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محيط رسوبی و چينه نگاری سکانسی سازند فهليان: برش های سطحی 
بيدخون و خارتنگ و برش های زيرزمينی نار دو و آغار غربی

سارا ملکی خيمه سری*1، خسرو خسروتهرانی1، حسين اصيليان مهابادی2 و يعقوب السمی3
1( گروه زمين شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران ، * عهده دار مكاتبات

2( مديريت اكتشاف شركت مّلی نفت، تهران، ايران ، 3( گروه زمين شناسی، دانشگاه تربيت معّلم، تهران، ايران

چکيده 
سازند فهليان از گروه خامی بااليی، كرتاسه ی زيرين، غالبًا از سنگ های كربناته تشكيل شده است. به منظور بّررسی رخساره ها، محيط رسوبی و چينه 
نگاری سكانسی در جنوب غربی حوضه ی فارس، چهار برش چينه نگاری شامل برش های سطحی بيدخون )طاقديس عسلويه شرقی(، خارتنگ، 
برش های زيرزمينی نار دو و آغار غربی مطالعه شدند. مشاهدات صحرايی و پتروگرافی سازند فهليان در جنوب غرب حوضه ی فارس به شناسايی 
چهار كمربند رخساره ای پهنه ی جزر و مدی )A(، تاالب پشت سد )B(، سّد كربناته )C( و دريای باز )D( منجر گرديد. مطالعه ی رخساره های 
شناسايی شده، بّررسی تغييرات عمودی و جانبی آن ها و مقايسه ی آن ها با محيط های رسوبی امروزی و قديمی نشان داد كه رخساره های سازند 
فهليان در پالتفرم كربناته ی شلف با بخش های كم عمق رسوب گذاری شده اند. چينه نگاری سكانسی سازند فهليان حاكی از وجود دو سكانس 
رسوبی )چرخه ی رده سّوم( با توالی ضخيم شونده و كم عمق شونده به طرف باالست. مرز زيرين سكانس اّول، مرز بين دو سكانس و مرز بااليی 

سكانس دّوم ناپيوستگی نوع SB1( 1( می باشند. 

واژه هاي كليدي: رخساره، پهنه ی جزر و مدی، تاالب پشت سد، سّد كربناته، دريای باز

Depositional environment and sequence stratigraphy of the Fahli-
yan Formation: surface sections of Bidkhon and Khartang and sub-

surface sections of Nar-2 and west Aghar

S. Maleki *1, Kh. Khosrowtehrani1, H. Asilian2 & Y. Lasemi3

1( Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Campus, Tehran, I. R. 
Iran , *Correspondence Author

2( Exploration Directorate of National Iranian Oil Company, Tehran, I. R. Iran. , 3( Tarbiat Moalem Univer-
sity, Department of Geology, Tehran, I. R. Iran.

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 an-
ticlines( 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 carbon-
ate 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. 

تصوير 1– نقشه ی راه هاي منطقه ی مورد مطالعه در جنوب غربی حوضه ی فارس

1- مقّدمه 
سازند كربناته ی فهليان از سنگ های مخزن نفت و گاز جنوب غربی ايران 
در زون ساختاری زاگرس چين خورده  محسوب می شود )مطيعي  1372(. 
شناسايی رخساره ها و چينه نگاری سكانسی اين سازند در اكتشاف و توسعه 
نقاط  اين سازند در ساير  اهميّت زيادی دارد. مطالعه ی  نفتی  ی ميدان های 
زاگرس اغلب از ديدگاه چينه نگاری عمومی بوده و تاكنون برروی چينه نگاری 
سكانسی سازند فهليان در برش های سطحی بيدخون و خارتنگ و برش های 
فارس  ی  حوضه  غربی  جنوب  ی  ناحيه  در  غربی  آغار  و  دو  نار  زيرزمينی 

مطالعاتی انجام نگرفته است. )تصوير 1(.

هدف اين مطالعه تعيين رخساره ها، محيط رسوبی و چينه نگاری سكانسی سازند 
فهليان در جنوب غربی حوضه ی فارس است. نام گذاری سنگ های آهكی 
رخساره  تعيين   ،)Dunham 1962( دانهام  بندی  رده  براساس  فهليان  سازند 
 Lasemi & Carozzi(ها و ارائه ی مدل رسوبی به روش السمی و كروزی
ســـكانســی  نـــگاری  چيـنـه  و   )Carozzi 1989( كروزی  و   )1981

بـــر اســـاس روش ها و اصــول چينــه نـــگاری ســكانسی ون وگونر و 
همكاران )Van Wagoner et al. 1988(، السمی )Lasemi 1995(، امری و

ماير  )Emery & Myers 1996(، ميال )Miall 1997(، هريس 
و همكاران )Harris et al. 1997(، سارگ )Sarg 1998(، ون بوخم 
و همكاران )Van Buchem et al. 2002( و خسرو تهراني  )1386( 

صورت گرفته است.

2 - موقعّيت جغرافيايی برش های چينه شناسی 
برش های مطالعه شده در زون ساختاری زاگرس چين خورده قرار 
به شرح زير است )تصوير  داشته و محدوده ی جغرافيايی آن¬ها 

.)1

2-1- برش های سطحی 
2– 1-1- برش چينه شناسی بيدخون )طاقديس عسلويه 

شرقی( 
در  بزرگ  و  قديمی  ی  خرابه  آسياب  دو  داشتن  با  برش  اين 
شناسايی  ساحلی  فارس  ی  ناحيه  در  عسلويه،  طاقديس  شرق 
كنگان  اصلی  راه  طريق  از  بيدخون  برش  به  دستيابی  شد. 
 75 در  عسلويه  طاقديس  است.  پذير  امكان  بندرعسلويه   –
برش                                                                                                                                               اين  جغرافيايی  مختصات  است.  واقع  كنگان  شهر  كيلومتری 

 x=52o و 'y=27o 37 می باشد.

2-1-2- برش چينه شناسی خارتنگ )طاقديس خارتنگ( 
برش خارتنگ واقع در طاقديس خارتنگ، در ناحيه ی فارس ساحلی 
قرار دارد. دستيابی به آن با عبور از شهر خورموج و گذر از دامنه 
دامنه ی جنوبی كوه سياه در مجاورت  ی شمالی كوه خورموج و 
برش اين  جغرافيايی  مختصات  است.  پذير  امكان  شنبه  روستای 

x=52o و ‘y=27o 37  می باشد.

 
2 -2- برش های زيرزمينی  

2-2-1- برش نار دو
اين برش در طاقديسی به طول 25 كيلومتر، در 60 كيلومتری جنوب 

شرقی برش خارتنگ و 40 كيلومتری شمال غربی برش بيدخون در 
ناحيه ی فارس ساحلی واقع است. مختصات جغرافيايی آن 470 22 

x=2 و y= 0 675 130می باشد.
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2-2-2- برش آغار غربی 
كيلومتری شمال شرقی   80 در  كيلومتر   25 به طول  طاقديسی  در  برش  اين 
نيمه  فارس  در  بيدخون  برش  غربی  كيلومتری شمال  و 100  برش خارتنگ 
ساحلی واقع خارتنگ و 100 كيلومتری شمال غربی برش بيدخون در فارس 
نيمه ساحلی واقع است. مختصات جغرافيايی آن x= 2 232 500 و 800 773 

y= 0می باشد.

3 – چينه  نگاری سنگی سازند فهليان 
3-1- برش سطحی بيدخون 

در اين برش سازند فهليان به ضخامت 180متر به  طور ناپيوسته و هم  شيب بر 
روی انيدريت هيث قرار گرفته و توّسط آهك  ها و شيل  های سازند گدوان 
به  طور هم  شيب پوشيده می  شود )تصوير 2(. سازند فهليان در اين برش 
با استروماتوليت  های گنبدی و المينه  ای شروع می  شود )تصوير 3( و در 
ادامه با آهك  های كرم رنگ تا خاكستری روشن، نازك اليه تا متوّسط اليه و 
سپس آهك  های كرم رنگ ضخيم اليه حاوی حفرات انحاللی و كارستی با 
ميان  اليه های دولوميت و آهك  های دولوميتی قهوه  ای تا كرم رنگ دنبال 
می  شود. در آهك  های ضخيم اليه و كارستی موجود در بخش بااليی سازند 
چينه   و  متقاطع  بندی  چينه   ريپل مارك،  مانند  رسوبی  های  ساخت   فهليان 
بندی متقاطع جناغی ديده می  شوند. در آهك  های رسی متوّسط اليه رأس 
سازند فهليان و نزديك به مرز آن با سازند گدوان آثار انحاللی قرمز رنگ و 
ارغوانی حاوی هماتيت با آشفتگی  های زيستی ديده شده كه نشانه  هايی از 
كم عمق شدن آب، پسروی طوالنی مّدت و بيرون  زدگی همراه با فرسايش 

و انحالل است. 

3-2- برش سطحی خارتنگ 
در اين برش سازند فهليان به ضخامت 160متر به  طور ناپيوسته و هم  شيب 
برروی انيدريت هيث قرار گرفته و توّسط آهك  ها و شيل  های سازند گدوان 
به  طور هم  شيب پوشيده شده است )تصوير 4(. سازند فهليان در اين برش با 
استروماتوليت  های قهوه  ای رنگ شروع و سپس بر روی آن به  ترتيب آهك  
های نازك اليه  ی سفيد تا كرم رنگ، آهك  های دولوميتی، دولوميت، آهك  
های ضخيم اليه  ی سفيد تا خاكستری با حفرات انحاللی و كارستی و در 
ادامه آهك  های رسی دنبال می  شود )تصوير 5(. در آهك  های رسی رأس 
سازند فهليان و نزديك مرز آن با سازند گدوان اكسيدهای قرمز رنگ آهن با 
گسترش محدود مشاهده می  شوند كه نشانه  ی كوتاه بودن زمان پسروی، 

فرسايش و بيرون  زدگی در اين منطقه می  باشد. 

3-3- برش زيرزمينی نار دو
در اين برش سازند فهليان به ضخامت 110متر به  طور ناپيوسته و هم  شيب 
 .)6 )تصوير  گيرد  می   قرار  گدوان  سازند  زير  در  و  هيث  انيدريت  برروی 
و  حّفاری  های  خرده   از  حاصل  ميكروسكوپی  نازك  مقاطع  ی  مطالعه   با 
نمودارهای ژئوفيزيكی پرتو گاما چينه  شناسی سازند فهليان در اين برش به 
صورت زير شناسايی شد. در قاعده، سنگ آهك حاوی قالب  های تبخيری 
و سپس آهك  های متوّسط تا ضخيم اليه، آهك  های دولوميتی با ميان اليه  

سطحي  برش  در  فهليان  سازند  سنگي  نگاري  چينه  ستون   -  2 تصوير 
بيدخون
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در اين برش سازند فهليان به ضخامت 245متر به صورت هم شيب و ناپيوسته 
بر روی سازند سورمه قرار دارد و مرز بااليی آن نيز هم شيب با سازند گدوان 
است )تصوير 7(. ستون چينه نگاری اين سازند بر اساس مطالعه ی مقاطع نازك 
ميكروسكوپی حاصل از خرده های حّفاری و نمودارهای ژئوفيزيكی پرتوهای 
گاما و نوترون به شرح زير است. در قاعده آهك های رسی نازك اليه، سپس 
آهك های متوّسط اليه، آهك های دولوميتی با ميان اليه های نازك دولوميت و 
آهك های ضخيم اليه شناسايی شده كه در قسمت بااليی سازند همراه با ميان 
اليه های نازك شيلی است كه نشانه ی ورود آواری ها از محيط قاّره ای به 
سمت تاالب پشت سد در زمان افت نسبی سطح آب دريا است. در رأس سازند 

نيز آهك های رسی شناسايی شده است. 

4 - شرح و تفسير رخساره های رسوبی 
مطالعه ی مقاطع نازك ميكروسكوپی سنگ آهك های سازند فهليان در برش 
های مورد مطالعه منجر به شناسايی چهار كمربند رخساره ای پهنه ی جزر و 
مّدی، تاالب پشت سّد، سّد كربناته و دريای باز شده است. كمربند رخساره 
با  دولومادستون  های  رخساره  ی  دربردارنده   )A( مّدی  و  جزر  ی  پهنه  ای 
با  پلوئيدی  گرينستون  و  استروماتوليتی  باندستون  تبخيری،  های  كانی  قالب 
فابريك چشم پرنده ای است. وجود قالب های تبخيری از نوع انيدريت و گچ، 
جلبك های سبز- آبی، استروماتوليت و فابريك چشم پرنده ای از نشانه های 

.)c و a ،b -8بارز اين كمربند رخساره ای است )تصوير

كمربند رخساره ای تاالب پشت سّد )B( دربردارنده ی رخساره های مادستون 
گرينستون  بيوكالستی،  پلوئيدی  پكستون  بيوكالستی،  وكستون  بيوكالستی، 
پلوئيدی و شيل همراه با زيررخساره های آن ها است. آشفتگی زيستی، فراوانی 
ميكريت، بيوكالست های ويژه ی تاالب مانند سوزن اسفنج، جلبك سبز داسی 
و  تكستوالريد  سدوسيكالمينا،  دخانيا،  تروكولينا،  گاستروپود،  ميليوليد،  كالد، 
و موج  قاعده ی  خّط  زير  در  گذاری  رسوب  نشانه ی  پلوئيدها  فراوانی  نيز 

.)c و a،b-9محيط كم انرژی تاالب پشت سد است )تصوير

های  رخساره  ی  دربردارنده   )C( كربناته  سّد  ای  رخساره  كمربند 
گرينستون  و  اُاُئيدی  گرينستون  بيوكالستی،  پلوئيدی  گرينستون 
اينتراكالستی همراه با زيررخساره های آن هاست. فراوانی دانه های 
پرشدن  و  ميكريت  نبودن  پلوئيد،  و  اينتراكالست  اُاُئيد،  غيراسكلتی 
فضای بين دانه ها با سيمان اسپاريت، شناسايی ساخت های رسوبی 
ريپل مارك، چينه بندی متقاطع و چينه بندی متقاطع جناغی از نشانه 
های بارز رسوب گذاری در محيط های پرتحّرك و متأثّر از امواج 
موج  ی  قاعده  خّط  باالی  در  آب  برگشتی  و  رفت  های  جريان  و 
است  كربناته  پالتفرم  به حاشيه ی  نزديك  يعنی محيط های سّدی 

.)c و a ،b-10تصوير(

های  رخساره  ی  دربردارنده   )D( باز  دريای  ای  رخساره  كمربند 
مادستون بيوكالستی و وكستون بيوكالستی اسپيكول دار و راديولردار 
است. فراوانی ميكريت و حضور سوزن اسفنج همراه با ميكروفسيل 
رسوب  های  نشانه  از  راديوالريا  و  اكينودرم  مانند  باز  دريای  های 
گذاری در محيط های كم انرژی زيرخّط قاعده ی موج در دريای باز 

.)a -11 جلوی سّد كربناته است )تصوير

رخساره  عمودی  و  جانبی  ارتباط  بّررسی  و  والتر  قانون  اساس  بر 

های آهكی سازند فهليان و مقايسه ی آن با محيط های عهد حاضر 
و قديمی، مدل رسوبی آن در برش های مورد مطالعه در حوضه ی 
فارس شناسايی شد. بّررسی رخساره ها و محيط رسوبی نشان می 
ژرفا  كم  دريايی  محيط  به  متعّلق  سازند  اين  رسوبی  مدل  كه  دهد 
مطالعات  از  حاصل  های  داده  از  است.  عميق  بخش  فاقد  كه  بوده 
رخساره ای نتيجه می شود كه دريای زمان رسوب گذاری اين سازند 
عمومًا متعّلق به رخساره های الگونی بوده و در مجموع يك توالی 
اند. ترتيب قرارگيری  باال را تشكيل داده  كم عمق شونده به سوی 
كه دهد  می  نشان  ها  آن  جانبی  و  عمودی  تغييرات  و  ها  رخساره 

تصوير 3– آهك هاي نازك تا متوّسط اليه بر روي استروماتوليت هاي گنبدي شكل قاعده ی فهليان، برش بيدخون
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برش سطحي خارتنگ در  فهليان  نگاري سنگي سازند  تصوير 4- ستون چينه 

سازند فهليان در برش های مورد مطالعه در يك پالتفرم كربناته ی شلف 
نهشته شده كه دور از محيط های عميق شلف است )تصوير 12(. از طرفی 
تنّوع رخساره های كم ژرفای شناسايی شده در هر چهار برش ثابت مانده

تصوير 5- آهك هاي حاوي حفرات انحاللي و كارستي نزديك به رأس سازند 
فهليان،  برش خارتنگ Gadvan Fm.: سازند گدوان، Fahliyan Fm.: سازند 

فهليان، Khalij Lst. Mbr. :بخش آهكي خليج

تصوير 6– ستون چينه نگاري سنگي سازند فهليان در برش زيرزميني نار دو

كه به همراه فاكتور عدم شناسايی رخساره های آهكی دوباره نهشته شده 
در منطقه، داللت بر وجود بخش كم عمق پالتفرم كربناته ی شلف دارد.

5- چينه نگاری سکانسی 
جانبی و  عمودی  توالی  بّررسی  اساس  بر  فهليان  سازند  های  سكانس 
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تصوير 7- ستون چينه نگاري سنگي سازند فهليان در برش زيرزميني آغار غربي

رخساره ها، الگوی انباشت، چرخه های رسوبی و هم ارزی آن ها با نوسانات 
مشّخص   )Golonka & Kiessling 2002( درياها  آب  سطح  جهانی 
شده اند. مطالعه ی چينه نگاری سكانسی سازند فهليان در هر چهار برش مورد 
مطالعه در جنوب غرب فارس حكايت از وجود دو سكانس رسوبی رسوبی 

دارد. مرز زيرين سكانس يك، مرز بااليی سكانس يك )مرز بين دو 
                                                                                                                                              SB1سكانس( و مرز بااليی سكانس دو از نوع مرز ناپيوستگی يك يا

Type-1Sequence Boundary( می باشند. 

5-1- سکانس رسوبی يك 
اين سكانس در هر چهار برش مورد مطالعه با ناپيوستگی نوع يك 
اين  ضخامت  دارد.  جای  هيث  انيدريت  سازند  روی  بر   )SB1(
سكانس در برش-های بيدخون ، نار دو، خارتنگ و آغار غربی به 
ترتيب 78، 49، 56 و 119 متر است. دسته رخساره های پيشرونده 
برش  در  اّول  )TST: Transgressive System Tracts( سكانس 

های بيدخون، نار دو و خارتنگ با پيشروی آب دريا با آهك های 
نازك تا متوّسط اليه شروع شده و دربردارنده ی رخساره های پهنه ی 
 )D( و دريای باز )C( سّدی ،)B(تاالب پشت سد ،)A( جزر و مّدی
 Maximum Flooding( است. سطح بيشترين پيشروی دريا يا افق
Surface( در اين سكانس متشكل از گرينستون پلوئيدی بيوكالستی 

های  )برش  سّدی  های  رخساره  مجموعه  از  اُاُييدی  گرينستون  و 
بيدخون و نار دو( و وكستون بيوكالستی اسپيكول دار و راديولردار 
باشد. در  باز )برش خارتنگ( می  از مجموعه رخساره های دريای 
برش آغار غربی دسته رخساره ای پيشرونده )TST( دربردارنده ی 
 )D( باز  )C( و دريای  )B(، سّدی  تاالب پشت سد  رخساره های 
می   )A( مّدی  و  جزر  ی  پهنه  كمربند  های  رخساره  فاقد  و  بوده 
باشد. سطح بيشترين پيشروی دريا )MFS( نيز در اين برش وكستون 
بيوكالستی اسپيكول دار و راديولردار از مجموعه رخساره های دريای 
باز است. با شروع عقب نشينی دريا آهك های متوّسط تا ضخيم اليه 
حاوی حفرات انحاللی و كارستی رسوب گذاری كرده، به-طوری كه 
  )HST:System Tracts Highstand(پسرونده رخساره های  دسته 
با رخساره  نار دو و خارتنگ  بيدخون،  اّول در برش های  سكانس 
با  آغار غربی  برش  در  و   )C( )B( و سّدی  تاالب پشت سد  های 
رخساره های تاالب پشت سد )B(، سّدی )C( و دريايی )D( ظاهر 

می شوند. 
مرز بااليی سكانس نخست، ناپيوستگی نوع يك )SB1( است كه با 
افق قرمز رنگ التريتی همراه با آثار انحالل و هوازدگی بر روی آن 
مشّخص می شود. اين افق نشانه ی يك دوره خروج از آب در ناحيه 
ی مورد مطالعه است و در ساير بخش های زاگرس مانند كوه آنه 

تصوير 8 -رخساره هاي پهنه ی جزر و مّدي،a -رخساره ی A1،  دولومادستون با قالب تبخيري، b- رخساره ی A2،  باندستون استروماتوليتي با فابريك چشم پرنده 
اي، c- رخساره ی A3 ، گرينستون پلوئيدي.
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تصوير 12- مدل رسوبي سازند فهليان در منطقه مورد مطالعه

1386( نيز شناسايی شده است )تصويرهاي 13، 14 و 15(.

5-2- سکانس رسوبی دو 
مرز زيرين سكانس رسوبی دو در هر چهار برش در واقع همان مرز بين 
دو سكانس بوده و از نوع ناپيوستگی نوع يك )SB1( می باشد. سكانس 
رسوبی دو نيز در هر چهار برش آهنگی مشابه با رسوب گذاری سكانس 
رسوبی يك دارد. ضخامت اين سكانس به ترتيب در برش های بيدخون، 
دسته  است.  متر   126 104و   ،61  ،102 غربی  آغار  و  خارتنگ  دو،  نار 
رخساره ای پيشرونده )TST( سكانس دّوم در برش های بيدخون، نار دو 
و خارتنگ با شروع پيشروی دريا دربردارنده ی رخساره های تاالب پشت 
پيشروی  بيشترين  بوده و سطح   )D( باز  دريای  و   )C( )B(، سّدی  سد 
دريا برای هر سه برش وكستون بيوكالستی اسپيكول دار و راديولردار از 

تصوير 9- رخساره هاي پهنه ی تاالب پشت سد، a-رخساره ی B1، مادستون بيوكالستي همراه با سوزن اسفنج در اين رخساره فرآيند بايوتوربيشن مشاهده می 
شود. b- رخساره ی B2، وكستون بيوكالستي داسي كالددار. c- رخساره ی B4، گرينستون پلوئيدي.

تصوير 10- رخساره هاي سّد كربناته،a - رخساره ی C1، گرينستون پلوئيدي بيوكالستي، پلوئيدها زمينه و فضای درونی گاستروپودا را پر كرده اند، b- رخساره 
ی C2، گرينستون اُاُئيدي پلوئيدي، c- رخساره ی C3، گرينستون اينتراكالستي پلوئيدي

تصوير 11– رخساره هاي درياي باز،a - رخساره ی D1، مادستون بيوكالستي دولوميتی شده، b- رخساره ی D2، وكستون بيوكالستي 
اسپيكول دار و راديولردار
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تصوير 14– سكانس رسوبي يك سازند فهليان در برش خارتنگ

مجموعه رخساره های دريای باز است. 

در برش آغار غربی دسته رخساره ای پيشرونده دربردارنده ی رخساره 
های تاالب پشت سد )B( و رخساره های سّدی )C( است و افق 
از  بيوكالستی  پلوئيدی  گرينستون  نيز  دريا  پيشروی  بيشترين  سطح 
مجموعه رخساره های سّدی است. با شروع عقب نشينی دريا دسته 
رخساره های پسرونده سكانس دّوم در برش های بيدخون، نار دو و 
خارتنگ شامل رخساره های پهنه ی جزر و مّدی )A(، تاالب پشت 
سد )B( و سّدی )C( مي باشند. در برش نار دو رخساره های پهنه 
ی جزر و مّدی مشاهده نشده و پايان سكانس دّوم با رخساره های 
الگونی مشخص می شود. در برش آغار غربی نيز دسته رخساره-های 
پسرونده شامل رخساره های تاالب پشت سد )B( و رخساره های 
سّدی )C( می باشد. مرز بااليی سكانس رسوبی دو كه در واقع رأس 
سازند فهليان و هم مرز با سازند گدوان می باشد، ناپيوستگی نوع يك 
)SB1( بوده كه شواهد فرسايشی ناشی از خروج منطقه از آب در آن 

مانند اكسيدهای آهن قرمز رنگ، انحالل و هوازدگی مشّخص است 
)تصويرهاي 16و17 (. 

های  رخساره  دسته  انواع  بين  تشابه  از  حكايت  مقايسه  اين 
مورد  های  برش  در  سكانس  دو  هر  در  پسرونده  و  پيشرونده 
از  شود،  می  مشاهده  نيز  هايی  تفاوت  حال  عين  در  دارد.  مطالعه 
)A( خصوصًا  مّدی  و  پهنه ی جزر  های  آن جمله وجود رخساره 
فابريك  با  پلوئيدی  گرينستون  و  استروماتوليتی  باندستون  انواع  در 
به برش های  مربوط  قاعده ی سكانس نخست  ای در  پرنده  چشم 
آغار برش  در  رخساره  اين  فقدان  و  خارتنگ  و  دو  نار  بيدخون، 

تصوير 13– سكانس رسوبي يك سازند فهليان در برش بيدخون

تصوير 15- التريت قرمز رنگ ناپيوستگی نوع يك )SB1( دررأس سكانس يك،برش 
بيدخون
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تصوير 16- سكانس رسوبي دو سازند فهليان در برش بيدخون

تصوير 17- سكانس رسوبي دو سازند فهليان در برش خارتنگ

تصوير 18- شواهد فرسايشي بيرون زدگي مانند هوازدگي، انحالل و اكسيدهاي 
قرمز رنگ آهن در مرز SB1 رأس سازند فهليان، برش بيد خون

ساحل  به  نسبت  ها  برش  اين  بودن  نزديك  يا  دور  ی  نشانه  كه  غربی 
با داشتن  آغار غربی  فهليان است. برش  در هنگام رسوب گذاری سازند 
فرونشينی  يكنواختی  عدم  به دليل  فهليان  سازند  ضخامت  حّداكثر 
جغرافيايی  فاصله ي  دورترين  نيز  و  ها  برش  ساير  بين  در  حوضه  كف 
است.  داشته  قرار  ساحل  از  دورتری  موقعيّت  در  ها  برش  ديگر  از 
بيشتر  ضخامت  و   )A( مّدی  و  جزر  ی  پهنه  های  رخساره  فقدان 
است. مطلب  اين  گواه  نيز  برش  اين  در   )D( باز  دريای  های  رخساره 
با مطالعه و شناسايی سكانس های رسوبی در هر چهار برش مورد مطالعه 
ی غربی حوضه  جنوب  در  فهليان  سازند  سكانسی  نگاری  چينه  تطابق 
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تصوير 19- تطابق چينه نگاري سكانسي سازند فهليان در برش هاي بيدخون، خارتنگ، نار دو و آغار غربي
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يك  نوع  رسوبی  دو سكانس  برش،  چهار  هر  در  گرفت.  انجام  فارس 
شناسايی شده است. مرز زيرين سكانس يك، مرز بااليی سكانس يك 
)مرز بين دو سكانس( و مرز بااليی سكانس دو همگی ناپيوستگی نوع 
يك )SB1( می باشند. در هر يك از سكانس های شناسايی شده در برش 
های بيدخون، خارتنگ، نار دو و آغار غربی با پيشروی سريع آب دريا 
كم  با ضخامت   )TST( پيشرونده  های  دسته رخساره  كوتاه  زمانی  در 
رسوب گذاری كرده اند و سپس با عقب نشينی آهسته و طوالنی مّدت 
آب دريا دسته رخساره های پسرونده )HST( با ضخامت زياد در بخش 
پايانی هر سكانس نهشته شده اند )تصوير 19(. همچنين سـكانس های
شـونده  عمـق  كـم  نـوع  از  ها  بـرش  ی  همـه  در  شـده  شنـاســايی 
باشند. می   )Shallowing upward sequence( بـاال  سمـت  بـه 
پالتفرم فارس در زمان رسوب گذاری سازند فهليان باالتر از فروافتادگی 
در  دريا  آب  پسروی  و  عمق  كاهش  با  و  )مطيعی1372(  بوده  دزفول 
اين منطقه نسبت به مناطق هم جوار، عقب نشينی دريا و خروج منطقه 
از آب محرز بوده و طی فراز و فرودهای آب دريا وجود دو سكانس 
پتروگرافی قطعی  به شواهد صحرايی و  توّجه  با  ناحيه  اين  رسوبی در 
شده  شناسايی  های  سكانس  بين  كه  ای  مقايسه  و  مطالعه  با  است. 
شده  شناسايی  های  سكانس  با  فارس  غرب  جنوب  در  فهليان  سازند 
می  نتيجه  چنين  آمده  عمل  به  زاگرس  نقاط  ديگر  در  سازند  همين 
شود كه سكانس های مطالعه شده در جنوب غرب فارس از نظر تنّوع 
منطقه  در  ها  توربيدايت  كلسی  حضور  عدم  استثناء  )به  ای  رخساره 
رخساره- دسته  در  ها  رخساره  قرارگيری  ترتيب  و  مطالعه(  مورد  ی 
با هر دو سكانس شناسايی  های پيشرونده و پسرونده، شباهت زيادی 
شده سازند فهليان در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول )خزايی 1382، 
محّمدخانی 1382(، زون ايذه و بخش شمالی فروافتادگی دزفول )فيضی 
ايران دارد. 1386( و كوه آنه و ميدان نفتی دارخوين در جنوب غرب 

6- نتيجه گيری 
سنگ آهك های سازند فهليان در برش های مطالعه شده در جنوب غربی 
حوضه ی فارس متعّلق به چهار كمربندرخساره ای پهنه ی جزر و مّدی 
)A(، تاالب پشت سد )B(، سد كربناته )C( و دريای باز )D( هستند. 

باندستون  تبخيری،  های  كانی  قالب  با  دولومادستون  های  رخساره 
پايينی  تا  بااليی  بخش  به  متعّلق  پلوئيدی  گرينستون  و  استروماتوليتی 
كمربند رخساره ای پهنه ی جزر و مّدی مي باشند. رخساره های كمربند 
وكستون  و  بيوكالستی  مادستون  شامل  سد  پشت  تاالب  ای  رخساره 
بيوكالستی متعّلق به بخش كم انرژی تر تاالب پشت سد و زير خّط قاعده 
ی موج و رخساره های پكستون بيوكالستی و گرينستون پلوئيدی متعّلق 
به بخش پر انرژی تر تاالب پشت سد می باشند. رخساره های گرينستون 
پلوئيدی بيوكالستی، گرينستون اُاُئيدی و گرينستون اينتراكالستی متعّلق 
به محيط پرانرژی سّد كربناته و باالی خّط قاعده ی موج بوده و در ادامه 
بيوكالستی اسپيكول دار  بيوكالستی و وكستون  رخساره های مادستون 
و راديولردار در بخش كم انرژی و زير خّط قاعده ی موج از دريای باز 

رسوب گذاری كرده اند.

با بّررسی ستون های رخساره ای هر چهار برش نتيجه می شود كه دريای

زمان رسوب گذاری سازند فهليان عمومًا در قلمرو رخساره های الگونی 
بوده و به ترتيب رخساره های سّدی، پهنه ی جزر و مّدی و دريای باز در 

موقعيت های بعدی قرار دارند. 
رخساره ی تخريبی شيل با ضخامت كم تنها در برش زيرزمينی آغار غربی 
با رخساره های كربناته الگونی مشاهده شده كه می تواند  و در تناوب 
نشانه ی ورود رسوبات آواری از محيط قاّره ای به سمت تاالب پشت سد 

در زمان افت نسبی سطح آب دريا باشد. 

بّررسی تغييرات عمودی و جانبی رخساره ها و مقايسه ی آن با محيط 
های عهد حاضر و قديمی نشان می دهد كه سازند فهليان در

برش های مطالعه شده متعّلق به محيط دريايی كم ژرفا بوده و رخساره 
های آن در يك پالتفرم كربناته شلف و دور از محيط عميق نهشته شده اند. 
شواهدی چون عدم وجود رخساره های آهك دوباره نهشته شده، تنّوع 
ثابت رخساره های كم ژرفا و گسترش زياد رخساره های الگونی در هر 
چهار برش نشان مي دهند كه پالتفرم كربناته ي سازند فهليان در جنوب 
غربی حوضه ی فارس با شيب يكنواخت و ماليم تا منطقه ی وسيعی به 
سمت جنوب حوضه امتداد داشته و خود تأييدی بر باالتر بودن حوضه 
ی فارس نسبت به حوضه ی فروافتادگی دزفول در زمان رسوب گذاری 

سازند فهليان می باشد. 

با ضخامت 240متر نسبت  آغار غربی  فهليان در برش زيرزمينی  سازند 
به برش های بيدخون )180 متر(، خارتنگ )160متر( و نار دو )110متر( 
دارای حّداكثر ضخامت بوده كه می توان آن را به عدم فرونشينی يكنواخت 
حوضه ی رسوبی فهليان در زمان رسوب گذاری و فرونشينی بيشتر حوضه 
بيشتر  دليل گسترش  به  طرفی  از  داد.  نسبت  غربی  آغار  برش  محّل  در 
رخساره های دريای باز )D( و عدم ته نشست رخساره های پهنه ی جزر 
اين برش، موقعيّت برش آغار غربی را می توان  و مّدی )A( در محّل 
نسبت به ساير برش ها دورتر از ساحل ارزيابی نمود. قرار گرفتن برش 
آغار غربی در فارس نيمه ساحلی نسبت به ساير برش ها كه در فارس 

ساحلی قرار دارند خود تأئيدی بر اين مدعی است. 

چينه نگاری سكانسی سازند فهليان نشان می دهد كه اين سازند دربردارنده 
شونده  عمق  كم  توالی  با  سّوم(  رده  )چرخه ی  رسوبی  سكانس  دو  ی 
دارند. مرز زيرين  قرار  ناپيوسته  بين مرزهای  باال است كه در  به سمت 
سكانس اّول، مرز بااليی سكانس اّول )مرز بين دو سكانس( و مرز بااليی 

سكانس دّوم در هر چهار برش ناپيوستگی نوع يك )SB1( است. 

چينه نگاری سكانسی و منحنی تغييرات نسبی ژرفای رخساره های سازند 
تغييرات سطح آب  منحنی جهانی  با  مطالعه  مورد  برش های  در  فهليان 
به  و   )Zuni( زوني  سكانس  سوپر  به  وابسته  و  دارد  هم خوانی  درياها 
                           Upper  و Lower Zuni III طور دقيـق تر متعّلـق به سيكـل های

Zuni I می باشد. 

7- تشّکر و قدردانی 
خسروتهرانی،  خسرو  دكتر  آقای  جناب  محترم  استاد  از  وسيله  به اين 
آقای دكتر حسين اصيليان مهابادی، و آقای دكتر يعقوب السمی كه در 
جهت تصحيح مطالب و رفع نواقص اين مقاله ارشادات و راهنمايی های 

ارزنده ای ارائه نمودند صميمانه تشّكر و قدردانی می گردد.
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نانواستراتيگرافی سازند گورپی در برش دره شهر )جنوب شرق ايالم(
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چکيده
در مطالعات انجام شده، 24 جنس و 48 گونه ي نانوفسيل از نانوپالنكتون های آهكی سازند گورپی در برش دّره شهر برای اّولين بار مورد مطالعه و 
شناسايی قرار گرفتند و عكس برداری شدند. سنگ شناسی اين سازند را مارن ها و شيل های ضخيم اليه ي زيتونی رنگ تشكيل مي دهند و شامل دو 
CC16- بخش آهكی به نام های امام حسن و لوفا مي باشند. باتوّجه به گسترش چينه شناسی نانو پالنكتون های آهكی، برش مورد مطالعه، با زون های
CC26 از زون بندی )Sissingh 1977( و Np1-Np2 از زون بندی )Martini 1971( هم خوانی دارد. بر اين مبنا سّن سازند گورپی از سانتونين 

 Biantolithus sparsus, Cruciplacolithus primus, Micula prinsii,پسين تا ابتدای دانين آغازی پيشنهاد می شود. همچنين حضور گونه های
Micula murus در سازند گورپی، نشان می دهد كه مرز كرتاسه-ترشياری به طور پيوسته در درون سازند گورپی قرار دارد.

واژه هاي كليدي: نانوفسيل، نانوپالنكتون، لوفا، سازند گورپی، دره شهر، ايالم

Nannostratigraphy of Gurpi Formation in Dare- Shahr Section )SE 
Ilam(
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Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I. R. Iran
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Abstract

Nannofossils are good for biostratigraphy, since they are abundant, planktonic, rapidly evolving and 
largely cosmopolitan, especially in the Late Cretaceous. For these reasons and due to the lack of any 
precise paleontological study, the nannofossils of the Gurpi Formation were investigated in Dare-Shahr. 
This formation consists of marl and shale and two members )Lopha and Emam Hassan limestones(. In 
this study, for the first time, 24 genera and 48 species of nannofossils were identified. According to the 
stratigraphic distribution of calcareous nannoplanktons, the study section is of Late Santonian to Early 
Danian age, corresponding to CC16-CC26 )Sissingh 1977( and NP1-NP2 )Martini 1971(. The pres-
ence of Biantolithus sparsus, Cruciplacolithus primus, Micula prinsii, indicates that the K/T boundary 
continues and within the Gurpi Formation in the Dare-Shahr section.

Keywords: Nannofossils, nannoplanktons, Lopha, Gurpi Formation, Dare-shahr, Ilam
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