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مطالعه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری 
سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت 

آبادان
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چكيده

ــی حاصــل  ــای پتروگراف ــای داده ه ــر مبن ــه ب ــگاری سکانســی اســت ک ــط رســوبی و چینه ن ــه بررســی محی ــن مطالع ــی اي ــداف اصل اه
ــا ســن نئوکومیــن و ســنگ  از خرده هــا و مغــزه حفــاری پايه گــذاری شــده اســت. ســازند فهلیــان يکــی از ســازندهای گــروه خامــی ب
ــت  ــده در دش ــه ش ــای مطالع ــازند در چاه ه ــن س ــتبرا اي ــد. س ــادان می باش ــت آب ــی دش ــن نفت ــده در میادي ــناخته ش ــای ش مخزن ه
آبــادان به طــور متوســط 440 متــر اســت. فصــل مشــترک زيريــن ســازند فهلیــان در دشــت آبــادان بــا آهک هــای رســی ســازند گــرو 
ــه مقاطــع  ــم می شــود. مطالع ــدوان خت ــای ســازند گ ــای رســی و مارن ه ــه آهک ه ــز تدريجــا ب ــوده و در راس نی به صــورت تدريجــی ب
نــازک تهیــه شــده از خرده هــا و مغــزه حفــاری منجــر بــه شناســايی 14 ريزرخســاره و 2 لیتوفاســیس گرديــده اســت. محیــط رســوبی 
ســازند فهلیــان از دو بخــش کربناتــه و مخلــوط کربناته-تخريبــی تشــکیل شــده اســت. بخــش کربناتــه شــامل زيــر محیط هــای دريــای 
ــی و داخلــی می باشــد. محیــط کربناته-تخريبــی از ســه بخــش رســی، اليه هــای ماســه ای و آهک هــای رســی  ــاز، رمــپ خارجی/میان ب
تشــکیل می شــود. توالــی رســوبی در بخــش کربناتــه نشــان دهنده رمــپ بــا شــیب يکنواخــت مي باشــد، کــه توســعه پشــته های ســدی 
موجــب تشــکیل الگــون در پشــت آن شــده اســت. در بخــش کربناته-تخريبــی، توالــی رســوبی ترکیبــی از رســوبات کربناتــه کــم عمــق 
ــازک اســت. ســازند فهلیــان از لحــاظ چینه شناســی سکانســی شــامل 3  دريايــی، گل آهکی)محیــط الگــون( و اليه هــای ماسه ســنگ ن
ســکانس بــا مــرز نــوع دوم بــوده و انتهــای ســکانس ســوم در بخــش کربناتــه- تخريبــی بــه مــرز سکانســی نــوع يــک در ابتــدای ســازند 

ــود. ــم می ش ــدوان خت گ

كلمــات كليــدي: ســازند فهلیــان، محیــط رســوبی، رمــپ بــا شــیب یکنواخــت، محیــط کربناتــه- تخریبــی، 
ــی ــگاری سکانس چینه ن
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مقدمه

حوضــه دزفــول بخشــی از کمربنــد چین خــورده و تراســت 
ــه  ــه ای ب شــده زاگــرس اســت کــه در تقســیم بندی ناحی
ــت  ــه و دش ــوه پاي ــتانی و ب: ک ــف: کوهس ــش ال دو بخ
ــول  ــت )دزف ــه و دش ــوه پاي ــش ک ــود. بخ ــیم می ش تقس
فروافتــاده1( بــه دزفــول شــمالی، دزفــول جنوبــی و دشــت 
آبــادان تقســیم بندی می شــود. قســمتی از دشــت آبــادان 
ــن  ــور اي ــرار دارد. حض ــه2 ق ــدای قديم ــک بلن ــر روی ي ب
ــود در  ــاختمان ها موج ــده س ــبب ش ــه س ــدای قديم بلن
دشــت آبــادان از دو رونــد کلــي تبعیــت کننــد. رونــد اول 
مربــوط بــه ســاختمان هايي بــا هســته پي ســنگي معــروف 
ــا  ــاختمان ها ب ــن س ــد. اي ــي مي باش ــاي عرب ــه بلندي ه ب
ــرق-جنوب  ــمال ش ــا ش ــي ت ــمالي جنوب ــي ش ــد کل رون
غرب،)میاديــن الــف، ب و ج شــکل1( در مقاطــع لــرزه ای 
ــد  ــا رون ــاي ب ــد دوم تاقديس ه ــوند. رون ــايی می ش شناس
ــه کوه زايــي  شــمال غرب-جنــوب شــرق مي باشــند کــه ب
ــوع اول  ــد ن ــاختمان های رون ــت. س ــوط اس ــرس مرب زاگ

شکل 1 موقعیت دشت آبادان و میادين مطالعه شده، اطالح شده توسط شرکتی]12[.

در زمــان کرتاســه فعالیــت قابــل توجهــي داشــته اند 
ــرات  ــاره، تغیی ــرات رخس ــورت تغیی ــه آن به ص ــه نتیج ک
شــکل  اســت]1[.  شــده  ظاهــر  فرســايش  و  ســتبرا 
ــی را  ــن نفت ــادان و میادي ــت آب ــت دش ــماره 1 موقعی ش
نشــان می دهــد. قســمتی از دشــت آبــادان بــر روی يــک 
ــر  ــف، ب، ج ب ــن ال ــه میادي ــرار دارد ک ــه ق ــدای قديم بلن
روی بلنــدای قديمــه و میدان هــای د، ه و و در پايیــن 
بلنــدای قديمــه قــرار دارنــد]1[. ســازند فهلیــان بــا 
ــد  ــز و واين ــط جیم ــار توس ــن ب ــر اولی ــتبرای 365 مت س
ــوه دال(  ــی ک ــال جنوب ــع تیپ)ي ــال 1965 در مقط در س
ــت  ــه قرارگرف ــورد مطالع ــان م ــده فهلی ــی دهک در نزديک
ــتانه  ــط گلس ــده توس ــه ش ــیون ارائ ــت]2[. بايوزوناس اس
ــاره  ــوبی اش ــای رس ــن در توالی ه ــان نئوکومی ــه زم ]3[ ب
می کنــد، از ايــن رو تفکیــک آشــکوب های نئوکومیــن 
ــت،  ــر نیس ــان امکان پذي ــازند فهلی ــه س ــی کربنات در توال
ــات  ــه خصوصی ــا توجــه ب ــای رســوبی ب درنتیجــه توالی ه

سنگ شناســی از يکديگــر تفکیــک می شــوند.

1. Dezful Embayment
2. Paleohigh
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1. Minaghish
2. Ratawi
3. Sulaiy
4. Yamama

ــنگ چینه ای در  ــای س ــاس ويژگی ه ــان براس ــازند فهلی س
ــای اکتشــافی و توســعه ای(  ــادان )چاه ه ــه دشــت آب ناحی
ــان  ــی و فهلی ــان پايین ــر رســمی فهلی ــای غی ــه بخش ه ب
ــس از  ــی پ ــای توصیف ــی تقســیم می شــود. در چاه ه باالي
تشــخیص ســطح آب/نفــت حفــاری خاتمــه يافتــه و مــرز 
پايینــی ســازند فهلیــان در اکثــر چاه هــا قابــل تشــخیص 
نمی باشــد. بخــش فهلیــان پايینــی ســنگ مخــزن بــوده و 
تولید کننــده نفــت خــام اســت. در چاه هــای الــف1 و ج2 
حفــاری بــا اهــداف اکتشــافی تــا ســازنده های ژوراســیک 
ادامــه يافتــه و میانگیــن ســتبرای بخــش پايینــی فهلیــان 
ــش  ــنگ چینه ای بخ ــات س ــد. خصوصی ــر می باش 309 مت
پايینــی عبارتنــد از: آهک هــاي قهــوه اي روشــن تــا 
ســفید چرکــي، ســنگ آهــک خاکســتري روشــن)بلوري و 
ــازک آهک رســي و رس ســنگ  بیتومیــن دار( و اليه هــاي ن
ــزن  ــنگ مخ ــان س ــازند فهلی ــی س ــش باالي ]2 و 4[. بخ
نبــوده و عمومــا به همــراه بخشــی از ســازند گــدوان نقــش 
ــی  ــی در تمام ــرز باالي ــد. م ــازی می کن ــنگ را ب پوش س
تدريجــی  به علــت  و  اســت  تشــخیص  قابــل  چاه هــا 
ــودن، براســاس ويژگی هــای زيســت چینــه ای مشــخص  ب
ــا  ــن 85 ت ــان بی ــی فهلی ــردد. ســتبرای بخــش باالي می گ
ــي  ــی شــامل تناوب ــان باالي 194 متــر متغیــر اســت. فهلی
روشــن،  تــا  تیــره  خاکســتري  رســي  آهک هــاي  از 
ــای  ــا اليه ه ــاي خاکســتري و رس    ســنگ همــراه ب مارن ه
ماسه ســنگ)با ســتبرای متفــاوت در میاديــن نفتــی( 
ــور  ــان در کش ــازند فهلی ــنی س ــادل س ــد]4[. مع می باش
ــی شــیلی/ ــاش1 و توال ــی آهکــی ســازند مینق ــراق توال ع

ــاوی2   ــازند رت ــک س ــای آه ــان اليه ه ــا می ــتونی ب سیلتس
ــوالی3   ــی س ــازندهای آهک ــت س ــور کوي ــت، و در کش اس
و يامامــا4 می باشــد]5[. توالــی آهکــی ســازند يامامــا 
ــط  ــن در محی ــن بريازين-واالنژنی ــا س ــراق( ب ــمال ع )ش
کــم عمــق، شــلف کربناتــه نهشــته شــده اســت]6[. البتــه 
ــرقی  ــوب ش ــه در جن ــورت گرفت ــات ص ــاس مطالع براس
عراق)نزديــک بــه محــدوده مــورد مطالعــه(، محیــط 
ــده  ــزارش ش ــه گ ــپ کربنات ــا رم ــازند يامام ــوبی س رس
ــور  ــاش در کش ــازند مینق ــوبی س ــط رس ــت]7[. محی اس

ــه اســت]8[. ــوع رمــپ کربنات ــت از ن کوي

ســازند فهلیــان در تاقديــس گچســاران در محیــط شــلف 
ــته  ــا نهش ــطح آب دري ــديد س ــرات ش ــا تغیی ــه ب کربنات
شــده اســت و توالــی سکانســی آن در مقطــع زيرزمینــی از 
ســه ســکانس رده ســوم تشــکیل شــده اســت]9[. توالــی 
رســوبی نئوکومین-آلبیــن در تاقديــس کــوه ســیاه محیــط 
ــه  ــد ک ــبز می باش ــک س ــی از جلب ــه غن ــوبی کربنات رس
در بخــش کــم عمــق رمــپ بــا شــیب کــم نهشــته شــده 
اســت]10[. موسســه نفــت فرانســه بــا همــکاری شــرکت 
ملــی نفــت ايــران در زاگــرس مطالعاتــی درخصــوص 
چینه نــگاری سکانســی در ســال های 2000 تــا 2006 
ــانده اســت  ــه انجــام رس ــان ب ــازند فهلی ــای س رخنمون ه
کــه يکــی از نتايــج آن معرفــی دو ســکانس درجــه ســه در 

ناحیــه بندر عبــاس می باشــد]11[.

روش مطالعه

در ايــن مطالعــه جهــت بررســی محیــط رســوبی و 
چینه شناســی سکانســی ســازند فهلیــان در دشــت آبــادان 
تعــداد شــش میــدان و هفــت حلقــه چــاه مــورد بررســی 
ــازک  ــع ن ــدد مقاط ــداد 2450 ع ــت. تع ــه اس ــرار گرفت ق
ــی 1  ــه 2 ال ــه فاصل ــای حفاری)ب ــده از خرده ه ــه ش تهی
ــده  ــه ش ــازک تهی ــع ن ــدد مقاط ــداد 780 ع ــر( و تع مت
از مغزه هــای حفاری)بــه فاصلــه 30 ســانتیمتر( مــورد 
ــای  ــق مغزه ه ــس از تطاب ــت. پ ــه اس ــرار گرفت ــه ق مطالع
مغزه هــا  کــه  گرديــد  مشــخص  چاه هــا  در  حفــاری 
ــد.  ــش می دهن ــی را پوش ــان پايین ــه فهلی ــش کربنات بخ
ــورت  ــا ص ــودار گام ــط نم ــا توس ــق مغزه ه ــح عم تصحی
ــده  ــه ش ــای تهی ــه مغزه ه ــد ک ــخص گردي ــت و مش گرف
پايینــی  فهلیــان  از  دارای هم پوشــانی در بخش هايــی 
می باشــد. عــدم گســترش ســنگ مخــزن در بخــش 
بااليــی ســازند فهلیــان ســبب شــده مغــزه حفــاری از ايــن 
ــان  ــازند فهلی ــی س ــردد. در بخــش باالي ــه نگ بخــش تهی
فقــط خرده هــای حفــاری بــرای مطالعــات پتروگرافــی در 
دســترس می باشــد. نام گــذاری نمونه هــای کربناتــه
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ــورت  ــام]14[ ص ــوان]13[ و دانه ــری و کل ــاس امب براس
ــی-آواری  ــنگ های تخريب ــذاری س ــرای نام گ ــه و ب گرفت
اســت.  شــده  اســتفاده  فولــک]15[  طبقه بنــدی  از 
نام گــذاری ريزرخســاره ها و محیــط رســوبی نیــز براســاس 
ــدم  ــت ع ــت. به عل ــه اس ــورت گرفت ــوگل]16[ ص روش فل
ــن(  ــکوب های نئوکومی ــای شاخص)آش ــور بايوزون ه حض
جهــت  ديويــس]18[  و  شــارلند]17[  مطالعــات  از 
معادل ســازی ســکانس های رســوبی اســتفاده گرديــد. 
ــده  ــايی ش ــکانس های شناس ــی س ــه تمام ــن مطالع در اي
بــرداری  الگــو  واگنــر]19[  وان  مــدل  از  فهلیــان  در 
شــده اند)البته در ســکانس دوم شــواهدي مبنــی بــر 
ــت  ــدل هان ــا م ــه ب ــود دارد ک ــطح FSST وج ــود س وج
شناســايی  بــرای  می کنــد(.  هم خوانــی  تاکــر]20[  و 
پیشــروی و پســروی در ســکانس ها هم سطح ســازی در 
مــرز فهلیــان بااليــی و پايینــی صــورت گرفتــه و تمامــی 

چاه هــا بــر روی يــک نمــودار شــناور شــده اند.
ریزرخساره ها

زيــر  در  شــده  شناســايی  ريزرخســاره های  دســته 
محیط هــای دريــای بــاز، رمپ میانی/خارجــی و رمــپ 
ــدی(  ــه جزروم داخلی)پشــته های ســدی1، الگــون2 و پهن
دســته بندی شــده اند. ريزرخســاره کربناتــه در بخــش 
ــرا در  ــرار شــده و لیتوفاســیس ها اکث ــی تک ــان پايین فهلی
بخــش بااليــی فهلیــان گســترش دارنــد. ريزرخســاره های 
رمــپ داخلــی بیشــترين ســتبرای بخــش کربناتــه را 
بــاز  دريــای  ريزرخســاره های  و  می دهــد  تشــکیل 
کمتريــن ســتبرا را دارنــد. بیشــترين ســتبرای پشــته های 
ســدی در بخــش ابتدايــی ســازند فهلیــان قــرار داشــته و 
در میاديــن مختلــف میــزان ســتبرای آن متفــاوت اســت. 

ریزرخساره های بخش پایينی فهليان
مجموعه ریزرخساره های دریای باز

)A1:Mudstone(مادستون ،)ریزرخساره)الف1

بیوکالســت شــامل خرده هــای ســوزن  از %5  کمتــر 
ــر(  ــط 0/2 میلیمت ــدازه متوس ــت)با ان ــفنج و خارپوس اس
می باشــد. ايــن ريزرخســاره در بعضــی مقاطع نــازک دارای 
ــرده  ــت م ــار نف ــط آث ــه توس ــت ک ــدی کاذب اس اليه بن

ــتگی های  ــل و دارای شکس ــد تخلخ ــت. فاق ــده اس ــر ش پ
ريــزی اســت کــه توســط ســیمان تدفینــی پــر شــده اند. 
در نمونه هــای دســتی)نمودار ترســیمی چــاه3( بخشــی از 
آن به علــت رس بــاال، مــارن نام گــذاری شــده اســت. ايــن 
ريزرخســاره به صــورت بیــن اليــه ای بــا ريزرخســاره الــف2 
 )RMF 2( مشــاهده می شــود و بــا رخســاره 2 فلــوگل

.)A-2ــل مقايســه است)شــکل قاب
ریزرخساره)الف2(، وكستون رادیولردار

)A2: Radiolarian Wackestone( 

ــا  ــوه ای ت ــت قه ــه میکراي ــوق دارای زمین ــاره ف ريزرخس
ــر  قهــوه ای تیــره اســت. 20-10% روزنبــر پالژيــک راديول
ــر  ــزان کمت ــه می ــر( و ب ــط 0/3 میلیمت ــدازه متوس ــا ان )ب
ــتی  ــای زيس ــتی)برخی از خرده ه ــای زيس از 5% خرده ه
ــفنج  ــوزن اس ــت و س ــامل خارپوس ــده اند( ش ــی ش پیريت
ــازک  ــع ن ــر( در مقاط ــط 0/2 میلیمت ــدازه متوس ــا ان )ب
می باشــد. شکســتگی های موجــود در آن توســط ســیمان 
رگــه ای پــر شــده اســت. عــدم حضــور خرده هــای فســیلی 
و پلوئیــد می توانــد عمیق تريــن بخــش دريايــی بــاز )زيــر 
ــف2 به همــراه  ــرای ريزرخســاره ال ــر امــواج( را ب ســطح اث
ــاره از  ــن ريزرخس ــد. اي ــیم کن ــف1 ترس ــاره ال ريزرخس
لحــاظ تخلخــل ضعیــف بــوده و بــا رخســاره پنــج فلــوگل 

.)B-2 ــکل ــه است)ش ــل مقايس )RMF 5( قاب

ریزرخساره)الف3(، وكستون دارای سوزن اسفنج

)A3: Sponge spicule Wackestone(

ريــز رخســاره دارای زمینــه میکرايــت بــه رنــگ قهــوه ای 
ــوزن  ــای س ــر10% خرده ه ــتمل ب ــد. مش ــن می باش روش
کمتــر  و  میلیمتــر(   0/5 متوســط  انــدازه  اســفنج)با 
ــط 0/3  ــدازه متوس ــا ان ــک راديولر)ب ــر پالژي از10% روزنب
ــا ســوزن های اســفنج ســودومورف  ــر( اســت. غالب میلیمت
شــده اند)جايگزينی ســیلیس توســط کلســیت(. ايــن 
ــان  ــوبی فهلی ــی رس ــده توال ــمت قاع ــاره در قس ريزرخس
گســترش بیشــتری دارد. خرده هــای خارپوســت)با انــدازه 
متوســط 0/5 میلیمتــر( کمتــر از 5% مقطــع نــازک را 

تشــکیل می دهــد.
1. Shoal
2. Lagoon
3. Graphic Well Log
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شکل 2 ريزرخساره  های مطالعه شده در مقاطع نازک. A- عمق 4431.5 متری، چاه و1، ريزرخساره الف1؛ B- عمق 4191 متری، چاه 
ب1، ريزرخساره الف2؛ C– عمق 4101 متری، چاه ج1، ريزرخساره الف3؛ D– عمق 4108 متری، چاه ج1، ريزرخساره الف3؛ E- عمق 
4310 متری، چاه و1، ريزرخساره ب1؛ F- عمق 4159 متری، چاه ب2، ريزرخساره ج1؛ G- عمق 4189 متری، چاه الف2، ريزرخساره 
ج2؛ H- عمق 4243 متری، چاه ب2، ريزرخساره ج3؛ I-عمق 4187 متری، چاه ب2، ريزرخساره ج3؛ J- عمق 4328.5 متری، چاه و1، 

ريزرخساره د1؛ K- عمق 4304 متری، چاه و1، ريزرخساره د2؛ L- عمق 4246 متری، چاه و 1، ريزرخساره د3.

ــط 0/2  ــدازه متوس ــبز)با ان ــک س ــواع جلب ــای ان خرده ه
میلیمتــر( بــه میــزان 1 تــا 2% در مقاطــع نــازک مشــاهده 
می شــود. میــزان بســیار جزئــی پلوئید)بــا انــدازه متوســط 
0/2 میلیمتــر( در برخــی از مقاطــع نــازک قابــل توصیــف 
ــه 55  ــتبرای آن ب ــا س ــودار گام ــه نم ــه ب ــا توج ــت. ب اس
الــف 2( می رســد کــه در  ريزرخســاره  متر)به همــراه 
پايــان توالــی رســوبات ســازند فهلیــان ســتبرای آن 
ــاهده  ــه ای مش ــن الي ــورت بی ــر و به ص ــک مت ــر از ي کمت
ــف  ــل ضعی ــاظ تخلخ ــاره از لح ــن ريزرخس ــود. اي می ش
بــوده و بــا رخســاره پنــج فلــوگل)RMF 5( قابــل مقايســه 

.)D و C -2 است)شــکل
ریزرخساره  رمپ خارجی/ميانی

ریزرخساره )ب1(، پكستون/وكستون بيوكالست دار 

)B1:Bioclast Packstone/Wackestone(

مقاطــع نــازک ايــن ريزرخســاره شــامل: 10% خرده هــای 
ــا  زيســتی کــه غالبــا جلبــک Sapingoporella annulata)ب
انــدازه متوســط 0/75 میلیمتــر(، ســوزن اســفنج کمتــر از 

10%)بــا انــدازه متوســط 0/3 میلیمتــر( و20% خرده هــای 
خارپوســت)با انــدازه متوســط 0/75 میلیمتــر( اســت. 
ــر(  ــط 0/5 میلیمت ــدازه متوس ــا ان ــای دوکفه ای)ب خرده ه
ــر(،  ــط 3 میلیمت ــدازه متوس ــا ان ــای منفرد)ب و مرجان ه
ــه  ــد. ب ــکیل می دهن ــازک را تش ــع ن ــر از 20% مقاط کمت
نظــر می رســد کــه مجموعــه ريزرخســاره ای مربــوط 
بــه رمــپ خارجــی و میانــی به طــور کامــل توســط 
ــخیص  ــوند. تش ــش داده نمی ش ــاری پوش ــای حف مغزه ه
ايــن مجموعــه ريزرخســاره ای در کنده هــای حفــاری نیــز 
ــاهده  ــکلE(2( مش ــه در ش ــور ک ــت. همان ط ــکل اس مش
ــاره  ــکیل دهنده ريزرخس ــای تش ــدازه آلوکم ه ــود ان می ش
ــر اســت. حــال آن کــه  ــا بیشــتر از 0/5 میلیمت ب1 عموم
ــازک  ــع ن ــا مقط ــه از آنه ــای حفاری)ک ــط کنده ه متوس
تهیــه شــده( کمتــر از 3 میلیمتــر اســت. در نتیجــه 
بررســی ايــن ريزرخســاره در خرده هــای حفــاری مشــکل 
 )7 RMF(اســت. ايــن ريزرخســاره بــا رخســاره 7 فلــوگل

 .)E-2ــکل ــه می باشد)ش ــل مقايس قاب
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مجموعه ریزرخساره های رمپ داخلی 
دسته ریزرخساره پشته های سدی

ریزرخســاره)ج1(، گریــن استون/پكســتون پلتی اینتراكلســت دار 

)Intraclast Peloid Grainstone/Packstone:C1(

ــر(  ــدازه 0/4 میلیمت ــا متوســط ان بیشــتر از 50% پلوئید)ب
ــط  ــدازه متوس ــتی)با ان ــای اينتراکالس و 20-10% خرده ه
ــازک  ــع ن ــر از 10% مقاط ــد. کمت ــر( می باش 0/75 میلیمت
از خرده هــای بیوکالســتی شــامل خرده هــای خارپوســت، 
صــدف دوکفــه ای و جلبــک قرمز)بــا انــدازه متوســط 
ــن  ــف زی اي ــر ک ــت. روزنب ــده اس ــکیل ش mm 0/5( تش

                                                                                       Belorussiella بلورســال  و   .Lenticulina sp ريزرخســاره 
حاشــیه  در  هم محــور  ســیمان  همچنیــن  اســت. 
 .)F-2خرده هــای خارپوســت ديــده می شــود )شــکل
کنتاکــت بیــن دانه هــا بیشــتر از نــوع نقطــه ای و مماســی 
اســت کــه نشــان دهنده سیمان شــدگی قبــل از فشــردگی 
ــاره 27  ــا رخس ــاره ب ــن ريزرخس ــد. اي ــی می باش مکانیک

.)F-2ــکل ــت )ش ــه اس ــل مقايس ــوگل)RMF 27( قاب فل
ریزرخساره)ج2(، گرین استون پلتی اوئيددار

)C2:Ooid Peloid Grainstone(

انــدازه 0/3  پلوئید)بــا متوســط  از %40  دارای بیشــتر 
میلیمتــر( بــا جورشــدگی و گردشــدگی خــوب و در حــدود 
30% اوئید)بــا انــدازه متوســط 1 میلیمتــر( می باشــد. 
میکراتــی شــدن در اکثــر دانه هــای ايــن ريزرخســاره 
گســترش يافتــه و تشــخیص نــوع اوئیــد را مشــکل 
اوئیدهــای  الــف2  در چــاه شــماره  فقــط  می ســازد. 
هم مرکــز قابــل تشــخیص اســت و هســته اوئیدهــا عمدتــا 
ــی  ــاط نقطه ای-مماس ــد. ارتب ــد مي باش ــای پلوئی خرده ه
و محدب-معقــر در بیــن دانه هــای اوئیــد قابــل تشــخیص 
ــیمان های  ــی از س ــت آراگونیت ــیمان هم ضخام ــت. س اس
اولیــه اســت کــه در اطــراف خرده هــای اوئیــد قابــل 
شناســايی است)شــکلG-2(. ايــن ريزرخســاره با رخســاره 

ــت.  ــه اس ــل مقايس ــوگل )RMF 29( قاب 29 فل
ریزرخساره)ج3(، گرین استون/پكستون بيوكالست دار

)C3:Bioclast Grainstone/Packstone(

ــود.  ــکیل می ش ــفاف تش ــیمان های ش ــواع س ــه از ان زمین

در مقاطــع نــازک روزنبــران کــف زی بــا گوناگونــی فــراوان 
دارای %20  ريزرخســاره مشــاهده می شــوند.  ايــن  در 
 %15 ،)2/5  mm متوســط  انــدازه  )بــا  اســتروماتوپريد 
پلوئید)بــا انــدازه متوســط mm 0/3(، 10% اينتراکالســت)با 
مرجــان  از %10  کمتــر  و   )0/5  mm متوســط  انــدازه 
منفرد)بــا انــدازه متوســط 1 تــا mm 2( اســت. در برخــی 

ــک ــان، جلب ــزان مرج ــع می از مقاط
زيادتر)گاها  استروماتوپريد  و   Lithocodium aggregatum

گسترش  ولی  می دهند  تشکیل  را  نازک  مقطع   %40 تا 
می توان  و  است   )I-2می باشد شکل متر   0/5 از  کمتر  آن 
در  ريزرخساره  اين  از  کوچکی  بخش  با  را  رودستون  نام 
                                                                                                Pseudocyclammina lituus ارتباط دانست. روزنبر کف زی
با رخساره 26  نازک آن مشاهده می شود.  اکثر مقاطع  در 

.)H-226( قابل مقايسه است )شکل RMF(فلوگل
دسته ریزرخساره الگون

ریزرخساره)د1(، وكستون/پكستونتروكلينادار
)D1: Trocholina Wackestone/Packstone(

ــف زی  ــر ک ــامل 30-20% روزنب ــازک ش ــع ن ــر مقاط اکث
ــر(  ــط 0/5 میلیمت ــدازه متوس ــا ان Trocholina elongate)ب

ــن  ــه توســط ســیمان کلســیت اســپاری جايگزي اســت ک
شــده اند. 

)بــا   Sapingoporella annulata از 10% جلبــک  کمتــر 
انــدازه متوســط 0/5 میلیمتــر( و خرده هــای اســکلتی 
ــا  ــت )ب ــفنج و خارپوس ــوزن اس ــر از 5% س ــامل کمت ش
Trocho� 0/3 میلیمتــر( اســت. عــالوه بــر  انــدازه متوســط

lina elongata دارای روزنبــران کــف زی Lenticulina sp. و 

از 5% می باشــد.  miliolids به میــزان کمتــر 

تخلخــل ريزرخســاره عمومــا انحاللــی و يــا انتخابــی 
ــدا  ــالل پی ــا انح ــر جلبک ه ــه اکث ــوری ک ــد به ط می باش
ــراه  ــا به هم ــد. ندرت ــای مانده ان ــا برج ــب آنه ــرد و قال ک
ايــن ريزرخســاره مادســتون بــا اليه بنــدی کاذب کــه 
ــازک  ــع ن ــد در مقاط ــبز می باش ــک س ــب جلب دارای قال
مشــاهده می شــود. در امتــداد اليه بنــدی کاذب آثــار 
ــا رخســاره 20  ــن ريزرخســاره ب ــت مشــهود اســت. اي نف
 .)J-2ــل مقايســه می باشــد )شــکل فلــوگل)RMF 20( قاب
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سودوسيكالمينا دار بيوكالستی  استون  فلوت  ریزرخساره)د2(، 

)D2: Pseudocyclammina Bioclast Floatstone(

اجــزاي اصلــی ريزرخســاره عبارتنــد از: کمتــر از %5 
مرجــان منفــرد، جلبــک Lithocodium aggregatum)بــا 
ــران  ــر از 5% روزنب ــر( و کمت ــدازه متوســط 2/5 میلیمت ان
کف زی)بــا انــدازه متوســط 2 میلیمتــر( کــه عمدتــا 
 Pseudochrysalidina conica، Pseudocyclammina lituus

ــامل  ــتی ش ــای بیوکالس ــد. خرده ه و Trocholina می باش
ــد  ــان و خارپوســت می باش ــکم پاي ــه ای، ش ــته دوکف پوس
ــر( مقاطــع  ــدازه متوســط 0/5 میلیمت ــا ان ــر از 5%)ب کمت
ــدن در  ــی ش ــار پیريت ــد. آث ــکیل می دهن ــازک را تش ن
ايــن ريزرخســاره وجــود دارد و پوشــش میکراتــی در 
ــن ريزرخســاره  ــل تشــخیص اســت. اي ــا قاب ســطح دانه ه
ــط در  ــته و فق ــادی نداش ــترش زي ــتبرا گس ــاظ س از لح
ــايی  ــل شناس ــاری قاب ــزه حف ــده از مغ ــه ش ــع تهی مقاط
اســت. بــا رخســاره 13 فلــوگل)RMF 13( قابــل مقايســه 

.)K-2می باشــد )شــکل
ــد دار  ــتی ميليولي ــتون بيوكالس ــاره )د3(، مادستون/وكس ریزرخس

)D3:Miliolid Bioclast Mudstone/Wackestone(

ــبز  ــک س ــای جلب ــامل 15% خرده ه ــن ريزرخســاره ش اي
 Miliolid کمتــر از 10% روزنبــر کــف زی ،Salingoporella

و کمتــر از 5% خرده هــای زيســتی اســت. جلبک هــا 
انحــالل پیــدا کــرده و قالــب آنهــا توســط ســیمان 

هم بعــد موزايیــک دروزی پــر شــده اند. 

ــي دارد،  ــه تخلخــل ضعیف ــن ريزرخســاره ک گســترش اي
ــل  ــد، قاب ــزه ندارن ــه مغ ــی ک ــوده و در چاه هاي محــدود ب
ــاره 16  ــا رخس ــاره ب ــن ريزرخس ــت. اي ــايی نیس شناس

.)L-2ــکل ــه است)ش ــل مقايس ــوگل)RMF 16( قاب فل
سالپينگوپرالدار بيوكالستی  پكستون/وكستون  ریزرخساره)د4(، 

 )D4: Salingoporella Bioclast Packstone/Wackestone(

دارای40-30% انواع جلبک سبز شامل: 
Salingoporella dinarica, Salpingoporella muhlber�

روزنبــر  و   gi, Munieria baconica.Clypeina jurassica

ــه  ــد ک ــب آن Pseudocyclammina می باش ــف زی غال ک
کمتــر از 5% مقاطــع نــازک را تشــکیل می دهد)شــکل3-

کــرم،  لوله هــای   %5 از  کمتــر  همچنیــن   .A,B(

انحــالل   ،H-3شــکل( اســتروماتوپريد  و  گاســتروپود 
ــه  ــه دان ــت ثانوي ــی و پرشــدگی آن توســط دولومی انتخاب
شــکری( وجــود دارد. خرده هــای زيســتی دارای پوشــش 
میکرايتــی می باشــند. درزه هــای انحاللــی موجــود در 
ايــن رخســاره بــا آثــار هیدروکربــوری پــر شــده اند. 
در امتــداد درزه هــای انحاللــی بلورهــای دولومیت)بــا 
انــدازه متوســط 0/1 میلیمتــر( به صــورت ثانويــه متبلــور 
ــت  ــار نف ــا آث ــی ب ــای انحالل ــی از درزه ه ــده اند. برخ ش
 )17 RMF( ــوگل ــا رخســاره 17 فل ــر شــده اند. ب مــرده پ

 .)C-3قابــل مقايســه می باشد)شــکل
رخساره)د5(، وكستون ليتوكودیمی

 )D5: Lithocodium Wackestone(

در مقاطــع نــازک دارای رنــگ قهــوه ای تــا قهــوه ای 
جلبــک   %10 -30 شــامل  و  می باشــد  روشــن 
از 5% خرده هــای  و کمتــر   Lithocodium aggregatum

ــاره 17  ــا رخس ــت. ب ــان اس ــکم پاي ــفنج و ش ــوزن اس س
.)D -3ــکل ــه است)ش ــل مقايس ــوگل )RMF 17( قاب فل

ریزرخساره های محيط جزرومدی 
ریزرخساره)ه1(، پكستون اینتراكالستی پلت دار

)E1:Peloid intraclast Wackestone/Packstone(

دارای کمتــر از 20% پلوئید)بــا اندازه متوســط mm 0/2( و 
 )0/5 mm بیشــتر از40% اينتراکالســت)با انــدازه متوســط
ــل  ــتی قاب ــای زيس ــی خرده ه ــت هوازدگ ــد. به عل می باش
ــتی  ــای زيس ــد خرده ه ــا فاق ــوده و تقريب ــايی نب شناس

 .)E-3است)شــکل

ــوده و  ــهود ب ــاره مش ــن ريزرخس ــدن در اي ــی ش میکرات
شــده اند.  هــوازده  به شــدت  اينتراکالســت  دانه هــای 
ــه  ــای ثانويه)ک ــی دولومیت ه ــای انحالل ــداد درزه ه درامت
                                                                                         )0/2 mm احتمــاال از نــوع تدفینی اســت با اندازه متوســط

 .)F-3متبلــور شده اند)شــکل

در ايــن ريزرخســاره تخلخــل چشــم پرنــده ای و انحاللــی 
ــا رخســاره  ــز گســترش دارد)شــکلG-3( و ب ــا 30% نی ت

ــل مقايســه اســت. ــوگل)RMF 22( قاب 22 فل
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شکل3 ريزرخساره های مطالعه شده در مقاطع نازک. A- عمق 4444/5 متری، چاه و1، ريزرخساره د4؛ B- عمق 4415/3 متری، چاه و1، 
ريزرخساره د 4؛ C- عمق 4195 متری، چاه و1، ريزرخساره د4؛ D- عمق 4211 متری، چاه ب1، ريزرخساره د5؛ E- عمق 4303 متری، 
چاه و 1، ريزرخساره ه1؛ F- عمق 4299 متری، چاه و1، ريزرخساره ه1؛ G- عمق4171 متری، چاه ب2، ريزرخساره ه1؛ H- عمق 4291 
متری، چاه و 1، ريزرخساره الگون؛ I- خرده حفاری عمق 4094 متری، چاه الف2، ريزرخساره و1؛ J و K- عمق 3855 متری، چاه ب1، 
لیتوفاسیس و 2؛ L- عمق 4186 متری، چاه الف1)بافت سنگ در هر دو تصوير I و L به علت حفاری با مته تیغه ثابت مشخص نیست(.

ليتوفاسيس های بخش باالیی فهليان)كربناته-تخریبی(
)F1:Sandy Mudstone(مادستون ماسه ای :)ریزرخساره)و1

ــاری  ــا حف ــت )غالب ــه ثاب ــه تیغ ــا مت ــاری ب ــت حف به عل
ــت صــورت  ــه ثاب ــای تیغ ــا مته ه ــن بخــش از ســازند ب اي
مي گیــرد. لــذا شناســايی اجــزای تشــکیل دهنــده مشــکل 
يــا غیــر ممکــن می گردد)شــکلI-3(. بنابرايــن، اطالعــات 
ــزای  ــت.( اج ــترس نیس ــش در دس ــن بخ ــی از اي دقیق
ــل  ــل قاب ــور کام ــاره به ط ــن ريزرخس ــده اي ــکیل دهن تش
ــا  ــاوي 5% ت ــی ح ــاره کربنات ــت. ريزرخس ــايی نیس شناس
20% ماســه اســت کــه ماســه ها دارای جورشــدگی خــوب 
ــای  ــدازه دانه ه ــدوده ان ــد. مح ــد می باش ــدگی ب و گردش
ماســه از ماســه ريــز تــا درشــت می باشــد کــه در زمینــه 
میکرايتــی غوطــه ور اســت. در برخــی نمونه هــای دســتی 
)خرده هــای خشــک شــده حاصــل از حفــاری( مقــدار رس 
زيــاد اســت و عمق هــای مربــوط بــه ايــن ريزرخســاره در 
ــذاری  ــی نام گ ــک رس ــا آه ــاه گاه ــیمی چ ــودار ترس نم

شــده اند.

)F2:Sandstone/Siltstone(ماسه ای/ سيلتی :)ليتوفاسيس)و2

ــه های  ــت و ماس ــزی اس ــه کوارت ــای ماس ــس دانه ه جن
ــدازه  ــد. ان ــط می باش ــه متوس ــا دان ــز ت ــوع دانه ري آن از ن
اکثــر دانه هــا 0/1 تــا mm 0/2 بــا جورشــدگی متوســط و 
گردشــدگی بــد مي باشــد کــه از نظــر کانی شناســی مچــور 
ــوده  می باشــد. دانه هــای کوارتــز عمومــا منوکريســتالین ب
ــک]15[ ــدی فول ــد در طبقه بن ــی دارن ــی موج و خاموش

در محــدوده کوارتزآرنايــت قــرار می گیرنــد. برخــی از 
ــا دولومیتــی  خرده هــای حفــاری دارای ســیمان آهکــی ي
می باشــند. حداکثــر ســتبرای لیتوفاســیس ماســه ای/ 
ــاه  ــر)در چ ــه 6 مت ــادان ب ــت آب ــر دش ــیلتی در باخت س
الــف2( می رســد و در چــاه و1)در خــاور( کمتــر از 2 متــر 

.)K و J -3ــکل ــتبرا دارد)ش س
)F3:Calcareuse Claystone(رس سنگ آهكی :)ليتوفاسيس)و3

ــوری،  ــار جان ــت آث ــه ثاب ــه تیغ ــا مت ــاری ب ــت حف به عل
ــل  ــازک قاب ــع ن ــف در مقاط ــیون ظري ــی و المیناس گیاه
شناســايی نیســت)اليه بندی مــوازی در شــکلL-3 حاصــل
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ــک  ــدار آه ــد(. مق ــت می باش ــه ثاب ــه تیغ ــا مت ــاری ب حف
مــارن  چاه هــا  ترســیمی  نمــودار  در  و  دارد  بااليــی 
ــای  ــک از نموداره ــچ ي ــت. در هی ــده اس ــذاری ش نام گ
ــزارش  ــز گ ــارن قرم ــا م ــز ي ــنگ قرم ــیمی رس س ترس
نشــده اســت. بعــد از تطابــق و تصحیــح عمــق بیــن 
مشــخص  پتروفیزيکــی  نتايــج  و  ســنگی  واحدهــای 
گرديــد، نمــودار گامــا بیشــترين درصــد شــیل)API( را در 
ايــن پتروفاســیس نشــان می دهــد. ســتبرای پتروفاســیس 
ــای  ــف نمونه ه ــه توصی ــه ب ــا توج ــی ب ــنگ آهک رس س

ــت. ــر اس ــده 80 مت ــک ش ــتی خش دس

محيط رسوبی

ســازند فهلیــان در دو محیــط رســوبی کربناتــه و کربناتــه-
ــود  ــاره هاي موج ــت. ريزرخس ــده اس ــته ش ــی نهش تخريب
ــه  ــپ کربنات ــط رم ــان دهنده محی ــه نش ــش کربنات در بخ
ــوبی  ــط رس ــی از محی ــدل مفهوم ــکل 4 م ــد. ش مي باش
ــد. دســته  ــه می کن ــادان ارائ ــان در دشــت آب ســازند فهلی
ريزرخســاره الــف مربــوط بــه محیــط دريــای باز می باشــد. 
ژرفــای محیــط رســوبی دريــای بــاز از ريزرخســاره الــف1 
ــتی  ــد زيس ــور س ــدم حض ــود. ع ــر می ش ــف3 کمت ــا ال ت
در  تــا خرده هــای جلبــک موجــود  ســبب می شــود 
ــدا  ــال پی ــر انتق ــای عمیق ت ــه بخش ه ــون ب ــه الگ ناحی
کننــد]16[. ايــن ويژگــی پتروگرافــی در ريزرخســاره های 
الــف3 و مخصوصــا ريزرخســاره ب1 قابــل تشــخیص 
اســت. ريزرخســاره ب1 دارای ويژگی هــای پتروگرافــی 

 شکل4 مدل مفهومی رسوبی پیشنهادی برای سازند فهلیان در حوضه دشت آبادان)نیمرخ محیط رسوبی و نحوه پراکندگی ريزرخساره  ها(.

حدفاصــل بیــن بخــش دريــای بــاز و رمــپ داخلــی 
رمپ هــای  در  مهــم  فاکتورهــای  از  يکــی  می باشــد. 
ــور  ــت]21[. حض ــدی اس ــته های س ــور پش ــه حض کربنات
پلــت در مجموعــه ريزرخســاره ای پشــته های ســدی بیــان 
کننــده انتقــال آنهــا از نواحــی کــم انــرژی بــه بخش هــای 
پــر انــرژی اســت]22[. ريزرخســاره های ج1 تــا ج3، زيــر 
ــی از  ــد. يک ــان می دهن ــدی را نش ــته های س ــط پش محی
مهم تريــن ويژگی هــای بــارز محیــط الگــون، حضــور 
پوســته های آراگونیتــی ماننــد Trocholina اســت کــه 
ــر شــده  ــب آنهــا توســط ســیمان کلســیت اســپاری پ قال
ــاد  ــرژی زي ــا ان اســت]23[. اســتروماتوپريد در محیطــی ب
ــرا در  ــر( و اکث ــد مت ــتبرای چن ــه س ــد )ب ــد می کن رش
ــورت  ــترش دارد و به ص ــف گس ــدی و ري ــای جزوم پهنه ه
ــود  ــد]24[. وج ــور دارن ــون حض ــط الگ ــده در محی پراکن
ــای  ــاخص آب ه ــوان ش ــه به عن ــکم پايان ک miliolids و ش

آرام کــم عمــق بــا شــوری متوســط تــا فــوق العــاده شــور 
به همــراه گونه هــای متفــاوت جلبک هــای ســبز کــه 
ــده  ــد کنن ــند ]25[ تايی ــون می باش ــط الگ ــد محی موي
محیــط کربناتــی الگــون بــرای دســته رخســاره ای الگــون 
ــره ای در  ــل حف ــالل و تخلخ ــوال انح ــد. معم )د( می باش
ــک  ــی نزدي ــون در نواح ــاره الگ ــان در رخس ــازند فهلی س
بــه پهنــه جزرومــدی ديــده می شــود]10[. حضــور 
اســتروماتوپريد در ريزرخســاره محیــط الگــون از نزديکــی 
ــه  ــا پهن ــاره د4( ب ــال ريزرخس ــاره)به طور مث آن ريزرخس

ــد.  ــت می کن ــدی حکاي جزروم
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معمــوال انحــالل و تخلخــل حفــره ای در ريزرخســاره 
ــده  ــدی دي ــه جزوم ــه پهن ــک ب ــی نزدي ــون در نواح الگ
ريزرخســاره های  تفاســیر  ايــن  بــا  می شــوند]10[. 
د1 تــا د 5 نشــان دهنده محیــط الگــون مي باشــد. از 
ويژگی هــای بــارز محیــط پهنــه جزرومــدی انحــالل 
المیناســیون،  حفــره ای،  تخلخــل  دانــه ای،  شــديد 
ــده ای و حضــور خرده هــای  گســترش تخلخــل چشــم پرن
ــوری در  ــای جان ســیلت می باشــد]9[. عــدم تنــوع در فون
ــاالی  ــوری ب ــده ش ــد بیان کنن ــوبی، می توان ــات رس طبق
ــا  ــن عوامــل ب ــه باشــد. حضــور مجمــوع اي محیــط ديرين
ــت  ــدال اس ــط پری تاي ــر محی ــده زي ــان دهن ــر نش يکديگ
ــوق، ريزرخســاره  ــه مشــخصات بافتــی ف ــا توجــه ب ]9[. ب
ه1،)وکستون/پکســتون اينتراکالســتی پلــت دار( نشــان 
ــل  ــه عوام ــند. مجموع ــدی می باش ــه جزروم ــده پهن دهن
فــوق به خصــوص پراکندگــی خــرده فســیلی الگــون 
در ســاير زيــر محیط هــا نشــان دهنده محیــط رمــپ 

ــد. ــت می باش ــیب يکنواخ ــا ش ــه ب کربنات

ــه در  ــوط تخريبی-کربنات از نحــوه تشــکیل رســوبات مخل
ســازند فهلیان، اطالعاتی در دســت نیســت. در کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس ماننــد کويــت، عــراق و عربســتان 
توالــی رســوبات کرتاســه پايینــی از طبقــات آهکــی همــراه 
بــا میــان اليه هــای مــارن و ماســه)که نشــان دهنده 
محیــط رســوبی کربناته-تخريبــی اســت.( تشــکیل شــده 
ــارلند]17[،  ــات ش ــای مطالع ــر مبن ــت]17 و 18[. ب اس
ديويــس]18[ و شــواهد موجــود در لیتوفاســیس های، 
بخــش بااليــی ســازند فهلیــان در محیــط کربناته -تخريبی 
ــازند  ــط در س ــن محی ــواهد اي ــت. ش ــده اس ــته ش نهش
ــای  ــا اليه ه ــنگی ب ــوبات رس س ــد از: رس ــان عبارتن فهلی
ماســه ای در چنــد ده متــر ابتدايــی بخــش بااليــی ســازند 
ــتبرای آن  ــاور از س ــمت خ ــر به س ــه از باخت ــان ک فهلی
کاســته می شــود. کاهــش ســتبرای توالــی تخريبــی 
توســط اليه هــای آهکــی در خاور)حوضــه مــورد مطالعــه( 
ــخص  ــکل 5 مش ــه در ش ــور ک ــود. همان ط ــران می ش جب
اســت، تعادلــی بیــن ســتبرای محیــط کربناتــه و تخريبــی 
برقــرار اســت. بــا قــراردادن ايــن شــواهد در کنــار عواملــی 
ماننــد بلنــدای قديمــه و بخش هــای ماسه ســنگی ســازند 

رتــاوی و کربناته هــای ســازند يامامــا در عــراق]17[ و 
ــی رســوبی  ــک توال ــای کــف زی، ي ــا لحــاظ نمــودن فون ب
حدفاصــل محیــط کربناتــه و تخريبی)بــا غالــب بــودن گل 
ســنگ بــه ماســه( را مــی وان تصــور نمــود کــه تــا انتهــای 
بخــش فهلیــان بااليــی به صــورت دو ســیکل رســوبی 
تکــرار شــده اســت. توالــی رســوبی ايــن ســیکل ها 
عبــارت اســت از: لیتوفاســیس رس ســنگ آهکــی)و3( 
به صــورت  لیتوفاســیس)و2(  ماســه ای  اليه هــای  کــه 
بیــن اليــه در آن ديــده می شــود، کــه در قســمت بااليــی 
آن، اليه هــای مادســتون ماســه ای)و1( و ريزرخســاره های 
ــن  ــد. اي ــرار می گیرن ــتی ق ــن انگش ــورت بی ــون به ص الگ
ــنگ و  ــوبات رس س ــا رس ــد منش ــان می دهن ــواهد نش ش
ماســه احتمــاال از قســمت باختــری دشــت آبــادان تامیــن 
شــده اســت )وجــود بخش هــای ماسه ســنگی ســازند 
ــد  ــان می دهن ــواهد نش ــن ش ــه اي ــراق(. کلی ــاوی در ع رت
کــه، بــا دور شــدن از منشــا رســوبات تخريبــی، در خــاور 
ــه فراهــم  ــی کربنات شــرايط الزم جهــت نهشته شــدن توال

ــده است)شــکل5(. ش

چينه نگاری سكانسی

ــای  ــس]18[ ويژگی ه ــارلند]17[ و ديوي ــات ش در مطالع
صفحــه  در  رســوبی)نئوکومین(  توالــی  چینه شناســی 
عربــي بررســی شــده اســت. در طــی ايــن دو مطالعــه ســه 
ــده  ــه گردي ــن ارائ ــاب در نئوکومی ــر غرق ــطح حداکث س
اســت. مطالعــات مذکــور حضــور ناپیوســتگی در واالنژنیــن 
پايانــی1 را نشــان می دهنــد. از شــواهد پتروگرافــی در 
ــود  ــتنباط می ش ــه اس ــن گون ــوبی اي ــط رس ــش محی بخ
ــاره های  ــا ريزرخس ــان ب ــازند فهلی ــکانس های س ــه س ک
ــا رســیدن  ژرف شــونده بــه ســمت بــاال)TST( شــروع و ب
ــه و  ــه يافت ــر پیشــروی آب)MFS( ادام ــه ســطح حداکث ب
 )HST(ــا ريزرخســاره های کــم عمــق شــونده ــت ب در نهاي
خاتمــه پیــدا می کنــد. بــر ايــن اســاس مجموعــا 3 
ــن در دشــت  ــوبات نئوکومی ــرای س ــوم ب ســکانس رده س

ــردد. ــی می گ ــادان معرف آب

1. Late Valanginian Unconformity)LVU(
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شکل 5 سه چاه سمت راست تصوير، پايین بلندای قديمه و چاه های سمت چپ مربوط به باالی بلندای قديمه می باشند. مرز خط چین 
حد فاصل بین فهلیان پايینی و بااليی را نشان می دهد که چاه ها نسبت به آن شناور شده اند.

سكانس اول

بــا  خــود،  غرقــاب  حداکثرســطح  در  ســکانس  ايــن 
حداکثرســطح غرقــاب K20  شــارلند و ديويــس]17 و 
18[ قابــل مقايســه اســت. ســکانس اول بــا ســن احتمالــی 
ــف1 و ج2، در  ــه اســتثناي چاه هــاي ال ــی ب ــن پايان بريازي
ــاري  ــدم حف ــت ع ــه عل ــورد مطالعه)ب ــاي م ــاير چاه ه س
کامــل ســازند فهلیــان( قابــل تفکیــک و شناســايي 
ــکانس  ــن س ــی HST اي ــی از توال ــط بخش ــت و فق نیس
قابــل مطالعــه اســت. مــرز زيريــن ايــن ســکانس منطبــق 
 TST ــش ــد. بخ ــوع 2 می باش ــرو از ن ــازند گ ــا راس س ب
ــای  ــاره های دري ــن ريزرخس ــا در برگرفت ــکانس اول ب س
باز)چــاه ب1( و پشــته های سدی)ريزرخســاره ج1( شــروع 
ــا  ــطح پیش روي)ب ــترين س ــه بیش ــیدن ب ــا رس ــده و ب ش
ــر در چــاه و1، ريزرخســاره الــف3  افزايــش حضــور راديول
ــاره  ــر ريزرخس ــن تغیی ــه اي ــود، ک ــايی می ش و2( شناس
 HST بــا نمــودار گامــا قابــل بررســی اســت. بخــش

ــد  ــان می ده ــی را نش ــپ داخل ــاره ای رم ــته ريزرخس دس
ــون  ــط الگ ــه ريزرخســاره محی ــا رســیدن ب ــرانجام ب و س
پايــان مي پذيــرد. بــا کاهــش پالنکتــون راديوالريــا و 
ــد  ــتی مانن ــاي زيس ــش خرده ه ــفنج، و افزاي ــوزن اس س
کف زی)ريزرخســاره ب1(،  روزنبــران  و  ســبز  جلبــک 
رونــد کاهــش ژرفــا در بخــش HST تايیــد می شــود. 
ايــن ســکانس بیشــترين ســتبرا را در بیــن ســکانس های 
ــکانس اول  ــزی س ــده دياژن ــن پدي ــود دارد. مهم تري موج
تخلخــل انحاللــی اســت کــه به همــراه تخلخل هــاي 
پشــته های  قالبي)ريزرخســاره های  و  دانــه اي  درون 
ــتعد  ــات مس ــد طبق ــدی(، می توان ــه جزروم ــدی و پهن س
ســنگ مخــزن ايجــاد نمايــد. البتــه در اکثــر مواقــع ايــن 

ــرار دارد. ــت ق ــطح آب/نف ــر س ــکانس زي س
سكانس دوم

ايــن ســکانس در حداکثــر ســطح غرقــاب)MFS( خــود، بــا 
حداکثرســطح غرقــاب K30 شــارلند و ديويــس]18 و17[
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ــا ســن بريازيــن بااليــی قابــل مقايســه اســت. ســکانس  ب
دوم بــا ســاير ســکانس ها در میــزان ســتبرا و نــوع 
گســترش متفــاوت اســت و تنهــا سکانســی اســت کــه در 
آن بخــش FSST به صــورت منطقــه ای گســترش دارد. در 
ــد  ــتبرای واح ــه س ــدای قديم ــاده بلن ــن افت ــمت پايی قس
FSST به ســمت درون حوضــه افزايــش پیــدا می کنــد 

ــی  ــدی ظريف ــه اليه بن ــر حوض ــای داخلی ت و در بخش ه
از ماســه بــا دانه هــای آزاد، وجــود دارد)چــاه ه1 ســه 
ــکانس  ــت FSST در س ــکل 5، موقعی ــن ش ــوی پايی بیض
ــه  ــل حوض ــمت داخ ــه س ــه ب ــد ک ــان می دهن دوم را نش
)خــاوری( ضخیم تــر شــده اند و امتــداد آن در بــاالی 
 TST ــش ــت(. بخ ــايی نیس ــل شناس ــه قاب ــدای قديم بلن
در ايــن ســکانس بــا دســته ريزرخســاره کربناته-تخريبــی 
)قســمت پايیــن افتــاده بلنــدای قديمــه( شــروع می شــود 
و حداکثــر ســطح غرقــاب بــا آهــک راديولــردار کــه دارای 
رس ســنگ بیشــتر اســت، قابــل تشــخیص اســت)حداکثر 
ــاده  ــن افت ــش پايی ــا در بخ ــودار گام ــت نم ــزان قرائ می
بلنــدای قديمــه مشــخص اســت(. بخــش HST به صــورت 
کــم عمــق شــونده بــه ســمت بــاال گســترش دارد و عمومــا 
بــا دســته ريزرخســاره ب1 شــروع شــده و پــس از تبديــل 
بــه پشــته های ســدی )دســته ريزرخســاره ج 1و ج3( 
ــدی  ــه جزوم ــاره های پهن ــته ريزرخس ــا دس ــت ب در نهاي
دارای خصوصیــات   HST بخــش  می شــود.  شناســايی 
ــده  ــره ش ــت ذخی ــزان نف ــترين می ــت و بیش ــی اس مخزن

دارد.  را 
سكانس سوم

ايــن ســکانس در حداکثــر ســطح غرقــاب خــود، بــا 
حداکثرســطح غرقــاب K40 شــارلند و ديويــس]17 و 
ــت.  ــه اس ــل مقايس ــی قاب ــن پايین ــن واالنژينی ــا س 18[ ب
نــوع دو  از  پايینــی  ايــن ســکانس در قســمت  مــرز 
ــاال  ــه ســمت ب ــم عمــق شــونده ب ــی ک ــک توال ــوده و ي ب
ــدوان و  ــازند گ ــی آن، س ــد باالي ــد. ح ــان می-ده را نش
مــرز بااليــی ســکانس از نــوع يــک اســت. مــرز سکانســی 
تشــخیص داده شــده منطبــق بــر ناپیوســتگی رســوبی در 
ــتگی  ــود ناپیوس ــد]4[. وج ــدوان مي باش ــازند گ ــرز س م
ــتگی  ــاوی و ناپیوس ــازند رت ــرز K40 س ــک در م ــه ي درج

ــايی  ــرای شناس ــی ب ــیار خوب ــاخص بس ــدوان ش فهلیان/گ
ــد.  ــن می باش ــود در نئوکومی ــوبی موج ــکانس های رس س
ــده،  ــه نش ــش تهی ــن بخ ــزه ای از اي ــه مغ ــی ک از آن جاي
شناســايی ســکانس را بــا مشــکل مواجــه می کنــد. بخــش 
TST بــا ريزرخســاره کربناتــه ب1 شــروع شــده و حداکثــر 

ــا آثــار جزئــی از راديولــر و  عمیق شــدگی ايــن ســکانس ب
ســوزن اســفنج)اکثرا ريزرخســاره الــف1( کــه بــا ســتبرای 
کمــی گســترش پیــدا کــرده، قابــل شناســايی اســت. ايــن 
ــه  ــاال ک ــا API ب ــا ب ــک گام ــا دو پی ــی ب ــش به خوب بخ
ــاه  ــری در چ ــم می باشــند)عمق 3900 مت ــه ه ــک ب نزدي
ــل شناســايی اســت. بخــش HST در  ــف1 شــکل5( قاب ال
ايــن ســکانس از دو پاراســکانس )جايگزينــی ريزرخســاره 
ــی(  ــه درياي ــط کربنات ــای محی ــط آهک ه ــی توس تخريب
ــکل 5، از  ــاالی ش ــای ب ــت. بیضوی ه ــده اس ــکیل ش تش
چــپ بــه راســت ســتبرای خــود را از دســت داده انــد کــه 
بــا دور شــدن از منشــا رســوبات تخريبــی و کاهــش انــرژی 
ــاره هايی  ــور ريزرخس ــتقیم دارد. حض ــه مس ــط رابط محی
بــا غالــب بــودن میــزان رس ســبب شــده تــا ايــن 
ــدوان، نقــش  ــی از ســازند گ ــراه بخش هاي ســکانس به هم

ــد. ــازی کن ــکانس دوم ب ــرای س ــنگ را ب پوش س

نتيجه گيري

مجموعــا 14 ريزرخســاره مرتبــط بــا محیــط دريــای بــاز، 
رمــپ خارجی/میانــی و رمــپ داخلی)پشــته های ســدی و 
الگــون( شناســايی شــده اســت. دو لیتوفاســیس در بخــش 
ــترش  ــه گس ــده ک ــايی ش ــان شناس ــازند فهلی ــی س باالي
ــازندهای  ــا س ــا ب ــا آنه ــاال منش ــته و احتم ــه ای داش ناحی
ــات  ــه مطالع ــا توجــه ب ــط اســت. ب ــا مرتب ــاوی و يامام رت
پتروگرافــی حاصــل از مغزه هــای حفــاری در بخــش 
ــر  ــي ب ــاهدی مبن ــه ش ــان، هیچ گون ــازند فهلی ــی س پايین
ــت  ــه دش ــه ای در ناحی ــای تک ــا ريف ه ــف و ي ــود ري وج
ــد در  ــاالی پلوئی ــد ب ــود درص ــده. وج ــت نش ــادان ياف آب
ريزرخســاره پکستون/وکســتون بیوکالســت دار)ب1( بیــان 
کننــده عــدم حضــور ســد زيســتی)ريف( می  باشــد. 
پشــته های ســدی بیشــتر توســط پلوئیــد، اوئیــد و خرده هــای 
ــد تدريجــی ــه رون ــا توجــه ب زيســتی تشــکیل شــده اند. ب
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ــبز در  ــای س ــور جلبک ه ــاره و حض ــرات ريزرخس در تغیی
ــازند  ــوبی س ــط رس ــاز، محی ــای ب ــر دري ــی عمیق ت نواح
فهلیــان در يــک رمــپ بــا شــیب يکنواخــت نهشــته شــده 
ــان شــامل نهشــته های  ــی ســازند فهلی اســت. بخــش باالي
رس ســنگی، کربناتــه و ماســه های بیــن اليــه ای اســت، کــه 
در محیــط کــم عمق تــر از زيــر محیط هــای رمــپ نهشــته 
ــط  ــن انگشــتی مرتب ــوبات به صــورت بی ــن رس شــده اند. اي
ــان  ــواهد بی ــن ش ــند. اي ــپ می باش ــاره های رم ــا ريزرخس ب
کننــده محیــط رســوبی کربناته-تخريبــی در بخــش بااليــی 
ــد  ــان می ده ــی نش ــی های پتروگراف ــت. بررس ــان اس فهلی
ــورت  ــی به ص ــش کربناته-تخريب ــیس  های بخ ــه لیتوفاس ک
ــپ در  ــط رم ــق محی ــم عم ــوبات ک ــا رس ــن انگشــتی ب بی
ارتبــاط می باشــند. در ريزرخســاره کربناته)بخــش کربناتــه-

ــايی  ــون شناس ــط الگ ــف زی محی ــران ک ــی( روزنب تخريب
ــوبات  ــرای رس ــق ب ــم عم ــط ک ــه محی ــده اند، در نتیج ش
تخريبــی در نظــر گرفتــه می شــود. ســازند فهلیــان بــه ســه 
ســکانس رده ســوم تقســیم بندی می شــود. تمامــی مرزهــای 

سکانســی بــه جــز مــرز بااليــی بــا ســازند گدوان)نــوع يــک( 
ــش  ــن بخ ــده اند. متخلخل تري ــخیص داده ش ــوع دو تش ن
ســکانس ها مربــوط بــه زيــر محیط هــای پشــت های 
ــک  ــی و فابري ــا تخلخــل قالب ــدی ب ــه جزروم ســدی و پهن
ــی حاصــل از  ــده ای و همچنیــن تخلخــل انحالل چشــم پرن
ــرا  ــه اکث ــد ک ــون می باش ــط الگ ــبز محی ــای س جلبک ه
در ســکانس دوم گســترش دارنــد. پیــش روی رســوبات 
ــط  ــوب گذاری توس ــای رس ــدن فض ــی-آواری و پرش تخريب
رســوبات آواری، باعــث شــده بخــش بااليــی ســازند فهلیــان، 
ــازی کنــد. ــرای بخــش پايینــی ب نقــش پــوش ســنگ را ب

تشكر و قدردانی

ايــن پژوهــش بــا همــکاری مهندســین مديريــت اکتشــاف 
ــرم  ــاتید محت ــران و اس ــوری اســالمی اي ــت جمه وزارت نف
ــران(  ــات ته ــوم و تحقیق ــالمی)واحد عل ــگاه آزاد اس دانش
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