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میذان گازی  81فاز در ًاستراتیگرافی سازوذ سريک يبیلیتًاستراتیگرافی 

 پارس جىًبی

 (55)چاٌ ضمارٌ

 

 2علی اصغر ثیاب قذسی، 1رامیه بُسادی 

 ضىاسی، دکترای چیىٍ ضىاسی ي فسیل چیىٍ ضىاسی ي فسیل ضىاسی داوطجًی کارضىاسی ارضذ 
 ساهیي تْضادی

 

 

 چکیذٌ:

چاُ هتش دس  98ػاصًذ ػشٍن تِ ضخاهت ؿذُ حفاسی  ایاص خشدّ هیىشٍػىپی ًاصن ػذد همطغ 55هطالؼِ تؼذاد دسایي 

هَسد تشسػی لشاس  اص ًظش تغییشات ػٌگ ؿٌاػیایي ػاصًذ تْیِ ؿذ، ػپغ  هیذاى گاصی پاسع جٌَتی 88فاص  55ؿواسُ 

ػاصًذ ػشٍن پغ اص هطالؼات ػٌگ ؿٌاػی دس وِ  ی هختلف ػاصًذ ػشٍن سا تؼییي ًوایین،تخؾ ّا گشفت تا تتَاًین

ٍ تخؾ احوذی  ؿیل  هیاًیتخؾ  ٍتخؾ پائیٌی تخؾ آّىی هذٍد  ،ًوایینتمؼین تَاًؼتین ایي ػاصًذ سا تِ ػِ تخؾ 

دس صیش تخؾ احوذی لشاس گشفتِ ٍ  تِ صَست پیَػتِ لشاس داسدتخؾ هذٍد تشسٍی ػاصًذ وظدهی  تاالئی هیـشیف هی تاؿذ،

ٍ تخؾ هیـشیف تشسٍی تخؾ  هیـشیف لشاس گشفتِ تخؾ دس صیش آّه ّایهذٍد ٍ تخؾ تش سٍی تخؾ احوذی اػت، 

ػاصًذ ػشٍن تشسٍی ػاصًذ دس ٍالغ  ،لشاس گشفتِ اػتتِ صَست ًا پیَػتِ احوذی ٍ دس صیش دٍلَهیت ّای ػاصًذ جْشم 

 ػپغ، )تاالآهذگی ػٌَهاًیي(وظدهی تِ صَست پیَػتِ ٍ دسصیش ػاصًذ جْشم تِ صَست ًاپیَػتگی فشػایـی لشاس داسد

 هؼشفیتیَصٍى  ػِ پائیي تِ تاالدسایي ػاصًذ تؼییي ؿذ وِ اص  هَجَدای فشاهٌیفشّتش اػاع یي ػاصًذ ا صیؼتیتخـْای 

-Hedbergella) 2، تیَصٍى ؿواسُ Troculina-Orbitolia assemblage zone)) 8 تیَصٍى ؿواسُ،ؿذ

Rotalipora assemblage zone) 3ؿواسُ   ٍ تیَصٍى ( (Nezzazata-alveolina assemblage zone ِتا تَج

دادُ دس ًْایت ٍ  دس ًظش گشفتِ ؿذٍ احتواالٌ تا تَسًٍیي  ػٌَهاًیي -لثیيتِ تخـْای صیؼتی ًاهثشدُ ػي ػاصًذ ػشٍن آ

تِ ٍ ولؼیوتشی  ی ػاصًذیی پشتَ گاهااًگاسّّای حاصل اص  سا تا دادُهماطغ ًاصن دس ػاصًذ ػشٍن  ّای تذػت آهذُ اص

 هطاتمت دادُ ؿذُ اػت. ػاصًذػول آهذُ اص ًوًَِ ّای ایي 

 

 ػاصًذ ػشٍن-تشاتیگشافیتیَاػ-لیتَاػتشاتیگشافیَای کلیذی:  ياشٌ

                                                           
 Ramin_land@yahoo.comؿشوت هلی حفاسی ایشاى  -اَّاص-خَصػتاى-8

 siabghodsi@yahoo.com  گشٍُ صهیي ؿٌاػی-داًـگاُ اسٍهیِ-آرستایجاى غشتی-2
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 مقذمٍ-8

ػٌَهاًیي آّىْای ون ػومی تِ صَست ّوِ جاًثِ ؿشٍع تِ سػَتگزاسی وشد وِ تِ ػاصًذ ػشٍن هؼشٍف اػت. ًام ایي ػاصًذ اص طی  دس  

تٌگ ػشٍن ٍالغ دس ؿوال تاختشی تْثْاى التثاع ؿذُ اػت، دس گزؿتِ ػاصًذ ػشٍن جضئی اص ػاصًذ تٌگؼتاى یا آّه لـتىاى تِ 

هتش ضخاهت داسد وِ ؿاهل ػِ  5/828غالة ایي ػاصًذ آّىی اػت وِ دس تشؽ ًوًَِ ؿاهل  حؼاب هی آهذ. اص ًظش ػٌگ ؿٌاػی سخؼاسُ

دس فاسع ػاحلی دس ػاصًذ ػشٍن دٍتخؾ لاتل تـخیص اػت وِ دس ساتطِ تا ػاصًذّای وَیت هی  ،اهاتخؾ لاػذُ ای، هیاًی ٍتاالئی اػت

دل ادس ًاحیِ خلیج فاسع ػاصًذ ػشٍن هؼ (.1691James & Wynd[1])تاؿذ وِ ؿاهل تخؾ ؿیل احوذی ٍ تخؾ آّىی هذٍد اػت

ػٌگَاسُ ّای هَجَد دس ایي ػاصًذ دس دٍ سخؼاسُ ون ػوك ٍ ػویك هـخص هی ؿَد، ٍد،احوذی، سٍهیال ٍ هیـشیف اػت. ػاصًذّای هذ

 Trocholina lenticularis ,Orbitolina concavaػٌگَاسُ ّایی وِ دس سخؼاسُ ون ػوك ػاصًذ ػشٍن یافت هی ؿَد ؿاهل 

ٍPraealveolina cretacea ٍNezzazata sp هی تاؿذ. ٍ دس سخؼاسُ ػویك ایي  ي خشدُ ّایی اص خاسپَػتاى ٍ جلثىْاٍ ّوچٌی

ٍ   Oligeostegid  ٍRotalipora sp  ٍHedbergella sp  ٍGlobigerina washitensisػاصًذ پالًىتًَْایی اص لثیل فشهْای  

(، ایي ػاصًذ دس [3]8372)هطیؼیاًَاػی اص گًَِ ّای آهًَیت دیذُ هیـَد وِ ػي ػاصًذ ػشٍن سا اص آلثیي تا تَسًٍیي دس ًظش هی گیشًذ

هتش اص ػوك  98تا ضخاهت  ِهیذاى گاصی پاسع جٌَتی هَسد تشسػی لشاس گشفت لاتل روش اػت وِ ػاصًذ هشتَط 88فاص  55چاُ ؿواسُ 

 (.8ش لشاس داسد)ؿىلهت 8585هتش تا 982

 

 ريش مطالعٍ:-2

همطغ ًاصن تْیِ  هیذاى گاصی پاسع جٌَتی 55اتتذا اص خشدُ ّای حفاسی چاُ اًجام ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ؿاهل دٍ تخؾ اػت،  هشاحل   

اص ػاصًذ ػذد همطغ ًاصن  55لشاس گشفت، دس ایي هطالؼِ تؼذاد  ِؿذ ٍ ػپغ هماطغ ًاصن تَػط هیىشٍػىَج  پالسیضاى هَسد هطالؼ

 ػي یاتی ٍ ػولیات هماطغ ًاصنٍفؼیلْای هَجَد دس ػپغ دس هشحلِ تؼذ تا اػتفادُ اص هیىش ،ػشٍن دس تاصُ ّای دٍ هتش تْیِ ؿذ

ػپغ تخـْا تا اػتفادُ اص ٍیظگی ّای ػٌگ ؿٌاػی تفىیه  صَست گشفت، ػاصًذدس ایي  (1691Wynd[2])تیَصًٍاػیَى تِ سٍؽ ٍایٌذ

تا اػتفادُ اص هطاتمت دادُ ؿذ وِ  وتشیولؼیٍ صن تا اطالػات حاصل اص ًگاسُ ّای گاها اطالػات حاصل اص هماطغ ًادس هشحلِ تؼذ ؿذ ٍ 

ٍ دس ًْایت جوغ  ذدس چاُ هَسد هطالِ تْیِ ؿػاصًذ ػشٍن ٍ ػٌگ چیٌِ ؿٌاػی چیٌِ ؿٌاػی صیؼت  ْایػتًَ دادُ ّاایي هجوَع 

 .تٌذی ٍ ًتیجِ واس هی تاؿذ

 

 جغرافیایی:مًقعیت  -3

لشاس داسد  N“345/3‘47˚26 ٍ E“362/52‘8˚52 جغشافیایی دس هیذاى گاصی پاسع جٌَتی دس خلیج فاسع تا هختصات 55چاُ ؿواسُ   

 (.8هتشی لشاس گشفتِ اػت)ؿىل 8585تا ػوك هتشی  982دس ایي چاُ ػاصًذ ػشٍن اص ػوك 
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 در خلیج فارس در میذان گازی پارس جىًبی 55مًقعیت چاٌ ضمارٌ : 8ضکل 

 

 بیًاستراتیگرافی سازوذ سريک-4

تیَصٍى تشای ایي ػاصًذ دس ًظش  ػِ 55تا تَجِ تِ فشاهٌیفشّا ٍ پالًىتًَْای هـاّذُ ؿذُ دس ػاصًذ ػشٍن دس چاُ ؿواسُ   

 (2)ؿىلهطاتمت داسد. (8965Wynd[2]گشفتِ ؿذُ وِ تا تیَصًٍاػیَى )

 

 assemblage zone Trocholina-orbitolina  بیًزين -4-8

تش اػاع هـاّذُ فشاهٌیفشّایی اص خاًَادُ  ،دس ًظش گشفتِ ؿذهتش  8545 تا ػوك هتش8583اص ػوك    8تیَصٍى ؿواسُ    

Trocholina  ٍOrbitolina ایي  ٍایٌذ اػت 28تیَصٍى  هؼادل 8یافت صٍى ؿواسُ آغاص ٍ تا ًاپذیذ ؿذى آًْا پایاى (8 )تصَیش

دس ایي تیَصٍى فؼیلْای ّوچَى تىؼتَالسیا، هیلَلیذُ، خشدُ  (8965Wynd[2]ػٌَهاًیي سا ًـاى هی دّذ )-صٍى ػي آلثیي

ایي تیَصٍى دس ًاحیِ سٍدیؼت، خشدّْای جلثه ٍ ّوچٌیي پَػتِ خاسپَػتاى ٍ تشؿْایی اص ػالِ آًْا هـاّذُ هی ؿَد

( ایي تیَصٍى دس چاُ [3]8372هطیؼی)جاًـیي آى هی ؿَد  Oligustegina خَصػتاى دیذُ ًوی ؿَد ٍ سخؼاسُ آّىی داسای  

 .دس تخؾ هذٍد گؼتشؽ داسد 55
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 خردٌ ريدیست َمراٌ با مًاد وفتی( C) -اربیتًلیىا  (B) - ( Elongata) کًلیىاتر( A) :8تصًیر

 

 Hedbergella –Rotalia assemblage zoneبیًزين  -4-2

 دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ سٍتالیا ػٌگَاسُ ّذتشطال هتشی تش اػاع هـاّذُ 8585هتشی تا  8545اػواق اص  2ؿواسُ تیَصٍى    

، هحذٍدُ (2)تصَیش هی ؿَددس ایي تیَصٍى آثاس پَػتِ ٍ ػَصى خاپَػتاى ًیض هـاّذُ  تا ًاپذیذ ؿذى آًْا ّن توام هی ؿَد، ٍ

گؼتشؽ  55( ایي تیَصٍى دس تخؾ احوذی ػاصًذ ػشٍن چاُ 1691Wynd[2])ٌَهاًیي هی تاؿذصهاًی ایي صٍى اص آلثیي تا ػ

تِ  3دس صیش تیَصٍى ؿواسُ لشاس گشفتِ ٍ  8تش سٍی تیَصٍى ؿواسُ  2تیَصٍى ؿواسُ  اًگش یه هحیط ػویك دسیایی اػتییافتِ ٍ ت

ٍایٌذ  23صٍى ؿواسُدل تیَاهؼ 2لاتل روش اػت وِ تیَصٍى ؿواسُ ّویي دلیل ػي ایي تیَصٍى ػٌَهاًیي دس ًظش هیگیشین ٍ 

 .هی تاؿذ

 

 

 

 مقطع عرضی از سًزن خارپًست (G) ؟ ريتالیپًرا (F) ؟َذبرشال (Eو D):2تصًیر
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 Nezazzata.- alveolinids assemblage zone بیًزين -4-3

لشاس داسد، ایي صٍى  2دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ دس تاالی تیَصٍى ؿواس  هتش985تا ػوك هتش   8585اص ػوك   3تیَصٍى ؿواسُ  

آلَئَلیٌا آغاص ٍ تا ًاپذیذ ؿذى ایي فشاهٌیفشّا ًیض پایاى هی یاتذ پشیش اػاع هـاّذُ فشاهٌیفش ّای ؿاخص اص خاًَادُ ًضاصاتا ٍ 

 ([4(]8385سحیوی ًظاد))ٍ احتواالً تَسًٍیي هی تاؿذٍایٌذ هطاتمت داسد ٍ ًـاى دٌّذُ ػي ػٌَهاًیي  25تا صٍى  3صٍى ؿواسُ 

 .دس ایي صٍى دیذُ ؿذُ اػت  ُ ّای خاسپَػتاىخشد

  

 ( قسمتی از پًستٍ ي سًزن خارپًستK)-(Simplex(پرآلًئًلیىا)J)-(Picardi( وسازاتا)I) -(Conica( وسازاتا)H):3تصًیر
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 (در میذان گازی پارس چىًبی55)چاٌ :بیًاستراتیگرافی سازوذ سريک 2ضکل 

 

 سازوذ سريکلیتًاستراتیگرافی  -5

اػاع تشسػی ّای اًجام ؿذُ تش سٍی خشدُ ّای حاصل اص حفاسی ایي چاُ تَػط هیىشػىَج دٍ چـوی ػِ تخؾ دس  تش  

 Ghazbanتخؾ احوذی ٍ تخؾ هیـشیف اػت ،هذٍدػاصًذ ػشٍن لاتل تفىیه اػت وِ اص پائیي تِ تاال ؿاهل تخؾ 

 (3)ؿىل.( ( [5]1385

 

 مذيدبخص -5-8
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ػٌگ ؿٌاػی ایي هـاّذُ ؿذُ اػت، هتش  45تا ضخاهت هتشی  8545هتشی تا ػوك  8585اص ػوك  55 ایي تخؾ دس چاُ  

تا هیاى الیِ ّای ًاصوی اص واهال هیىشایتی ٍتیشُ سًگ  ی ضخین الیِآّىْا تخؾ هذٍد تِ طَس ولی اصتیـتش آّىی اػت،  تخؾ

ایي تخؾ ٍوؼتَى ٍ پىؼتَى ّای حاٍی خشدُ فؼیل اػت وِ ؿاخص هحیطْای دسیاییی ون  آّىْایهی تاؿذ، هاسل ٍ ؿیل 

ػاصًذ  تِ ؿیلْای دس پاییي تِ صَست تذسیجی ػوك اػت ّوچٌیي سٍصًذاساى وف صی دس ایي تخؾ دیذُ هی ؿَد، تخؾ هذٍد

ص تاالی ایي تخؾ ًیض تا تخؾ ایي تِ صَست پیَػتِ تشسٍی ؿیل وظدهی لشاس گشفتِ اػت، هشوظدهی تثذیل هی ؿَد تٌاتش

ٍ تِ آّه  تِ صَست تذسیجی تِ ػوت تاال هاسلی (I)ًَع آّىْای تخؾ هذٍداحوذی تِ صَست پیَػتِ اػت تِ ایي دلیل وِ 

دس آّىْای تخؾ هذٍد تلَسّای وَچىی اص دٍلَهیت  .تش هیضاى تلَسّای دٍلَهیت اضافِ هی ؿَدٍ تثذیل هی ؿًَذ  (II)ًَع 

دس ، آثاس ًفتی (4)تصَیش دس آّىْای ایي ػاصًذ ؿذُ اػت لخل تیي تلَسی لاتل تَجْیتاػث افضایؾ تخسؿذ وشدُ اػت وِ 

ػٌگی ٍ ؿیل تیتَهیٌِ ًیض هـاّذُ ؿذ وِ ًـاى  ػشاػش ایي تخؾ دیذُ هی ؿَد، دس تخـْای پائیٌی ایي تخؾ آثاس هاػِ

ًگاسُ حاصل اص پشتَی گاها دس تشاتش  .([6]8374)هطیؼی دٌّذُ یه استثاط گزسا تا ػاصًذ تَسگاى دس ًاحیِ خلیج فاسع اػت

تخؾ هذٍد واّؾ صیادی سا دس هیضاى گاها ًؼثت تِ تخؾ ؿیل احوذی دس تاال ٍ ػاصًذ وظدهی دس پائیي ًـاى هی دّذ، ٍ 

ـاى ًگاسّای حاصل اص ولؼیوتشی افضایؾ هیضاى آّه ٍ واّؾ هیضاى دٍلَهیت سا تِ هیضاى صیادی ًؼثت تِ تخؾ احوذی ً

 هیذّذ ٍ واّؾ ؿذیذ هیضاى آّه سا دس ػاصًذ وظدهی دس سیض تخؾ هذٍد سا ًیض ًوایاى هی ػاصد.

55 

 

 ( ضیل بیتًمیىٍ در زمیىٍ میکرایتیO)–( ديلًمیت ثاوًیٍ M)–(تخلخل بیه بلًرَای ديلًمیت L: )4تصًیر 

 بخص احمذی -5-2

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

تخؾ احوذی تٌاٍتی  هتش هـاّذُ ؿذُ اػت 35هتشی تا ضخاهت  8585هتشی تا ػوك  8545ػوك  اص 55ایي تخؾ دس چاُ   

تشسٍی آّه ّای هذٍد لشاس گشفتِ اص آّه ٍ آّىْای دٍلَهیتی ٍ هاسل خاوؼتشی چؼثٌذُ اػت، ایي تخؾ تِ صَست تذسیجی 

 احوذی هیضاى گاهای تیـتشی سا دس تشاتش تخؾ ًگاسُ ی حاصل اص پشتَ گاها ٍ دس تاال دس صیش آّه تخؾ هیـشیف لشاس هی گیشد،

اى هَجَد ًـٍػٌگ ؿٌاػی دّذ ٍ ّوچٌیي ؿَاّذ فؼیلی  هی ًـاى  ٍ تخؾ هیـشیف دس تاال پائیي  هذٍد دستخؾ ًؼثت تِ 

 حوذی اػت.تشای تخؾ ا دٌّذُ هحیط ػویك 

 

 

 بخص میطریف -5-3

ػٌگ ؿٌاػی ایي تخؾ ؿاهل تٌاٍتی اص  ،هتشی هـاّذُ گشدیذ 982هتشی تا  8585اص ػوك  55تخؾ هیـشیف دس چاُ   

دس ساتطِ تا ػاصًذ هیـشیف دس ًاحیِ لطش اػت وِ اص ، ایي تخؾ  داًِ دسؿت ٍ هتثلَس هی تاؿذآّىْای هتثلَس ٍ دٍلَهیت ّای 

 جٌَب ٍ جٌَب غشتی خلیج فاسع تا جٌَب ػشاق گؼتشؽ داسد ًظش صهاًی هؼادل ػشٍن پؼیي هی تاؿذ ٍ دس ًَاحی

([7]1662  Burchette)،  دس ایي تخؾ تلَسّای اص اًیذسیت ٍ رسات گالوًَیت ّن دیذُ هی ؿَد وِ هی تَاًذ ًـاًگش یه

احوذی لشاس داسد ٍ هشص  تِ صَست پیَػتِ تش سٍی تخؾ هیـشیف تخؾحَضِ ون ػوك ٍ تثخیشی تشای تخؾ هیـشیف تاؿذ، 

دس ًاحیِ خلیج فاسع  اط تا تاالآهذگی اٍاخش ػٌَهاًیيتاالئی آى تا دٍلَهیتْای هتثلَس ػاصًذ جْشم ًاپیَػتِ اػت وِ دس استث

ػاصًذ هیضاى گاهای ووتشی سا ًؼثت تِ تخؾ احوذی ًـاى هیذّذ ٍ ًگاسّای هشتَط  ی، ًگاسُ ی گاها[(3]8372)هطیؼی اػت

 ٍلَهیت هیضاى فشاٍاًی دٍلَهیت سا دس ایي تخؾ ًـاى هیذّذ.تِ ولؼیت ٍ د

 

 

 ( گالکًویت در زمیىٍ ديلًمیتQ)–(بلًر اویذریت P:)5تصًیر
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 (در میذان گازی پارس چىًبی 55: لیتًاستراتیگرافی سازوذ سريک )چاٌ 3ضکل 

 

 وتیجٍ گیری: -6

 پاسع جٌَتی. دس هیذاى گاصی55ًتایج حاصل اص تشسػی ػاصًذ ػشٍن دس چاُ   

 تیَصٍى تمؼین ؿذ وِ ٍ ػي آى آلثیي تا ػٌَهاًیي دس ًظش گشفتِ ؿذ. چْاسػاصًذ ػشٍن تِ  -

 ین ؿذ.ؼػاصًذ ػشٍن اص ًظش ػٌگ چیٌِ ای تِ ػِ تخؾ هذٍد، احوذی ٍ هیـشیف تم -

ٍ هشص تاالیی آى تا ػاصًذ جْشم تا ًاپیَػتگی  هشص صیشیي ایي ػاصًذ تا ػاصًذ ػشٍن تِ صَست پیَػتِ دس ًظش گشفتِ ؿذ -

 فشػایـی وِ احتواالً هشتَط تِ تاال آهذگی دس طی ػٌَهاًیي اػت.

تا تَجِ تِ ؿَاّذ ػٌگ ؿٌاػی ٍ فؼیل ؿٌاػی ٍ ّوچٌیي ًتایج حاصل اص ًگاسُ گاها، ػاصًذ ػشٍن داسای دٍ سخؼاسُ آّىی  -

 تخؾ احوذی( هی تاؿذ.ون ػوك)تخؾ هذٍد ٍ هیـشیف( ٍ یه سخؼاسُ ػویك)
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 تطکر ي قذر داوی:

اص اػتاد گشاهی جٌاب  دوتش ثیاب  لذػی ٍ ّوچٌیي پشػٌل هحتشم اداسُ صهیي ؿٌاػی ؿشوت هلی حفاسی ایشاى ووال تـىش   

 سا داسم.
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