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محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان :برش های سطحی
بیدخون و خارتنگ و برش های زیرزمینی نار دو و آغار غربی
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 )1گروه زمينشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران  * ،عهده دار مکاتبات
 )2مدیریت اکتشاف شرکت م ّلی نفت ،تهران ،ایران  )3 ،گروه زمین شناسی ،دانشگاه تربیت مع ّلم ،تهران ،ایران
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سازند فهلیان از گروه خامی باالیی ،کرتاسه ی زیرین ،غالب ًا از سنگ های کربناته تشکیل شده است .به منظور ّبررسی رخساره ها ،محیط رسوبی و چینه
نگاری سکانسی در جنوب غربی حوضه ی فارس ،چهار برش چینه نگاری شامل برش های سطحی بیدخون (طاقدیس عسلویه شرقی) ،خارتنگ،
برش های زیرزمینی نار دو و آغار غربی مطالعه شدند .مشاهدات صحرایی و پتروگرافی سازند فهلیان در جنوب غرب حوضه ی فارس به شناسایی
چهار کمربند رخساره ای پهنه ی جزر و مدی ( ،)Aتاالب پشت سد ( ،)Bسدّ کربناته ( )Cو دریای باز ( )Dمنجر گردید .مطالعه ی رخساره های
شناسایی شدهّ ،بررسی تغییرات عمودی و جانبی آن ها و مقایسه ی آن ها با محیط های رسوبی امروزی و قدیمی نشان داد که رخساره های سازند
فهلیان در پالتفرم کربناته ی شلف با بخش های کم عمق رسوب گذاری شده اند .چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان حاکی از وجود دو سکانس
رسوبی (چرخه ی رده س ّوم) با توالی ضخیم شونده و کم عمق شونده به طرف باالست .مرز زیرین سکانس ا ّول ،مرز بین دو سکانس و مرز باالیی
سکانس د ّوم ناپیوستگی نوع  )SB1( 1می باشند.
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واژه هاي كليدي :رخساره ،پهنه ی جزر و مدی ،تاالب پشت سد ،سدّ کربناته ،دریای باز
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Depositional environment and sequence stratigraphy of the Fahliyan Formation: surface sections of Bidkhon and Khartang and subsurface sections of Nar-2 and west Aghar
S. Maleki *1, Kh. Khosrowtehrani1, H. Asilian2 & Y. Lasemi3
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Abstract
The Fahliyan Formation of the upper Khami Group(Lower Cretaceous) is composed of carbonate
rocks. In order to study facies, depositional environment and sequence stratigraphy of the Fahliyan
Formation in the southwest of Fars Basin, surface sections (Bidkhon in Assaluyeh and Khartang anticlines) and subsurface sections (Nar-2 and West Aghar) have been studied. Field observations and
petrographic studies indicate that the Fahliyan Formation deposited in four facies belts: tidal flat (A),
lagoon (B),
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barrier(C) and open marine (D). Study of facies, their vertical and lateral changes and comparison with
modern and ancient environments indicate that the Fahliyan Formation deposited in a Shelf carbonate platform with shallow environments. Sequence stratigraphy of the Fahliyan Formation in the area
indicates on the existence of two depositional sequences (3rd-order cycles). In the studied sections, the
lower and upper boundary of the first sequences and the top boundary of the second sequence are type
1 unconformity (SB1).
Key words: Facies, depositional environment, sequence stratigraphy, Fahliyan Formation, southwest
of Fars basin.
مایر ( ،)Emery & Myers 1996میال ( ،)Miall 1997هریس
و همكاران ( ،)Harris et al. 1997سارگ ( ،)Sarg 1998ونبوخم
و همكاران ( )Van Buchem et al. 2002و خسرو تهراني()1386
صورت گرفته است.

D

 - 2موقع ّیت جغرافیایی برش های چینه شناسی

SI

برش های مطالعه شده در زون ساختاری زاگرس چین خورده قرار
داشته و محدوده ی جغرافیایی آن¬ها به شرح زیر است (تصوير
.)1

of

 -1-2برش های سطحی
 -1-1 –2برش چینه شناسی بیدخون (طاقدیس عسلویه
شرقی)
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تصوير  –1نقشه ی راه هاي منطقه ی مورد مطالعه در جنوب غربی حوضه ی فارس

مقدمه
-1
ّ

هدف این مطالعه تعیین رخساره ها ،محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند

فهلیان در جنوب غربی حوضه ی فارس است .نام گذاری سنگ های آهکی
سازند فهلیان براساس رده بندی دانهام ( ،)Dunham 1962تعیین رخساره
ها و ارائه ی مدل رسوبی به روش السمی و کروزی(Lasemi & Carozzi
 )1981و کروزی ( )Carozzi 1989و چیـنـه نـــگاری ســـکانســی
بـــر اســـاس روش ها و اصــول چینــه نـــگاری ســکانسی ونوگونر و
همكاران ( ،)Van Wagoner et al. 1988السمی ( ،)Lasemi 1995امری و
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 -2-1-2برش چینه شناسی خارتنگ (طاقدیس خارتنگ)

Ar

سازند کربناته ی فهلیان از سنگ های مخزن نفت و گاز جنوب غربی ایران
در زون ساختاری زاگرس چین خورده محسوب می شود (مطيعي .)1372
شناسایی رخساره ها و چینه نگاری سکانسی این سازند در اکتشاف و توسعه
ی میدان های نفتی اهمیّت زیادی دارد .مطالعه ی این سازند در سایر نقاط
زاگرس اغلب از دیدگاه چینه نگاری عمومی بوده و تاکنون برروی چینه نگاری
سکانسی سازند فهلیان در برش های سطحی بیدخون و خارتنگ و برش های
زیرزمینی نار دو و آغار غربی در ناحیه ی جنوب غربی حوضه ی فارس
مطالعاتی انجام نگرفته است( .تصوير .)1

زمين شناسي كاربردي ،سال  ،4شماره4

این برش با داشتن دو آسیاب خرابه ی قدیمی و بزرگ در
شرق طاقدیس عسلویه ،در ناحیه ی فارس ساحلی شناسایی
شد .دستیابی به برش بیدخون از طریق راه اصلی کنگان
– بندرعسلویه امکان پذیر است .طاقدیس عسلویه در 75
کیلومتری شهر کنگان واقع است .مختصات جغرافیایی این برش
 x=52oو ' y=27o 37می باشد.

برش خارتنگ واقع در طاقدیس خارتنگ ،در ناحیه ی فارس ساحلی
قرار دارد .دستیابی به آن با عبور از شهر خورموج و گذر از دامنه
ی شمالی کوه خورموج و دامنه ی جنوبی کوه سیاه در مجاورت
روستای شنبه امکان پذیر است .مختصات جغرافیایی این برش
 x=52oو ‘ y=27o 37می باشد.

 -2- 2برش های زیرزمینی
 -1-2-2برش نار دو
این برش در طاقدیسی به طول  25کیلومتر ،در  60کیلومتری جنوب
شرقی برش خارتنگ و  40کیلومتری شمال غربی برش بیدخون در
ناحیه ی فارس ساحلی واقع است .مختصات جغرافیایی آن 22 470
 x=2و y= 0 675 130می باشد.
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 -2-2-2برش آغار غربی
این برش در طاقدیسی به طول  25کیلومتر در  80کیلومتری شمال شرقی
برش خارتنگ و  100کیلومتری شمال غربی برش بیدخون در فارس نیمه
ساحلی واقع خارتنگ و  100کیلومتری شمال غربی برش بیدخون در فارس
نیمه ساحلی واقع است .مختصات جغرافیایی آن  x= 2 232 500و 773 800
y= 0می باشد.

 – 3چینه نگاری سنگی سازند فهلیان
 -1-3برش سطحی بیدخون

SI

D

در این برش سازند فهلیان به ضخامت 180متر به طور ناپیوسته و هم شیب بر
توسط آهک ها و شیل های سازند گدوان
روی انیدریت هیث قرار گرفته و ّ
به طور هم شیب پوشیده می شود (تصوير  .)2سازند فهلیان در این برش
با استروماتولیت های گنبدی و المینه ای شروع می شود (تصوير  )3و در
متوسط الیه و
ادامه با آهک های کرم رنگ تا خاکستری روشن ،نازک الیه تا
ّ
سپس آهک های کرم رنگ ضخیم الیه حاوی حفرات انحاللی و کارستی با
میان الیههای دولومیت و آهک های دولومیتی قهوه ای تا کرم رنگ دنبال

of

می شود .در آهک های ضخیم الیه و کارستی موجود در بخش باالیی سازند
فهلیان ساخت های رسوبی مانند ریپلمارک ،چینه بندی متقاطع و چینه
متوسط الیه رأس
بندی متقاطع جناغی دیده می شوند .در آهک های رسی
ّ
سازند فهلیان و نزدیک به مرز آن با سازند گدوان آثار انحاللی قرمز رنگ و
ارغوانی حاوی هماتیت با آشفتگی های زیستی دیده شده که نشانه هایی از
کم عمق شدن آب ،پسروی طوالنی مدّ ت و بیرون زدگی همراه با فرسایش
و انحالل است.

ch
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 -2-3برش سطحی خارتنگ

Ar

در این برش سازند فهلیان به ضخامت 160متر به طور ناپیوسته و هم شیب
توسط آهک ها و شیل های سازند گدوان
برروی انیدریت هیث قرار گرفته و ّ
به طور هم شیب پوشیده شده است (تصوير  .)4سازند فهلیان در این برش با
استروماتولیت های قهوه ای رنگ شروع و سپس بر روی آن به ترتیب آهک
های نازک الیه ی سفید تا کرمرنگ ،آهک های دولومیتی ،دولومیت ،آهک
های ضخیم الیه ی سفید تا خاکستری با حفرات انحاللی و کارستی و در
ادامه آهک های رسی دنبال می شود (تصوير  .)5در آهک های رسی رأس
سازند فهلیان و نزدیک مرز آن با سازند گدوان اکسیدهای قرمز رنگ آهن با
گسترش محدود مشاهده می شوند که نشانه ی کوتاه بودن زمان پسروی،
فرسایش و بیرون زدگی در این منطقه می باشد.

 -3-3برش زیرزمینی نار دو

تصوير  - 2ستون چينه نگاري سنگي سازند فهليان در برش سطحي
بيدخون
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در این برش سازند فهلیان به ضخامت 110متر به طور ناپیوسته و هم شیب
برروی انیدریت هیث و در زیر سازند گدوان قرار می گیرد (تصوير .)6
با مطالعه ی مقاطع نازک میکروسکوپی حاصل از خرده های ح ّفاری و
نمودارهای ژئوفیزیکی پرتو گاما چینه شناسی سازند فهلیان در این برش به
صورت زیر شناسایی شد .در قاعده ،سنگ آهک حاوی قالب های تبخیری
متوسط تا ضخیم الیه ،آهک های دولومیتی با میان الیه
و سپس آهک های
ّ
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متوسط اليه بر روي استروماتوليت هاي گنبدي شكل قاعده ی فهليان ،برش بيدخون
تصوير  –3آهك هاي نازك تا
ّ

SI

 -4-3برش زیرزمینی آغار غربی

محیط کم انرژی تاالب پشت سد است (تصوير a،b-9و .)c

of

در این برش سازند فهلیان به ضخامت 245متر به صورت همشیب و ناپیوسته
بر روی سازند سورمه قرار دارد و مرز باالیی آن نیز هم شیب با سازند گدوان
است (تصوير  .)7ستون چینه نگاری این سازند بر اساس مطالعه ی مقاطع نازک
میکروسکوپی حاصل از خرده های ح ّفاری و نمودارهای ژئوفیزیکی پرتوهای
گاما و نوترون به شرح زیر است .در قاعده آهک های رسی نازک الیه ،سپس
متوسط الیه ،آهک های دولومیتی با میان الیه های نازک دولومیت و
آهک های
ّ
آهک های ضخیمالیه شناسایی شده که در قسمت باالیی سازند همراه با میان
الیه های نازک شیلی است که نشانه ی ورود آواری ها از محیط قا ّره ای به
سمت تاالب پشت سد در زمان افت نسبی سطح آب دریا است .در رأس سازند
نیز آهک های رسی شناسایی شده است.

کمربند رخساره ای سدّ کربناته ( )Cدربردارنده ی رخساره های
گرینستون پلوئیدی بیوکالستی ،گرینستون اُاُئیدی و گرینستون
اینتراکالستی همراه با زیررخساره های آن هاست .فراوانی دانه های
غیراسکلتی اُاُئید ،اینتراکالست و پلوئید ،نبودن میکریت و پرشدن
فضای بین دانه ها با سیمان اسپاریت ،شناسایی ساخت های رسوبی
ریپل مارک ،چینه بندی متقاطع و چینهبندی متقاطع جناغی از نشانه
پرتحرک و متأثّر از امواج
های بارز رسوب گذاری در محیط های
ّ
و جریان های رفت و برگشتی آب در باالی ّ
خط قاعده ی موج
یعنی محیط های سدّ ی نزدیک به حاشیه ی پالتفرم کربناته است
(تصوير a ،b-10و .)c

ch
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 - 4شرح و تفسیر رخساره های رسوبی

کمربند رخساره ای تاالب پشت سدّ ( )Bدربردارنده ی رخساره های مادستون
بیوکالستی ،وکستون بیوکالستی ،پکستون پلوئیدی بیوکالستی ،گرینستون
پلوئیدی و شیل همراه با زیررخساره های آن ها است .آشفتگی زیستی ،فراوانی
میکریت ،بیوکالست های ویژه ی تاالب مانند سوزن اسفنج ،جلبک سبز داسی
کالد ،میلیولید ،گاستروپود ،تروکولینا ،دخانیا ،سدوسیکالمینا ،تکستوالرید و
نیز فراوانی پلوئیدها نشانه ی رسوب گذاری در زیر ّ
خط قاعده ی موج و
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مطالعه ی مقاطع نازک میکروسکوپی سنگآهک های سازند فهلیان در برش
های مورد مطالعه منجر به شناسایی چهار کمربند رخساره ای پهنه ی جزر و
مدّ ی ،تاالب پشت سدّ  ،سدّ کربناته و دریای باز شده است .کمربند رخساره
ای پهنه ی جزر و مدّ ی ( )Aدربردارنده ی رخساره های دولومادستون با
قالب کانی های تبخیری ،باندستون استروماتولیتی و گرینستون پلوئیدی با
فابریک چشم پرنده ای است .وجود قالب های تبخیری از نوع انیدریت و گچ،
جلبکهای سبز -آبی ،استروماتولیت و فابریک چشم پرنده ای از نشانه های
بارز این کمربند رخساره ای است (تصوير a ،b -8و .)c

کمربند رخساره ای دریای باز ( )Dدربردارنده ی رخساره های
مادستون بیوکالستی و وکستون بیوکالستی اسپیکول دار و رادیولردار
است .فراوانی میکریت و حضور سوزن اسفنج همراه با میکروفسیل
های دریای باز مانند اکینودرم و رادیوالریا از نشانه های رسوب
ّ
زیرخط قاعده ی موج در دریای باز
گذاری در محیط های کم انرژی
جلوی سدّ کربناته است (تصوير .)a -11
بر اساس قانون والتر و ّبررسی ارتباط جانبی و عمودی رخساره
های آهکی سازند فهلیان و مقایسه ی آن با محیط های عهد حاضر
و قدیمی ،مدل رسوبی آن در برش های مورد مطالعه در حوضه ی
فارس شناسایی شدّ .بررسی رخساره ها و محیط رسوبی نشان می
دهد که مدل رسوبی اين سازند متع ّلق به محیط دریایی کم ژرفا
بوده که فاقد بخش عمیق است .از داده های حاصل از مطالعات
رخسارهای نتیجه میشود که دریای زمان رسوبگذاری این سازند
عموم ًا متع ّلق به رخساره های الگونی بوده و در مجموع یک توالی

کم عمق شونده به سوی باال را تشکیل داده اند .ترتیب قرارگیری
رخساره ها و تغییرات عمودی و جانبی آن ها نشان می دهد که
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تصوير  -5آهك هاي حاوي حفرات انحاللي و كارستي نزديك به رأس سازند
فهليان،برش خارتنگ  :.Gadvan Fmسازند گدوان :.Fahliyan Fm ،سازند
فهليان: .Khalij Lst. Mbr ،بخش آهكي خليج
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تصوير  -4ستون چينه نگاري سنگي سازند فهليان در برش سطحي خارتنگ

سازند فهلیان در برش های مورد مطالعه در یک پالتفرم کربناته ی شلف
نهشته شده که دور از محیط های عمیق شلف است (تصوير  .)12از طرفی
تن ّوع رخساره های کم ژرفای شناسایی شده در هر چهار برش ثابت مانده
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تصوير  –6ستون چينه نگاري سنگي سازند فهليان در برش زيرزميني نار دو

که به همراه فاکتور عدم شناسایی رخساره های آهکی دوباره نهشته شده
در منطقه ،داللت بر وجود بخش کم عمق پالتفرم کربناته ی شلف دارد.

 -5چینه نگاری سکانسی

سکانس های سازند فهلیان بر اساس ّبررسی توالی عمودی و جانبی

زمين شناسي كاربردي ،سال  ،4شماره4
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دارد .مرز زیرین سکانس يك ،مرز باالیی سکانس يك (مرز بین دو
سکانس) و مرز باالیی سکانس دو از نوع مرز ناپیوستگی يك ياSB1
) )Type-1Sequence Boundaryمی باشند.

 -1-5سکانس رسوبی يك
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این سکانس در هر چهار برش مورد مطالعه با ناپیوستگی نوع يك
( )SB1بر روی سازند انیدریت هیث جای دارد .ضخامت این
سکانس در برش-های بیدخون  ،نار دو ،خارتنگ و آغار غربی به
ترتیب  56 ،49 ،78و  119متر است .دسته رخسارههای پیشرونده
( )TST: Transgressive System Tractsسکانس ا ّول در برش
های بیدخون ،نار دو و خارتنگ با پیشروی آب دریا با آهک های
متوسط الیه شروع شده و دربردارنده ی رخساره های پهنه ی
نازک تا
ّ
جزر و مدّ ی ( ،)Aتاالب پشت سد( ،)Bسدّ ی ( )Cو دریای باز ()D
است .سطح بیشترین پیشروی دریا یا افق (Maximum Flooding
 )Surfaceدر این سکانس متشکل از گرینستون پلوئیدی بیوکالستی
و گرینستون اُاُییدی از مجموعه رخساره های سدّ ی (برش های
بیدخون و نار دو) و وکستون بیوکالستی اسپیکول دار و رادیولردار
از مجموعه رخساره های دریای باز (برش خارتنگ) می باشد .در
برش آغار غربی دسته رخساره ای پیشرونده ( )TSTدربردارنده ی
رخساره های تاالب پشت سد ( ،)Bسدّ ی ( )Cو دریای باز ()D
بوده و فاقد رخساره های کمربند پهنه ی جزر و مدّ ی ( )Aمی
باشد .سطح بیشترین پیشروی دریا ( )MFSنیز در این برش وکستون
بیوکالستی اسپیکول دار و رادیولردار از مجموعه رخساره های دریای
متوسط تا ضخیم الیه
باز است .با شروع عقب نشینی دریا آهک های
ّ
حاوی حفرات انحاللی و کارستی رسوبگذاری کرده ،به-طوری که
دسته رخسارههای پسرونده()HST:System Tracts Highstand
سکانس ا ّول در برش های بیدخون ،نار دو و خارتنگ با رخساره
های تاالب پشت سد ( )Bو سدّ ی ( )Cو در برش آغار غربی با
رخساره های تاالب پشت سد ( ،)Bسدّ ی ( )Cو دریایی ( )Dظاهر
می شوند.
مرز باالیی سکانس نخست ،ناپیوستگی نوع يك ( )SB1است که با
افق قرمز رنگ التریتی همراه با آثار انحالل و هوازدگی بر روی آن
مشخّ ص می شود .این افق نشانه ی یک دوره خروج از آب در ناحیه

رخساره ها ،الگوی انباشت ،چرخه های رسوبی و هم ارزی آن ها با نوسانات
جهانی سطح آب دریاها ( )Golonka & Kiessling 2002مشخّ ص
شدهاند .مطالعه ی چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در هر چهار برش مورد

مطالعه در جنوب غرب فارس حکایت از وجود دو سکانس رسوبی رسوبی
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تصوير  -7ستون چينهنگاري سنگي سازند فهليان در برش زيرزميني آغار غربي

ی مورد مطالعه است و در سایر بخش های زاگرس مانند کوه آنه

تصوير - 8رخساره هاي پهنه ی جزر و مدّ ي- a،رخساره ی ،A1دولومادستون با قالب تبخيري -b ،رخساره ی ،A2باندستون استروماتوليتي با فابريك چشم پرنده
اي -c ،رخساره ی  ، A3گرينستون پلوئيدي.

زمين شناسي كاربردي ،سال  ،4شماره4
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تصوير  -9رخساره هاي پهنه ی تاالب پشت سد-a ،رخساره ی  ،B1مادستون بيوكالستي همراه با سوزن اسفنج در این رخساره فرآیند بایوتوربیشن مشاهده می
شود -b .رخساره ی  ،B2وكستون بيوكالستي داسي كالددار -c .رخساره ی  ،B4گرينستون پلوئيدي.

D
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تصوير  -10رخساره هاي سدّ كربناته - a،رخساره ی  ،C1گرينستون پلوئيدي بيوكالستي ،پلوئیدها زمینه و فضای درونی گاستروپودا را پر کرده اند -b ،رخساره
ی  ،C2گرينستون اُاُئيدي پلوئيدي -c ،رخساره ی  ،C3گرينستون اينتراكالستي پلوئيدي
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تصوير  –11رخساره هاي درياي باز - a،رخساره ی  ،D1مادستون بيوكالستي دولومیتی شده -b ،رخساره ی  ،D2وكستون بيوكالستي
اسپيكول دار و راديولردار

 )1386نیز شناسایی شده است (تصويرهاي  14 ،13و .)15

 -2-5سکانس رسوبی دو

تصوير  -12مدل رسوبي سازند فهليان در منطقه مورد مطالعه
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مرز زیرین سکانس رسوبی دو در هر چهار برش در واقع همان مرز بین
دو سکانس بوده و از نوع ناپیوستگی نوع يك ( )SB1می باشد .سکانس
رسوبی دو نیز در هر چهار برش آهنگی مشابه با رسوبگذاری سکانس
رسوبی يك دارد .ضخامت این سکانس به ترتیب در برش های بیدخون،
نار دو ،خارتنگ و آغار غربی 104 ،61 ،102و  126متر است .دسته
رخساره ای پیشرونده ( )TSTسکانس د ّوم در برش های بیدخون ،نار دو
و خارتنگ با شروع پیشروی دریا دربردارنده ی رخساره های تاالب پشت
سد ( ،)Bسدّ ی ( )Cو دریای باز ( )Dبوده و سطح بیشترین پیشروی
دریا برای هر سه برش وکستون بیوکالستی اسپیکول دار و رادیولردار از

زمين شناسي كاربردي ،سال  ،4شماره4
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تصوير  –13سكانس رسوبي يك سازند فهليان در برش بيدخون
مجموعه رخساره های دریای باز است.

ch
ive

تصوير  -15التريت قرمز رنگ ناپیوستگی نوع يك ( )SB1دررأس سكانس يك،برش
بيدخون

زمين شناسي كاربردي ،سال  ،4شماره4
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تصوير  –14سكانس رسوبي يك سازند فهليان در برش خارتنگ

در برش آغار غربی دسته رخساره ای پیشرونده دربردارنده ی رخساره
های تاالب پشت سد ( )Bو رخساره های سدّ ی ( )Cاست و افق
سطح بیشترین پیشروی دریا نیز گرینستون پلوئیدی بیوکالستی از
مجموعه رخساره های سدّ ی است .با شروع عقب نشینی دریا دسته
رخساره های پسرونده سکانس د ّوم در برش های بیدخون ،نار دو و
خارتنگ شامل رخساره های پهنه ی جزر و مدّ ی ( ،)Aتاالب پشت
سد ( )Bو سدّ ی ( )Cميباشند .در برش نار دو رخساره های پهنه
ی جزر و مدّ ی مشاهده نشده و پایان سکانس د ّوم با رخساره های
الگونی مشخص می شود .در برش آغار غربی نیز دسته رخساره-های
پسرونده شامل رخساره های تاالب پشت سد ( )Bو رخساره های
سدّ ی ( )Cمی باشد .مرز باالیی سکانس رسوبی دو که در واقع رأس
سازند فهلیان و هم مرز با سازند گدوان می باشد ،ناپیوستگی نوع يك
( )SB1بوده که شواهد فرسایشی ناشی از خروج منطقه از آب در آن
مانند اکسیدهای آهن قرمز رنگ ،انحالل و هوازدگی مشخّ ص است
(تصويرهاي 16و.) 17

این مقایسه حکایت از تشابه بین انواع دسته رخساره های
پیشرونده و پسرونده در هر دو سکانس در برش های مورد
مطالعه دارد .در عین حال تفاوت هایی نیز مشاهده می شود ،از
آن جمله وجود رخساره های پهنه ی جزر و مدّ ی ( )Aخصوص ًا
در انواع باندستون استروماتولیتی و گرینستون پلوئیدی با فابریک
چشم پرنده ای در قاعده ی سکانس نخست مربوط به برش های
بیدخون ،نار دو و خارتنگ و فقدان این رخساره در برش آغار
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تصوير  -16سكانس رسوبي دو سازند فهليان در برش بيدخون
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تصوير  -17سكانس رسوبي دو سازند فهليان در برش خارتنگ

غربی که نشانه ی دور یا نزدیک بودن این برش ها نسبت به ساحل
در هنگام رسوبگذاری سازند فهلیان است .برش آغار غربی با داشتن
حدّ اکثر ضخامت سازند فهلیان بهدلیل عدم یکنواختی فرونشینی
کف حوضه در بین سایر برش ها و نیز دورترین فاصلهي جغرافیایی
از دیگر برش ها در موقعیّت دورتری از ساحل قرار داشته است.
فقدان رخساره های پهنه ی جزر و مدّ ی ( )Aو ضخامت بیشتر
رخساره های دریای باز ( )Dدر این برش نیز گواه این مطلب است.
با مطالعه و شناسایی سکانس های رسوبی در هر چهار برش مورد مطالعه
تصوير  -18شواهد فرسايشي بيرونزدگي مانند هوازدگي ،انحالل و اكسيدهاي تطابق چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در جنوب غربی حوضه ی

قرمزرنگ آهن در مرز  SB1رأس سازند فهليان ،برش بيدخون

295

www.SID.ir

زمين شناسي كاربردي ،سال  ،4شماره4

ملکی خیمه سری ،خسروتهرانی ،اصیلیان مهابادی و السمی :محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان...

D
SI
of
ch
ive
Ar
تصوير  -19تطابق چينهنگاري سكانسي سازند فهليان در برشهاي بيدخون ،خارتنگ ،نار دو و آغار غربي

زمين شناسي كاربردي ،سال  ،4شماره4
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فارس انجام گرفت .در هر چهار برش ،دو سکانس رسوبی نوع يك
شناسایی شده است .مرز زیرین سکانس يك ،مرز باالیی سکانس يك
(مرز بین دو سکانس) و مرز باالیی سکانس دو همگی ناپیوستگی نوع
يك ( )SB1می باشند .در هر یک از سکانس های شناسایی شده در برش
های بیدخون ،خارتنگ ،نار دو و آغار غربی با پیشروی سریع آب دریا
در زمانی کوتاه دسته رخساره های پیشرونده ( )TSTبا ضخامت کم
رسوبگذاری کرده اند و سپس با عقب نشینی آهسته و طوالنی مدّ ت
آب دریا دسته رخساره های پسرونده ( )HSTبا ضخامت زیاد در بخش
پایانی هر سکانس نهشته شده اند (تصویر  .)19همچنین سـکانس های
شنـاســایی شـده در همـه ی بـرش ها از نـوع کـم عمـق شـونده
بـه سمـت بـاال ( )Shallowing upward sequenceمی باشند.
پالتفرم فارس در زمان رسوبگذاری سازند فهلیان باالتر از فروافتادگی
دزفول بوده (مطیعی )1372و با کاهش عمق و پسروی آب دریا در
این منطقه نسبت به مناطق همجوار ،عقب نشینی دریا و خروج منطقه
از آب محرز بوده و طی فراز و فرودهای آب دریا وجود دو سکانس
توجه به شواهد صحرایی و پتروگرافی قطعی
رسوبی در این ناحیه با ّ
است .با مطالعه و مقایسه ای که بین سکانس های شناسایی شده
سازند فهلیان در جنوب غرب فارس با سکانس های شناسایی شده
همین سازند در دیگر نقاط زاگرس به عمل آمده چنین نتیجه می
شود که سکانس های مطالعه شده در جنوب غرب فارس از نظر تن ّوع
رخساره ای (به استثناء عدم حضور کلسی توربیدایت ها در منطقه
ی مورد مطالعه) و ترتیب قرارگیری رخساره ها در دسته رخساره-
های پیشرونده و پسرونده ،شباهت زیادی با هر دو سکانس شناسایی
شده سازند فهلیان در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول (خزایی ،1382
مح ّمدخانی  ،)1382زون ایذه و بخش شمالی فروافتادگی دزفول (فیضی
 )1386و کوه آنه و میدان نفتی دارخوین در جنوب غرب ایران دارد.

زمان رسوبگذاری سازند فهلیان عموم ًا در قلمرو رخساره های الگونی
بوده و به ترتیب رخساره های سدّ ی ،پهنه ی جزر و مدّ ی و دریای باز در
موقعیت های بعدی قرار دارند.
رخساره ی تخریبی شیل با ضخامت کم تنها در برش زیرزمینی آغار غربی
و در تناوب با رخساره های کربناته الگونی مشاهده شده که می تواند
نشانه ی ورود رسوبات آواری از محیط قا ّره ای به سمت تاالب پشت سد
در زمان افت نسبی سطح آب دریا باشد.
ّبررسی تغییرات عمودی و جانبی رخساره ها و مقایسه ی آن با محیط
های عهد حاضر و قدیمی نشان می دهد که سازند فهلیان در
برش های مطالعه شده متع ّلق به محیط دریایی کم ژرفا بوده و رخساره
های آن در یک پالتفرم کربناته شلف و دور از محیط عمیق نهشته شدهاند.
شواهدی چون عدم وجود رخساره های آهک دوباره نهشته شده ،تن ّوع
ثابت رخساره های کم ژرفا و گسترش زیاد رخساره های الگونی در هر
چهار برش نشان ميدهند كه پالتفرم کربناتهي سازند فهلیان در جنوب
غربی حوضه ی فارس با شیب یکنواخت و مالیم تا منطقه ی وسیعی به
سمت جنوب حوضه امتداد داشته و خود تأییدی بر باالتر بودن حوضه
ی فارس نسبت به حوضه ی فروافتادگی دزفول در زمان رسوبگذاری
سازند فهلیان می باشد.

of

سازند فهلیان در برش زیرزمینی آغار غربی با ضخامت 240متر نسبت
به برش های بیدخون ( 180متر) ،خارتنگ (160متر) و نار دو (110متر)
دارای حدّ اکثر ضخامت بوده که می توان آن را به عدم فرونشینی یکنواخت
حوضه ی رسوبی فهلیان در زمان رسوبگذاری و فرونشینی بیشتر حوضه
ّ
محل برش آغار غربی نسبت داد .از طرفی به دلیل گسترش بیشتر
در
رخساره های دریای باز ( )Dو عدم ته نشست رخساره های پهنه ی جزر
ّ
محل این برش ،موقعیّت برش آغار غربی را می توان
و مدّ ی ( )Aدر
نسبت به سایر برش ها دورتر از ساحل ارزیابی نمود .قرار گرفتن برش
آغار غربی در فارس نیمه ساحلی نسبت به سایر برش ها که در فارس
ساحلی قرار دارند خود تأئیدی بر این مدعی است.

رخساره های دولومادستون با قالب کانی های تبخیری ،باندستون
استروماتولیتی و گرینستون پلوئیدی متع ّلق به بخش باالیی تا پایینی
کمربند رخساره ای پهنه ی جزر و مدّ ی ميباشند .رخساره های کمربند
رخساره ای تاالب پشت سد شامل مادستون بیوکالستی و وکستون
بیوکالستی متع ّلق به بخش کم انرژی تر تاالب پشت سد و زیر ّ
خط قاعده
ی موج و رخساره های پکستون بیوکالستی و گرینستون پلوئیدی متع ّلق
به بخش پر انرژی تر تاالب پشت سد می باشند .رخساره های گرینستون
پلوئیدی بیوکالستی ،گرینستون اُاُئیدی و گرینستون اینتراکالستی متع ّلق
به محیط پرانرژی سدّ کربناته و باالی ّ
خط قاعده ی موج بوده و در ادامه
رخساره های مادستون بیوکالستی و وکستون بیوکالستی اسپیکول دار
و رادیولردار در بخش کم انرژی و زیر ّ
خط قاعده ی موج از دریای باز
رسوبگذاری کرده اند.
با ّبررسی ستون های رخساره ای هر چهار برش نتیجه می شود که دریای
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چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان نشان می دهد که این سازند دربردارنده
ی دو سکانس رسوبی (چرخه ی رده س ّوم) با توالی کم عمق شونده
به سمت باال است که در بین مرزهای ناپیوسته قرار دارند .مرز زیرین
سکانس ا ّول ،مرز باالیی سکانس ا ّول (مرز بین دو سکانس) و مرز باالیی
سکانس د ّوم در هر چهار برش ناپیوستگی نوع يك ( )SB1است.

Ar

سنگ آهک های سازند فهلیان در برش های مطالعه شده در جنوب غربی
حوضه ی فارس متع ّلق به چهار کمربندرخساره ای پهنه ی جزر و مدّ ی
( ،)Aتاالب پشت سد ( ،)Bسد کربناته ( )Cو دریای باز ( )Dهستند.

ch
ive

 -6نتیجه گیری

چینه نگاری سکانسی و منحنی تغییرات نسبی ژرفای رخساره های سازند
فهلیان در برش های مورد مطالعه با منحنی جهانی تغییرات سطح آب
دریاها همخوانی دارد و وابسته به سوپر سکانس زوني ( )Zuniو به
طور دقیـق تر متع ّلـق به سیکـل های  Lower Zuni IIIو Upper
 Zuni Iمی باشد.

 -7تشکّ ر و قدردانی
بهاين وسيله از استاد محترم جناب آقای دکتر خسرو خسروتهرانی،
آقای دکتر حسین اصیلیان مهابادی ،و آقای دکتر یعقوب السمی که در
جهت تصحیح مطالب و رفع نواقص این مقاله ارشادات و راهنماییهای
ارزندهای ارائه نمودند صمیمانه ّ
تشکر و قدردانی میگردد.
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