ميباشــد[ .]4وجــود ناپیوســتگی

درجــه یــک در مــرز  K40ســازند رتــاوی و ناپیوســتگی

تشــکیل شــده اســت .بیضویهــای بــاالی شــکل  ،5از

بــا دور شــدن از منشــا رســوبات تخریبــی و کاهــش انــرژی
محیــط رابطــه مســتقیم دارد .حضــور ریزرخســارههایی

بــا غالــب بــودن میــزان رس ســبب شــده تــا ایــن
ســکانس بههمــراه بخشهایــی از ســازند گــدوان ،نقــش

پوشســنگ را بــرای ســکانس دوم بــازی کنــد.
نتيجهگيري

مجموعــا  14ریزرخســاره مرتبــط بــا محیــط دریــای بــاز،

رمــپ خارجی/میانــی و رمــپ داخلی(پشــتههای ســدی و
الگــون) شناســایی شــده اســت .دو لیتوفاســیس در بخــش
باالیــی ســازند فهلیــان شناســایی شــده کــه گســترش

ناحیــهای داشــته و احتمــاال منشــا آنهــا بــا ســازندهای
رتــاوی و یامامــا مرتبــط اســت .بــا توجــه بــه مطالعــات

پتروگرافــی حاصــل از مغزههــای حفــاری در بخــش
پایینــی ســازند فهلیــان ،هیچگونــه شــاهدی مبنــي بــر
وجــود ریــف و یــا ریفهــای تکــهای در ناحیــه دشــت
آبــادان یافــت نشــده .وجــود درصــد بــاالی پلوئیــد در
ریزرخســاره پکستون/وکســتون بیوکالسـتدار(ب )1بیــان

کننــده عــدم حضــور ســد زیســتی(ریف) میباشــد.
پشــتههای ســدی بیشــتر توســط پلوئیــد ،اوئیــد و خردههــای

زیســتی تشــکیل شــدهاند .بــا توجــه بــه رونــد تدریجــی
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سکانســی بــه جــز مــرز باالیــی بــا ســازند گدوان(نــوع یــک)

نواحــی عمیقتــر دریــای بــاز ،محیــط رســوبی ســازند

نــوع دو تشــخیص داده شــدهاند .متخلخلتریــن بخــش

اســت .بخــش باالیــی ســازند فهلیــان شــامل نهشــتههای

ســدی و پهنــه جزرومــدی بــا تخلخــل قالبــی و فابریــک

فهلیــان در یــک رمــپ بــا شــیب یکنواخــت نهشــته شــده
رسســنگی ،کربناتــه و ماسـههای بیــن الیـهای اســت ،کــه

در محیــط کــم عمقتــر از زیــر محیطهــای رمــپ نهشــته
شــدهاند .ایــن رســوبات بهصــورت بیــن انگشــتی مرتبــط

بــا ریزرخســارههای رمــپ میباشــند .ایــن شــواهد بیــان

کننــده محیــط رســوبی کربناته-تخریبــی در بخــش باالیــی
فهلیــان اســت .بررســیهای پتروگرافــی نشــان میدهــد

کــه لیتوفاســیسهای بخــش کربناته-تخریبــی بهصــورت
بیــن انگشــتی بــا رســوبات کــم عمــق محیــط رمــپ در
ارتبــاط میباشــند .در ریزرخســاره کربناته(بخــش کربناتــه-

ســکانسها مربــوط بــه زیــر محیطهــای پشــتهای
چشــم پرنــدهای و همچنیــن تخلخــل انحاللــی حاصــل از
جلبکهــای ســبز محیــط الگــون میباشــد کــه اکثــرا

در ســکانس دوم گســترش دارنــد .پیــشروی رســوبات
تخریبــی-آواری و پرشــدن فضــای رســوبگذاری توســط
رســوبات آواری ،باعــث شــده بخــش باالیــی ســازند فهلیــان،

نقــش پــوش ســنگ را بــرای بخــش پایینــی بــازی کنــد.
تشکر و قدردانی

ایــن پژوهــش بــا همــکاری مهندســین مدیریــت اکتشــاف

تخریبــی) روزنبــران کــفزی محیــط الگــون شناســایی

وزارت نفــت جمهــوری اســامی ایــران و اســاتید محتــرم

تخریبــی در نظــر گرفتــه میشــود .ســازند فهلیــان بــه ســه

محقــق شــده اســت .لــذا از همــکاری آنــان تشــکر و

شــدهاند ،در نتیجــه محیــط کــم عمــق بــرای رســوبات

دانشــگاه آزاد اســامی(واحد علــوم و تحقیقــات تهــران)

ســکانس رده ســوم تقســیمبندی میشــود .تمامــی مرزهــای

قدردانــی میگــردد.
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