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بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی بخش باالیی سازند داالن در میدان سلمان واقع 

 در خلیج فارس
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 دانشجو دکترای زمین شناسی  سنگ رسوبی ورسوب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  -2

Maryamsohrabi87@yahoo.com 

 

 چکیده 

ميانه شامل یکی از مهمترین سيکلهای رسوبی تجمع هيدروکربور )نفت و گاز( می باشد. پسين در خاور -پرمين ميانی 

باشد که در منطقه مورد مطالعه تحت عنوان سازند داالن می (Lower Kuff)سنگ مخزن پرمين پایانی، سازند خوف زیرین 

ی شده، یک واحد انيدریتی در بخش ميانی و است. این سازند متشکل از یک واحد کربناته در باال عمدتاً دولوميتشناخته شده

 باشد.یک واحد کربناته عمدتاً دولوميتی در پایين می

های اسکلتی، پلوئيدها، اائيدها، آنکوئيدها، گل در این مطالعه، مهمترین اجزاء تشکيل دهنده سازند کربناته داالن شامل: خرده

ميکروفاسيس استاندارد مربوط به کمربندهای  01ین شواهد، تعداد آهکی و انيدریت مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس ا

ویلسون و زیر محيطهای پشته یا شول االيتی، بخش پشتی شول االيتی، الگون در زیر منطقه  9و  8، 7، 6رخساره ای 

 سبخا در ممبر داالن باالیی مورد شناسایی قرار گرفتند. -جزرومدی و پهنه جزرومدی 

 

 اسيس ، محيط رسوبی ، سازند داالن ، :ميکروف کلیدواژه
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 مقدمه

و سيعی از پليت عربیی تیه نشیين شیده اسیت. ایین       تریاس بوده که درناحيه  -کربناته پرمو سازند داالن  بخشی از سری 

در  نامگیااری شیده اسیت .    (Khuff)سازند همراه با سازند کنگان در کشورهای عربی تحت عنوان سازند خیوف  

پسين( همراه با سازندهای فراقان )پرمين پيشين( و کنگیان )ترییاس پيشیين(     -)پرمين ميانی ایران سازند داالن 

 شوند.تحت عنوان گروه دهرم ناميده می

ای بیا ویگگيهیای مشیابه    ها را به واحدهای رخسارهمطالعة ميکروفاسيسها با استفاده از مقاطع نازك ميکروسکوپی رخساره

کنند. دستيابی به این نتایج رسوبگااری ویگه و عوامل رسوبگااری هستند، تقسيم بندی میکه منعکس کننده محيطهای 

نيازمند مطالعة همزمان ميکروفاسيسها در مقياس ميکروسکوپی و مطالعه و بررسی ليتوفاسيس و رخساره های زیستی در 

 .مقياس ماکروسکوپی است

 موقعیت و وضعیت جغرافیائی میدان مورد مطالعه

در مرز مشترك ایران و امارات متحده عربی واقع شده و یک  (Persian Gulf)سلمان در ميان آبهای خليج فارس ميدان 

کيلومتری جنوب جزیره الوان و در جنوب غربی جزیره کيش قرارگرفته  041ميدان مشترك محسوب می گردد. این ميدان در 

در جنوب شرقی خليج فارس واقع شده و مرز  (Salman Fied)است نام قبلی این ميدان ساسان بوده است.  ميدان سلمان 

آبی ایران و امارات متحده عربی از ميان آن می گارد، بطوریکه بخش عمده این ميدان در آبهای ایران واقع شده است. بخش 

 (. 0-0عربی این ميدان ابوالبوخوش نام دارد )شکل 

 

 ( موقعیت میدان سلمان 1شکل 

-است. مرز بين این دو سازند، مرز پرموپيشين( برروی سازند داالن )پرمين ميانی و پسين( قرار گرفتهسازند کنگان )تریاس 

ای بيانگر این مطلب است که سازند داالن )بخشهای داالن باالئی، بخش تریاس، مورد شک و تردید است. مطالعات ناحيه

 است. روی سازند فراقان )پرمين پيشين( واقع شدهميانی و پسين بر انيدریتی نار و داالن پائينی( به سن پرمين
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 شناسی ساختمانی میدان سلمانزمین

باشد و بصورت یک گنبد متمایل به بيضوی است و محور آن ميدان سلمان یک ساختمان حاصل از فعاليت دیاپيریسم می

و نفوذ و فشار  (Basement)می باشد که احتماالٌ مربوط به حرکت گسلهای عميق پی سنگ  NNE-SSWتقریباٌ در جهت 

نمک به باال می باشد. فعاليت کوهزائی هرسينين پسين عالوه بر حرکات ناحيه ای, حرکات مدور و باالرو محلی در هردوقسمت 

اند. خاصيت این های مانند سلمان شدهشرقی, غربی حوضه نمکی سری هرمز حاصل نموده است که باعث توليد ساختمان

رسد. درحاليکه بنا بر خاصيت دیاپيریسم در ستيغ ساختمانهای گنبدی شکل، شيب کم در یالها بوده که به چند درجه می

 آیند بوجود می (Radial Faults)انجام شده و گسلهای شعاعی  Collapseعمل 

 میکروفاسیسها  

 وکستون با فسیلهای کامل (SMF-8) 

زی )بنتيک( در زمينة ميکرایتی پرکنده هستند. این ميکروفاسيس یک وکستون کامل بوده که فسيلهای فورامينيفرهای کف

زی در اینجا بيشتر ميليوليد هستند. این مقدار کمی بایوکلست نيز بصورت پراکنده مشاهده می شود. فرامينيفرهای کف

 7( بوده و مربوط به رسوبگااری در کمربند شمارة 0971ویلسون ) 8ة ميکروفاسيس منطبق با ميکروفاسيس استاندار شمار

  با گردش آزاد آب دریا می باشند یعنی آبهای کم عمق

 

 

 وکستون بایوکلستی با آشفتگی زیستی (SMF-9) 

اسيس های اسکلتی  در یک زمينة ميکرایتی است. آثار آشفتگی زیستی در این ميکروفاین ميکروفاسيس حاوی قطعات و خرده

( بوده و رسوبگااری آن مربوط 0971ویلسون ) 9مشاهده می گردد.. این ميکروفاسيس معادل ميکروفاسيس استاندارد شمارة 

 است 7ای به کمربندهای رخساره 

 

 (SMF-10) های پوشش دار و سائیده شدهپکستون بایوکلستی با دانه

درصدی دانه های غير اسکلتی )اائيد( بوده که یک پکستون های اسکلتی پوشش دار و ميکروفاسيس مورد نظر دارای دانه

ایها و براکيوپودها فراوان بوده که فضای بين آنها را ميکرایت پرکرده است. های اسکلتی دوکفهتيپيک محسوب می گردد. خرده

اسيس مربوط به ( بوده رسوبگااری این ميکروف0971ویلسون ) 01این ميکروفاسيس معادل ميکروفاسيس استاندارد شمارة 

های آن متعلق به محيطهای پرانرژی بوده که با حرکت بسوی سطوح شيب دار در آبهای بوده و دانه 7ای کمربندهای رخساره

 اند.آرام ته نشين شده

 

 (SMF-11) گرینستون بایوکلستی

اکيوپود و جلبکهای سبز پوشش های اسکلتی فراوان از گاستروپود، برميکروفاسيس گرینستون بایوکلستی حاوی قطعات و خرده

اند. بی شک سيمان انيدریتی ثانویه بوده و باتوجه با بافت این دار بوده که توسط سيمان انيدریتی به هم متصل شده

گردد. این ميکروفاسيس می توان حدس زد که بصورت اوليه فاقد ميکرایت بوده است و یک گرینستون محسوب می
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یعنی کمربند روبيده  6ای ( بوده و در کمربند رخساره0971ویلسون ) 00استاندارد شمارة  ميکروفاسيس معادل ميکروفاسيس

 شده رسوبگااری نموده است. 
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 (SMF-13) گرینستون آنکوئیدی

ادل ميکروفاسيس ها اغلب دارای پوشش جلبکی هستند و معدار بوده که دانهاین ميکروفاسيس شامل گرینستون آنکوئيد

( بوده که در محيط بسيار کم عمق و آبهای با انرژی متوسط تا باال تشکيل شده است.این 0971ویلسون ) 01استاندارد شمارة 

تشکيل می گردد. آنکوئيدها با اندازة درشت و پوستة غير متحدالمرکز  6ای شمارة ميکروفاسيس منحصراً در کمربند رخساره

های ميکروفاسيس ماکور بوده که در مقاطع نازك ميکروسکوپی ممبر داالن باالئی ،تنها نمونه 1کلکامالً مشخص هستند. ش

 . قابل مشاهده است

 

 میکروفاسیس گرینستون آنکوئیدی  میکروفاسیس گرینستون آنکوئیدی    22شکل شکل 

 

 گرینستون اینتراکلستی -رخسارة لگ   (SMF-14) 

این ميکروفاسيس شامل ليتوکلستهای درشت و زاویه دار در برخی موارد گرد شده و در مکانهائی با اائيدها و پلوئيدها همراه 

( بوده که مربوط به رسوبگااری در منطقة 0971ویلسون ) 04هستند. این ميکروفاسيس معادل ميکروفاسيس استاندارد شمارة 

 . ای( استرخساره 6روبيده شده )کمربند 

 

 گرینستون االیتی (SMF-15) 

ميکروفاسيس گرینستون االيتی یکی از فراوانترین ميکروفاسيسهای ممبر داالن باالئی در ميدان سلمان بوده و از دانه های 

ها پلوئيد و بخش بسيار کمی را هم خرده های پوشش دار ميکرایت در یک زمينه اسپارایتی تشکيل شده است. درصدی از دانه

اندازه اکثراٌ ریز بوده اما جورشدگی خوبی را نشان می دهند. در بسياری از موارد این اسکلتی تشکيل می دهد. اائيدها از نظر 

 توان تشخيص داد های بافت اوليه را به سختی میميکروفاسيس دولوميتی شده و آثار و باقی مانده

 (SMF-16) گرینستون و پکستون پلوئیدی

ای از سيمان اسپارایتی تا ميکرواسپار پلوئيد در زمينههای این ميکروفاسيس یک گرینستون پلوئيدی بوده که دانه

های پلوئيد وجود دارد. این اند. بخشهای از زمينه نيز ميکرایتی به نظر می رسد. درصدی اائيد نيز همراه دانهقرارگرفته

بندهای ( بوده و مربوط به رسوبگااری در کمر0971ویلسون ) 06مکروفاسيس معادل ميکروفاسيس استاندارد شمارة 

 . باشدمی 8و  7ای رخساره

 (SMF-19) وکستون المینه دار با بافت فنسترال-میکروفاسیس مادستون

BA
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ای از پلوئيدها و این ميکروفاسيس شامل مادستون و وکستون المينه دار با بافت فنسترال است. در این ميکروفاسيس مجموعه

ها در بخشهای ميکرایتی قابل مشاهده است. در بسيار از المينهاستراکود و حفرات پرشده با انيدریت مشاهده می گردد. 

( 0971ویلسون ) 09ها تبدیل مادستون به وکستون دیده می شود. این ميکروفاسيس معادل ميکروفاسيس استاندارد نمونه

 یعنی تاالبها و خليجهای کوچک رسوبگااری نموده است. 8ای بوده که در کمربند رخساره

 

 

 مبر داالن باالئی در میدان سلمانرسوبی ممحیط

یا پهنة  6ای ميکروفاسيسهای گرینستون بایوکلستی، گرینستون آنکوئيدی، رخسارة لگ و گرینستون االيتی در کمربند رخساره

اند. ميکروفاسيسهای وکستون با فسيل کامل، وکستون بایوکلستی، و وکستون روبيده شده و شسته شده رسوبگااری نموده

وکستون -اند. گرینستون پلوئيدی، مادستونپالتفرم دریای باز یا الگون ته نشين شده 7ای بایوکلستی صرفاً در کمربند رخساره

ای پالتفرم محدود شده و ميکرایت هموژن در پالتفرم تبخيری یا کمربند رخساره 8ای المينه دار پلوئيدی در کمربند رخساره

 ند.ارسوبگااری نموده 9و 8شمارة 

نتيجه اینکه در مطالعة محيطهای رسوبی تواليهای ماکور چهار زیر محيط رسوبی تشخيص داده شده که این زیر محيطها 

 اند:تشکيل شده هموکلينال در یک حوضة درون شلفیبرروی یک رمپ کربناتة 

  پشته(shoal)تواند ت و بایوکلست می، وجود گرینستونهای اٌاٌليتی ریز تا دانه متوسط همراه با بخشهای حاوی پل

بندی با زوایه کم بندی مورب و الیهبيانگر وجود این زیرمحيط رسوبی باشد.  این رخسارة دانه پشتيبان حاوی چينه

 باشد.بوده که بيانگر رسوبگااری و وجود امواج ماسه ای و ریپل مارکهای بزرگ مقياس در یک محيط پرانرژی می

  بخش پشتی پشته(leeward shoal)بندی مورب با زاویة دار ریزدانه است که دارای چينه، شامل گرینستون پلت

وجود هرگونه فونای دریای باز باشد. عدمکم  بوده که نشان دهندة رسوبگااری با جریانهای تقریباً کم انرژی می

 باشد. شده میبيانگر یک محيط تقریباً محدود

  الگون زیر منطقة جزرومدی(subtidal lagoon) رخسارة شاخص این زیر محيط مادستون تا وکستونهای ،

 باشد. حاوی جلبکهای سبز می

 سابخا -پهنة جزرومدی(tidal flat-sebkha) های تبخيری حاوی برشهای ریزشی حاصل از انحالل که با پهنه

 باشند.انيدریتهای اوليه همراه می

  

 نتیجه گیری 

ميکروفاسيس در ممبر داالن باالئی مورد شناسائی 01با مطالعة مقاطع نازك ميکروسکپی موجود از ممبر داالن باالئی  تعداد 

ای گيری نمود که ممبر داالن تنها در کمربندهای رخسارهقرار گرفت. براساس ميکروفاسيسهای شناسائی شده می توان نتيجه

مشاهده نشد.  1تا  0ای است. چراکه ميکروفاسيسهای مربوط به کمربندهای رخساره ویلسون رسوبگااری نموده 9و  8، 7، 6

البته الزم به ذکر است که بخشهای ميانی و پائينی ممبر داالن باالئی بشدت دولوميتی شده است و در بسياری از موارد بافت 

ا این وجود با توجه به پراکندگی دولوميتها و اوليه رسوب بخوبی مشخص نيست تا بتوان ميکروفاسيسها را دقيق تشخيص داد. ب

 شبيه سازی شبح آلوکمها در مواردی بافت اوليه و ميکروفاسيس تشخيص داده شد.

یا پهنة  6ای ميکروفاسيسهای گرینستون بایوکلستی، گرینستون آنکوئيدی، رخسارة لگ و گرینستون االيتی در کمربند رخساره

اند. ميکروفاسيسهای وکستون با فسيل کامل، وکستون بایوکلستی، و پکستون نموده روبيده شده و شسته شده رسوبگااری
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وکستون -اند. گرینستون پلوئيدی، مادستونپالتفرم دریای باز یا الگون ته نشين شده 7ای بایوکلستی صرفاً در کمربند رخساره

ای ت هموژن در پالتفرم تبخيری یا کمربند رخسارهپالتفرم محدود شده و ميکرای 8ای المينه دار پلوئيدی در کمربند رخساره

 اندرسوبگااری نموده 9شمارة 

 

 منابع فارسی
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