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محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی اهواز و آب
تیمور (فرو افتادگی دزفول شمالی)
3

سادات فیض نیا  ،1عباس فهیمی(* ،)2 ،مظاهر یاوری

 -1استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
-2کارشناسی ارشد ،گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی و احد علوم و تحقیقات
 -3کارشناسی ارشد ،بخش زمین شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
پذیرش مقاله1311/2/22 :
تأیید نهایی مقاله1311/11/22 :
چکیده
سازند فهلیان توالی کربناته با سن کرتاسه پایینی است که در حوضه رسوبی زاگرس به طور گسترده نهشته شده
است .سازند فهلیان در مقطع تحت االرضی چاههای  323از میدان نفتی اهواز و  32از میدان نفتی آب تیمور
مورد مطالعه قرار گرفته است .مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره ها منجر به شناسایی  13میکروفاسیس گردید.
این میکروفاسیسها در یک محیط رمپ کربناته تک شیب و در  4کمربند رخساره ای شامل پهنه های جزر و
مدی ،الگون ،سد و دریای باز نهشته شده اند .تغییرات نسبی سطح آب دریا در حین تشکیل نهشتههای سازند
فهلیان منجر به تشکیل سه سکانس رسوبی درجه سوم با مرزهای نوع اول و دوم گردیده است .این سکانسها بر
اساس آنالیز رخساره ها و شناسایی الگوی انباشتگی پیشرونده و پسرونده رسوبات شناسایی گردید .مرز پایینی
سکانس اول در هر دو مقطع از نوع اول بوده و بقیه مرزها از نوع دوم می باشد .سطوح حداکثر پیشروی در سازند
فهلیان مطابق با سطوح حداکثر پیشروی در زمان های معادل در پلتفرم عربی می باشد.
واژه های کلیدی :فهلیان ،کرتاسه پایینی ،میکرو فاسیس ،رمپ کربناته ،چینه نگاری سکانسی.

* تلفن نویسنده مسئول20131322102 :
Email: af1076@gmail.com

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان ...
مقدمه
کشور ایران دارای پهنه های ساختاری– رسوبی

فروافتادگی دزفول (شکل A-1و  )Bپرداخته و
محیطهای رسوبی سازند فهلیان و سکانسهای
رسوبی در دو چاه مورد مطالعه قرار گرفته است.

متعددی است ،از جمله این پهنه ها ،پهنه زاگرس
است که به علت نبود فعالیتهای آذرین ،وجود
سنگهای منشاء غنی از مواد آلی و سنگ مخزنهای
متخلخل و تراوا با سنگ پوشهای مناسب ،شرایط
منحصر به فرد برای تولید و انباشت هیدروکربن
فراهم کرده و باعث شده که این پهنه از نفت
خیزترین حوضههای رسوبی دنیا به حساب آید.
سازند فهلیان یکی از سازندهای مخزنی زاگرس
متعلق به گروه خامی و به سن نئوکومین (کرتاسه
پایینی) میباش د ،به علت عدم رخنمون این سازند
در فرو افتادگی دزفول شمالی و دارا بودن خاصیت
مخزنی ،مطالعه این سازند با کمک اطالعات
ژئوفیزیکی و مقاطع نازک حاصل از چاههای حفاری
شده شرکت ملی نفت ایران انجام گرفته و سبب
شناسایی بهتر شرایط نهشت و سایر خصوصیات
زمین شناسی این سازند میشود .برش نمونه سازند
فهلیان در یال جنوبی کوه دال ،در نزدیکی دهکده
فهلیان واقع در  02کیلومتری شرق دوگنبدان
(گچساران) و ده کیلومتری شمال نورآباد ممسنی

آغاز کار با مطالعات کتابخانهای و جمعآوری
اطالعات حاصل از کارهایی که تاکنون بر روی سازند
فهلیان انجام شده است .مرحله بعد مطالعات
آزمایشگاهی بود ،در این مرحله به مطالعه مقاطع
نازک گرفته شده پرداختیم ،به علت مخلوط شدگی
در نمونه های گرفته شده از خرده های حفاری،1
مطالعه مقاطع نازک از قسمت باالی سازند شروع
شده و با ظهور رخساره های جدید در مقاطع مرز
رخسارهها مشخص گردید .نامگذاری میکروفاسیسها
به روش تکمیل شده نامگذاری دانهام انجام گرفته
است .بعد از مرحله مطالعه مقاطع نازک ،با توجه به
اطالعات به دست آمده رخسارههای رسوبی در دو
چاه با استفاده از رخساره های استاندارد ویلسون
( )1035تفکیک و با مدل رمپ کربناته ارائه شده
توسط فلوگل ( )RMFمنطبق شد (فلوگل )2224 ،و
محیطهای رسوبی سازند در دو چاه تفسیر گردید.

در ناحیه فارس قرار دارد .سنگشناسی سازند
فهلیان در مقطع نمونه شامل  365متر آهک
تودهای که به رنگ قهوه ای تا خاکستری دیده

در مرحله بعد اطالعات بدست آمده با اطالعات
حاصل از چاه پیمایی و نمودار اشعه گاما 2مطابقت
داده شد و با کمک نرم افزار ستون رخسارهای و

میشود و در قسمتهای فوقانی دارای الیه بندی
متوسط ،اُاُلیتی ،پلتی و نسبت به سازند زیرین یعنی
سورمه از محتوای رسی بیشتری برخوردار است

چینه نگاری سکانسی ،سازند در دو چاه و مدل
شبیه سازی شده از محیط رسوبی سازند در زمان
رسوبگذاری رسم گردید ،سپس تطابق چینه نگاری
سازند در دو چاه مورد مطالعه قرار گرفت .مرحله
آخر جمع بندی اطالعات بدست آمده و ارائه نتایج
میباشد .مطالعات میکروسکپی تعداد  152عدد
مقطع نازک و اندازه گیری میکروسکپی عناصر
تشکیل دهنده در هر مقطع نازک از نظر درصد
دانههای اسکلتی ،اجزای غیر اسکلتی ،سیمان و
ماتریکس مورد بررسی قرار گرفته و نامگذاری

(آقانباتی .)1313 ،حد پایینی این سازند با
دولومیتهای تیره رنگ سازند سورمه در برش نمونه
همساز است .در مناطقی که سازند هیث گسترش
دارد این سازند حد زیرین سازند فهلیان را تشکیل
می دهد .حد باالیی سازند فهلیان در برش نمونه با
مارنها و آهکهای سازند گداون قابل انطباق است.
در این تحقیق به مطالعه و بررسی سازند فهلیان در
چاه شماره  323از میدان نفتی اهواز و چاه شماره
 32از میدان نفتی آب تیمور واقع در قسمت شمالی

روش مطالعه

-Well cutting
-Gamma ray log
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بوسیله روش تقسیم بندی تکمیل شده دانهام انجام
شده است .بر اساس این مطالعات تعداد 13
میکروفاسیس در چهار زیر محیط رسوبی دریای باز
( ،)Aسد ( ،)Bالگون ( )Cو پهنه جزر و مدی ()D

میکروفاسیس همراهی با اجزای اسکلتی کم
(وکستون) 1نیز حاکی از شرایط نامساعد منطقه
عمیق برای رشد موجودات دارد .این میکروفاسیس
منطبق بر کمربند رخساره ای شماره  1ویلسون

شناسایی شده است که در ادامه به شرح آنها می-
پردازیم.

( )1035و میکروفاسیس استاندارد  3فلوگل
( )1035و ویلسون ( )1035و  RMF1فلوگل
( )2224است.

میکرو فاسیسها:
گروه :A1 :A

وکستون دارای اسپیکول اسفنج

 :A2وکستون پلتی بایوکالست دار

))Spiculite Wackestone

))Bioclast Pellet Wackestone

این میکروفاسیس شامل  12تا  15درصد سوزن
اسفنج 2 ،درصد رادیولر ،به همراه قطعات فسیلی
خرد شده از جنس پوسته اکینوئید ،استراکد به
مقدار  5درصد و مقدار اندکی (1درصد) قطعات
فسیلی از جنس چرت میباشد .خمیره این
میکروفاسیس شامل  35درصد میکریت میباشد .از
فرآیندهای دیاژنزی استیلولیتی شدن و مگنتیتی
شدن ( 2تا  5درصد در حفرات آلوکمها و پوستهها)
و سیمان اسپاری را میتوان نام برد
( شکل  A -2و .)Bوجود آلوکمهای اسکلتی مثل
سوزن اسفنج به همراه مقدار کمی از پوسته رادیولر
و قطعات فسیلی دیگر از جمله عوامل تأیید کننده
شرایط نهشته شدن این میکروفاسیس در زیر محیط
دریای باز میباشند .اسفنجها و قطعات سوزنهای
مربوط به این گروه موجودات از نشانه های بارز
محیط عمیق دریا ،شرایط عمیق الگون و شرایط آب
سرد میباشند (تاکر و رایت .)1002 ،حضور این
آلوکمها به همراه پوسته رادیولر که موجوداتی با
پوسته سیلیسی و محیط رشد عمیق میباشند تایید

این میکروفاسیس شامل  5تا  12درصد خرده هاای
فسیلی از پوساته اکینوئیاد ،ساوزن اسافنج ،جلباک
سبز داسی کالدسه آ ،پوساته دو کفاهای باه هماراه
 15درصااد پلاات در خمیااره متشااکل از  35تااا 12
درصااد میکریاات ماایباشااد .درون آلوکمهااا ساایمان
اسپاری و  1تا  2درصد پیریت ثانویه دیده مایشاود
(شکل .)C-2این میکروفاسایس در بردارناده اجازای
اسکلتی خرد شاده مانناد پوساته اکینوئیاد ،ساوزن
اساافنج و دوکفااهای ماایباشااد .وجااود ایاان قطعااات
فسیلی به صورت خرد شده و با درصد کم حااکی از
حمل و نقل توسط امواج از محل اصلی زیسات ایان
موجودات یعنی محیط الگون ومناطق کم عماق باه
مناطق نیمه عمیق و دریای بااز و رساوبگذاری ایان
قطعااات همااراه بااا کاام شاادن اناارژی امااواج اساات
(فلوگاااال .)2224 ،همچنااااین در زمینااااه ایاااان
میکروفاسیس  12تا  15درصد پلتها به صورت کامالً
گرد شده مشاهده می شود که وجود ایان قطعاات و
حاشیه کامالً گرد شده آنها حاکی از حمال و نقال از
محیط اصلی تشکیل آنها توسط امواج و عوامل حمل

کننده محیط دریای باز نیمه عمیق تا عمیق برای
این میکروفاسیس است (فلوگل .)2224 ،همچنین
قطعات فسیلی از جنس سیلیس به همراه زمینه
میکریتی نیز خود موید شرایط کم انرژی میباشد.

و نقل دریایی و رسوبگذاری در شرایط دریاای بااز و
کاام عمااق تااا نیمااه عمیااق دارد .همچنااین زمینااه
میکریتی این میکروفاسیس نیز همانطور که در مورد
میکروفاسیس  A1شرح داده شد باه هماراه قطعاات

زمینه میکریتی می تواند هم در شرایط الگون و هم
در مناطق عمیق دریا به صورت گلهای همیپالژیک
یافت شود (تاکر و رایت .)1002 ،در مورد این

اسکلتی دوباره حمل شده حاکی از این زیار محایط
رسوبی است .این میکروفاسیس منطبق بار کمربناد
-Wackestone

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان ...
رخساااااارهای شاااااماره  4ویلساااااون ( )1035و
میکروفاسیس استاندارد  5فلوگل ( )2224و ویلسون

( )1035و  RMF3فلوگل ( )2224است.

شکل  )A( - 1موقعیت فرو افتادگی دزفول در زون زاگرس )B( ،موقعیت میادین مورد مطالعه در فروافتادگی
دزفول شمالی :A( ،اقتباس باتغییراتی از هیلز و مک کوالن ;1034 ،فالکون :B ،)1034 ،برگرفته شده از نقشه
 1:1, 000, 000شرکت ملی نفت ایران)
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شکل  )B ،A( -2وکستون دارای اسپیکول اسفنج ،در شکل  Bپوسته رادیولر بوسیله پیکان مشخص شده است،
( )Cوکستون پلتی بایوکالست دار )D( ،گل سنگ آرژلیتی ،در این تصویر کانیهای خود شکل دولومیت درون
زمینه سنگ مشخص است
میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخساره ای شماره
 :A3گل سنگ آرژلیتی
))Argillaceous Lime Mudstone
 1ویلسون ( )1035و میکروفاسیس استاندارد 3
این میکروفاسیس فاقد آلوکمهای کربناته می باشد و
فلوگل ( )2224و ویلسون ( )1035و  RMF2فلوگل
زمینه میکریتی مشاهده شده به علت آغشتگی به
( )2224است.
کانیهای رسی ( به میزان  25تا  52درصد) حالت
قهوه ای رنگ به خود گرفته است .وجود رس را از
روی پیکهای نمودار اشعه گاما میتوان تشخیص
داد .همچنین در برخی مقاطع  5تا  12درصد ذرات
کوارتز زاویه دار نیز دیده میشود .فرایندهای
دولومیتی شدن ( 12تا  15درصد) به صورت
بلورهای لوزی شکل ،مگنتیتی شدن و چرت زایی
نیز دیده میشود (شکل .)D-2عدم وجود قطعات
اسکلتی برجا (درصد ناچیز) حاکی از شرایط
نامساعد برای رشد و نمو ارگانیسمهای دریایی و
محیط عمیق دارد .ضمن آنکه وجود زمینه از گلهای
همی پالژیک به همراه آغشتگی به کانیهای رسی
حاکی از شرایط رسوبگذاری در عمق خیلی پایین تر
از خط اثر امواج و در شرایط کامالً آرام و کمبود
اکسیژن دارد (تاکر و رایت .)1002 ،این
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گروه :B1 :Bپکستون بایوکالستی پلتدار
))Pellet Bioclast Packstone

 :B2پکستون –گرینستون اینتراکالستی دارای
پلت

این میکروفاسیس شامل  5درصد خاار اکینوئیاد2 ،

((Intraclast Pellet Pack\ Grainstone

درصد سوزن اسفنج 5 ،درصد استراکد به همراه  2تا
 3درصد فرامینیفرهای بنتیک از جنس تکساتوالریا،
لنتیکولینا و تروکولینا 22 ،تا  32درصد جلبک سابز
از جنسااهای داساایکالدسااهآ و هالیماادا  1و درصااد

اجزای غیر اسکلتی این میکروفاسیس شامل 42
درصد اینتراکالست 32 ،درصد پلت و در بعضی

پوسته گاستروپود میباشد .از اجازای غیار اساکلتی
 32تا  42درصد پلت 12 ،درصد بلورهای خود شکل
دولومیت در بعضی بخشها 1 ،درصاد پیریات وجاود
دارد .این میکروفاسایس شاامل  12درصاد سایمان
اسااپاری و  32درصااد ماااتریکس میکریتاای اساات
(شکل .)A-3وجود خردههای اسکلتی حمل شاده از
محیط الگون به مقدار زیاد (حدوداً  42تا 52درصد)

جاها تا  5درصد دولومیت است .درون این
میکروفاسیس حدودا  5تا  12درصد اجزای اسکلتی
شامل توبیفیتها ،2سوزن اسفنج ،جلبک قرمز،
قطعات اکینوئید و تعدادی فرام لنتیکولینا مشاهده
می شود .این میکروفاسیس شامل  22تا  32درصد
ماتریکس میکریتی 12 ،تا  22درصد سیمان اسپاری
و 5درصد پیریت میباشد (شکل .)B-3همچنین
وجود خمیره متشکل از سیمان اسپاری حاکی از
انرژی باالی محیط در زیر محیط سدی و در نتیجه
شسته شدن میکریت از خمیره و ایجاد امکان
تشکیل سیمان اسپاری در بین آلوکمهای کربناته

ح اکی از حمال و نقال از محایط الگاون و نزدیکای
محیط رسوبگذاری این نهشته ها به محیط الگونی و
شارایط نسابتاً کام عمااق و تااثیر اماواج دریااا دارد.
همچنین وجود مقدار باالی پلتهاای گارد شاده کاه
محل تشکیل آنها ابتدا در زیر محیط الگاون باوده و
به صورت حمل شده نیز مویاد شارایط رساوبگذاری
این میکروفاسایس در محایط سادی و تحات تااثیر
اناارژی زیاااد امااواج اساات (فلوگاال .)2224 ،وجااود
مقداری از زمینه به صورت میکریت ( 32درصاد) در
محیط سدی می تواند بار اثار کام شادن انارژی در
محیط یا له شدن و خرد شدن پلتهای میکریتای در
نتیجااه تاااثیر عواماال مختلاای دیاااژنزی از جملااه
فشااردگی 1باشااد (تاااکر و رایاات .)1002 ،از دیگاار
عوامل تایید کننده این زیر محیط جورشدگی خاوب
ذرات و دانه های رسوبی به دلیل انرژی باالی محیط

این میکروفاسیس شامل  12درصد اُاُلیت 42 ،درصد
اینتراکالست از جنس میکریت و  5تا  12درصد
پلت می باشند .این میکروفاسیس  32تا  42درصد
سیمانهای بلوکی ،دروزی و میکریتی میباشد

می باشاد .ایان میکروفاسایس منطباق بار کمربناد
رخساااااارهای شاااااماره  3ویلساااااون ( )1035و
میکروفاسااایس اساااتاندارد  11فلوگااال ( )2224و
ویلسون ( )1035و  RMF26فلوگل ( )2224است.

(شکل .)C-3وجود اُاُلیت در آلوکمهای اصلی تشکیل
دهنده این میکروفاسیس به همراه اینتراکالستهای
میکریتی به صورت حمل شده و بدون زاویه به
همراه زمینه حاوی سیمان کربناته حاکی از شرایط

شده است .علّت وجود ماتریکس میکریتی به همراه
سیمان کلسیتی در میکروفاسیس  B1شرح داده
شده است .این میکروفاسیس منطبق بر کمربند
رخسارهای شماره  6ویلسون ( )1035و
میکروفاسیس استاندارد  11فلوگل ( )2224و
ویلسون ( )1035و  RMF26فلوگل ( )2224است.
 :B3گرینستون اینتراکالستی دارای اُاُلیت
))Oolite Intraclast Grainstone

رسوبگذاری در محیط سدی و پر انرژی دارد .این

-Compaction

-Tubiphytes
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میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخسارهای شماره
 6ویلسون و میکروفاسیس استاندارد  15فلوگل
( )2224و ویلسون ( )1035و  RMF27فلوگل
( )2224است.

میکروفاسیسها بیانگر شرایط رشد به صورت
ریفهای کومهای 1و در مناطق سدی و چسبیده به
الگون میباشد (فلوگل .)2224 ،میکروفاسیسB5
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  5ویلسون

 :B4گرینستون پلت دار

( )1035و میکروفاسیس استاندارد  11فلوگل
( )2224و ویلسون ( )1035است.
((Pellet Grainstone

این میکروفاسیس شامل 32تا  35درصد پلت5 ،
درصد اینتراکالست 5 ،درصد اُاُلیت میکریتی و
اجزای اسکلتی شامل  1درصد خار اکینوئید 5
درصد جلبک توبی فیت 2 ،درصد فرامینیفرهای
بنتیک از جنس میلیولید ،سودوسیکالمینا میباشد.
در این میکروفاسیس سیمانهای بلوکی و دروزی
مشاهده میشود که  52درصد سنگ را تشکیل
میدهند (شکل .)D-3آلوکم اصلی این
میکروفاسیس پلت میباشد که دارای جورشدگی
خوبی است به همراه پلتها مقدار کمی از قطعات
اسکلتی خرد شده نیز مشاهده میشود که حاکی از
شرایط پر انرژی مجاور الگون است .وجود زمینه
شسته شده از میکریت نیز از دیگر نشانه های تایید
کننده این زیر محیط میباشد .این میکروفاسیس
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  5ویلسون
( )1035و میکروفاسیس استاندارد  11فلوگل
( )2224و ویلسون( )1035و  RMF30فلوگل
( )2224است.
 :B5پکستون توبی فیتها
))Tubiphytes Packstone
این میکروفاسیس شامل  32درصد جلبک
توبیفیت 5 ،درصد داسی کالدسهآ 2 ،درصد
اکینوئید و  2درصد فرامینیفرهای بنتیک از جنس
تروکولینا و لنتیکولینا به همراه اجزای غیر اسکلتی
شامل  5تا  12درصد پلت 12 ،درصد اینتراکالست
میباشد .این میکروفاسیس شامل  35درصد
میکریت و  5درصد سیمان بلوکی است (شکل.)E-3
وجود جلبکهای توبیفیت و لیتوکودیوم درون

 :B6باندستون لیتوکودیومی
))Lithocudiom Boundstone
این میکروفاسیس از جلبک لیتوکودیوم با بافت
شبکهای 2ساخته شده است که حفرات آن توسط
سیمان کلسیتی نوع دروزی پر شدهاند .لیتو-
کودیومها به صورت ریفهای کومهای بیشتر در
حاشیه داخلی سدها وجود دارند (فلوگل .)2224 ،از
آلوکمهای غیر اسکلتی  2تا  5درصد اینتراکالست و
 5تا  12درصد پلت درون حفرات ساختمان شبکه-
ای دیده میشوند (شکل .)F-3شرح این
میکروفاسیس در  B5آمده است .این میکروفاسیس
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  5ویلسون
( )1035و میکروفاسیس استاندارد  3فلوگل
( )2224و ویلسون ( )1035و منطبق بر
فلوگل ( )2224است.

RMF12

گروه  :C1 :Cپکستون دارای فرامینیفر بنتیک و
جلبک سبز
)(Benthic Foraminifera Green Algae Packstone

این میکروفاسیس شامل  12تا  15درصد جلبک
سبز داسی کالدسهآ 5 ،درصد جلبک سبز کودیاسهآ
از جنس هالیمدا 12 ،درصد فرامینیفرهای بنتیک از
جنس میلیولید ،تروکولینا و لنتیکولینا 5 ،درصد

-Pach reef
-Network

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان ...

B

A

A

A

D

C

A

A

E

F
A

شکک

 )A( -3پ سککن ب یوک ستیککنر ی پ ت پ کک

()Cگرکنسن ب کننر ستینر ی پ ت لی

( )Bپ سککن ب –گرکنسککن ب پ نککر ی پ ت کننر ستیکک

( )Dگرکنسکن ب پ ک

ی پ ( )Eپ سکن ب و ییییک ی پ ( )Fیوندیکن ب

لین س یک مر
قطعات خار پوست 2 ،درصد پوساته گاساتروپود باه
همراه اجزای غیر اساکلتی شاامل  22تاا  32درصاد
پلت ،می باشد .خمیره میکروفاسایس شاامل  22تاا
 32درصد میکریت مای باشاد (شاکل .)A-4حضاور
جلبک سبز از جنسهای داسی کالدساه آ و هالیمادا
باااه هماااراه فرامینیفرهاااای بنتیا اک (میلیولیاااد،
تکستوالریا ،دخانیاا و ) . . .از خصوصایات باارز زیار
محیط الگون میباشاند (فولوگال ;2224 ،صاالحی،
 .(1316همچنین وجود پلت به صورت برجاا و لکاه
مانند حاکی از رسوبگذاری در همان محیط تشاکیل

و عدم حمل شدگی دارد (فلوگل .)2224 ،باه عاالوه
خمیره میکریتی نیز حاکی از شارایط زیار خاط اثار
موج و رشد و نمو باالی جلبکهای دریایی باه عناوان
منشا تولیاد پلتهاا و همچناین میکریات در خمیاره
سنگ مای باشاند .ایان میکروفاسایس منطباق بار
کمربنااد رخساااره ای شااماره  1ویلسااون ( )1035و
میکروفاسااایس اساااتاندارد  11فلوگااال ( )2224و
ویلسون ( )1035و  RMF20فلوگل ( )2224است.
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A
 :C2پکستون پلتی دارای کودیاسهآ
)(Codiacea Pellet Packstone
این میکروفاسیس شامل  3درصد جلبک کودیاسه،
 1درصد جلبک قرمز 2 ،تا  3درصد اجزای
خارپوست 1 ،درصد دوکفهای 2 ،درصد استراکد5 ،
درصد پوسته براکیوپود و  1درصد گاستروپود به
همراه اجزای غیر اسکلتی از جمله  42تا  52درصد
پلت می باشد .خمیره این میکروفاسیس شامل 32

A

B
A

تا  42درصد میکریت میباشد (شکل .)B-4وجود
پلت همراه با خمیره میکریتی و فسیلهای شاخص
محیط الگون از جمله جلبک سبز و فرامینیفرهای
بنتیک حاکی از شرایط رسوبگذاری مناطق کم
انرژی و عمق زی اد و منطقه با گردش محدود آب در
الگون دارد (فلوگل .)2224 ،میکروفاسیس C2
منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  1ویلسون

C

( )1035و میکروفاسیس استاندارد  16فلوگل
( )2224و ویلسون ( )1035و  RMF16فلوگل
( )2224است.

D
 :C3وکستون بایوکالستی دارای پلت

A

)) Pellet Bioclast Wackestone
این میکروفاسیس شامل  5درصد جلبک سبز داسی
کالدسه آ 5 ،درصد استراکد 3 ،درصد گاستروپود3 ،
درصد قطعات خار پوست و  1تا  2درصد دو کفه ای
و به میزان بسیار کم فرامینیفر تکستوالریا به همراه
اجزای غیر اسکلتی شامل  12تا  22درصد پلت می
باشد .خمیره این میکروفاسیس شامل  52تا 62
درصد میکریت میباشد (شکل .)C-4میکروفاسیس
 C3منطبق بر کمربند رخسارهای شماره  3ویلسون
( )1035و میکروفاسیس استاندارد  12فلوگل
( )2224و ویلسون ( )1035و  RMF20فلوگل
( )2224است.

E
A

شکل )A( - 4پکساتون دارای فرامینیفار بنتیاک و جلباک سابز،
جلبک داسی کالدسهآ ( )Bپکستون پلتای دارای بایوکالسات)C( ،
وکستون بایوکالستی دارای پلت )D( ،گال سانگ فسایل دار)E( ،
پکستون پلتی ،پلت به صورت لکه های تیره رنگ سرتاسر زمیناه را
فرا گرفته است

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان ...

 : C4گللللللل سللللللنگ فسللللللیل دار

گللللروه  :D1 :Dگللللل سللللنگ سللللیلتی

()Fossiliferous Mudstone

()Silty Mudstone

این میکروفاسیس شامل  2تا  3درصد قطعات
خارپوست 1 ،تا  2درصد خار اسفنج ،فرامینیفرهای
بنتیک از جنس لنتیکولینا و میلیولید به مقدار کم
به همراه اجزای غیر اسکلتی شامل  1تا  2درصد
پلت می باشد .خمیره این میکروفاسیس شامل 05
درصد میکریت می باشد .در این میکروفاسیس
فابریک استیلولیت و پیریت درون حفرات آلوکمها
نیز دیده می شود (شکل .)D-4وجود فرامینیفرهای
بنتیک شاخص محیط الگون به همراه مقدار کم
سوزن اسفنج و مشاهده آثار حفاری توسط
موجودات حفار در این میکروفاسیس حاکی از
رسوبگذاری در شرایط آرام و مربوط به محیط با
چرخش محدود آب و عمیق الگون میباشد .این
میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخسارهای شماره
 1ویلسون ( )1035و میکروفاسیس استاندارد 22
فلوگل ( )2224و ویلسون ( )1035و  RMF19فلوگل
( )2224است.
 :C5پکستون پلتی ()Pellet Packstone
این میکروفاسیس شامل 52تا  62درصد پلات و مقادار
بسیار کم قطعات اسکلتی شامل  1درصد جلبک داسی
کالدسااهآ 1 ،درصااد فرامینیفاار تروکولینااا 1 ،درصااد
قطعات استراکد به همراه خمیره میکریتی دیاده مای-
شود (شکل .)E-4وجود پلت درجا در زمینه باه مقادار
زیاد به همراه زمینه میکریتی و با توجه به قانون والتار،
بر پایه این قانون ،یک ردیای رخساارهای پیوساته ،در
محیط یا زیر محیطهاایی کاه در کناار یکادیگر وجاود
داشته اند ،پدیدار شده اند ،دالیل ذکار شاده حااکی از
شرایط با گردش محدود آب و عمق متوسط و اثار کام
امواج دریا در محدوده الگون دارد .ایان میکروفاسایس
منطبااق باار کمربنااد رخسااارهای شااماره  1ویلسااون
( )1035و میکروفاسیس استاندارد  16فلوگال ()2224
و ویلسون ( )1035و  RMF16فلوگل ( )2224است.

این میکروفاسیس تقریباا فاقاد خارده هاای اساکلتی
مشاخص اساات .ایان میکروفاساایس در بعضای جاهااا
حاوی 12تا  15درصد ذرات کوارتز تخریبای در حاد
سیلت و به صورت زاویه دار است .از دیگار ویژگیهاای
بارز این رخساره حضور قالبهای دروغاین تبخیاری باا
بلورهااای شااکل دار ماای باشااد (شااکل  .)A-5وجااود
قالبهااای دروغااین از کانیهااای تبخیااری بااه صااورت
خودشکل حاکی از اثر وجود کانیهای تبخیری تشکیل
شده در شرایط جزرومدی میباشند که در اثار عوامال
دیاژنزی از بین رفته اند وقالب آنها باقی ماناده اسات،
وجود قالبها حاکی از شرایط رسوبگذاری جزر و مادی
است .این میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخسارهای
شماره  0ویلسون ( )1035و میکروفاسایس اساتاندارد
 23فلوگااال ( )2224و ویلساااون( )1035و RMF25
فلوگل ( )2224است.
 :D2کوارتز آرنایت ()Quartz Arenite
این میکروفاسیس دارای  02درصد قطعات کوارتز در
اندازه ماسه ریز تا متوسط میباشد .بین قطعات
کوارتز سیمان کلسیتی وجود دارد (شکل .)B-5
وجود ماسه های کوارتزی در اندازه ماسه و زمینه
سیمان کلسیتی بیانگر انرژی باال و رسوبگذاری
درکانالهای وارد شده به مناطق جزرومدی از طرف
خشکی و رسوبگذاری ذرات تخریبی حمل شده توسط
این کانالها با ورود به دریا و کم شدن انرژی آب در
درون کانالها میباشد .این رخساره در عمق 4621
متری از چاه آب تیمور 32-به ضخامت  2متر
مشاهده میشود (شکل.)1
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A
 :D3پکستون-گرینستون اینتراکالستی دارای

A

پلت ()Pellet Intraclast Pack\ Grainstone
این میکروفاسیس شامل اجزای غیر اسکلتی به
صورت  12تا  22درصد اینتراکالست 12 ،درصد
پلت میباشد .اینتراکالستها در اندازه های مختلی از
 2/5تا چند میلیمتر دیده میشوند .این
میکروفاسیس شامل  22درصد سیمان اسپاریتی و
 15درصد میکریت حاصل از خرد شدگی

B
A

اینتراکالستهای میکریتی میباشد (شکل.)C-5
وجود اینتراکالستها با اندازه های متفاوت و از جنس
میکریت (منشاء الگون) حاکی از رسوبگذاری در
شرایط پهنههای جزرومدی وتغییرات ناگهانی در
انرژی محیط در اثر عواملی نظیر طوفان میباشد.
این میکروفاسیس منطبق بر کمربند رخساره ای
شماره  0ویلسون ( )1035و میکروفاسیس استاندارد
 25فلوگل ( )2224و ویلسون ( )1035و RMF24
فلوگل ( )2224است.

C
A

محیط رسوبگذاری و مدل پیشنهادی
بازسازی محیطهای رسوبی بر اساس قاانون والتار
انجام میگیرد .بار پایاه ایان قاانون ،یاک ردیای
رخسارهای پیوسته ،در محیط یا زیر محایطهاایی
که در کنار یکدیگر وجود داشته اند ،پدیدار شاده
اند .آنالیز محیطهای رسوب گذاری بهتارین روش
در تعیین شرایط و چگونگی تاه نشسات رساوبات
در زمان تشکیل آنها میباشد که در آن فاکتورهاا
و عوامل موثر بر محیط رسوبگذاری ماورد بررسای
قرار میگیرد .در این راستا با استفاده از یافته ها و
اطالعات حاصل از مطالعات گوناگون پتروگرافی و
چینه شناسی و به منظاور درک ساادهتار محایط
رسااوبگذاری ،ماادلهای رخسااارهای یااا ماادلهای
رسوبگذاری ارائه مایشاود (فلوگال .)2224 ،در
این تحقیق با توجه به میکروفاسیسهای شناساایی
گردیده ،دسته بندی رخساره ها و بررسی جاانبی
و

ش

 )A( -5گ ینگ یی نر قطعکو

ند زه یی

یپوب زمینه ینگ مشخص ی

قولب

مشکخص شکده یک

()B

سونر وبخیرت یپ ش
س پو آپنوک

سک پو یپ

مویکه اکوت ی نکه پکک وکو من یک

سک پو گک یکنگ پ وشک ی ی یه نکد یککی
قطعو

پ یکیاوب س سکینر پکر سکریه یک

پ سن ب-گرکنسن ب کننر ستینر ی پ ت پ

کک
()C
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و عمودی رخساارههاا بار اسااس فلوگال ( )2224و
ویلساون ( ،)1035ماایتااوان محایط رسااوبگااذاری
نهشته های کربناته سازند فهلیان را در ناحیه ماورد
مطالعه به فرم یک پلت فرم از ناوع رماپ باا شایب

(بورچت و رایت )1002 ،و از مثالهای امروزی
5
میتوان به خلیج فارس (پورسر )1033 ،و شارکبی
در غرب استرالیا (بورچت و رایت )1002 ،اشاره
داشت.

مالیم 1در نظر گرفت (شکل.)6
چینه نگاری سکانسی
دالیل پیشنهاد مدل رمپ کربناته برای این
سازند
رمپهای کربناته در تمام دورههای زمین شناسی
وجود دارند ولی در زمانهایی که موجودات
چهارچوب ساز 2کمتر دیده شده و یا وجود ندارند
گسترش پیدا میکنند (بورچت و رایت.)1002 ،
شرایط رمپ تقریباً در تمامی رژیمهای تکتونیکی
مشاهده میشوند ،ولی به مقدار قابل مالحظهای در
شرایط حوضه درونی کریتونیکی ،حاشیه غیر فعال
قارهای ،حوضه فورلندی دیده میشوند (بورچت و
رایت .)1002 ،از خصوصیات رمپها شیب با زاویه
کم می باشد بنابر این به طور کامل نشان دهنده
تغییرات نسبی سطح آب دریا بوسیله جابجایی
کمربندهای رخسارهای میباشند و این در حالی
است که در مورد پلتفرمها این تغییرات با بیرون
آمدن از آب و در معرض هوا قرار گرفتن رخساره-
های باالی پلتفرم مشخص میشوند (فلوگل،
 .)2224همچنین عدم وجود رخسارههای چارچوب
ساز ،گسترش رخساره های اُاُلیتی و نبود رخساره-
های کربناته دوباره نهشته شده ،3تأیید کننده ته
نشست این توالی کربناته بر روی یک پلتفرم
کربناته از نوع رمپ با شیب کم رمپ هوموکالین
میباشند .از مثالهای این نوع رمپ کربناته در
4
افقهای زمین شناسی میتوان به سازند میشریی
به سن کرتاسه و مربوط به جنوب خلیج فارس

در طی مطالعات چینه نگاری سکانسی چاه شماره
 323از میدان اهواز و چاه شماره  32از میدان آب
تیمور سه سکانس رسوبی رده سوم شناسایی شده
که در ادامه به توضیح این سکانسها پرداخته می
شود.
چاه اهواز 703
سکانس :Iاین سکانس با ضخامتی حادود  222متار
دارای مرز زیرین نامشخص میباشد .علت نامشخص
بودن این مرز قطاع عملیاات حفار چااه در انتهاای
سازند فهلیان و عدم نمونه گیری از تشکیالت زیرین
ماایباشااد .از ایاان رو امکااان تشااخیص ماارز پااایین
سکانس رسوبی اول با نهشته های قادیمیتار وجاود
ندارد ،لاذا بار پایاه اطالعاات حاصال از مقااطعی از
سازند فهلیان که تاکنون مورد مطالعاه چیناهنگااری
سکانسی قرار گرفته از جمله مقطع نموناه (صاالحی،
 )1316و دیگر مقاطع مطالعه شده (خزایی)1312 ،
و گزارش شرکت ملی نفت ایران در مورد مرز زیارین
ایاان سااازند در دو چاااه مااورد مطالعااه (کاووساای و
همکاااران )2221 ،و نظاار بااه وجااود یکاای از پاانج
ناپیوستگی مهم گروه خامی در راس ساازند ساورمه
(خردپیاار )1035 ،ایاان ماارز از نااوع ناپیوسااتگی
مشخص با سازند سورمه پیش بینی شده است.

-Homocline ramp
-Reef
-Calciturbidite
-Mishrif Formation

-Shark Bay
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شکل -6شبیه سازی محیط رسوبی سازند فهلیان و فاسیسهای شناسایی شده در رابطه با آن
رسیده و با رخساره گل سنگ فسیلدار و وکستون
از این رو مرز پایین این سکانس از نوع  SB1در نظر
پلتی در عمق  4051متری به پایان میرسد.
گرفته میشود .این نتیجه گیری با توجه به این نکته
که افقهای تبخیری درون سازند سورمه منطبق بر
سکانس :IIضخامت این سکانس در حدود  31متر
مرز با سازند فهلیان است نشان دهنده افت شدید
میباشد ،مرز زیرین سکانس دوم از نوع  SB2می-
سطح دریا و ناپیوستگی جهانی میباشند ،استنباط
باشد ،دسته رسوبی  TSTبا ضخامت  14متر با
میشود (سارج .)2221 ،دسته رخساره ای  TSTبا
رخساره گل سنگ آرژیلی مشخص میشود .این
رخساره وکستون دارای سوزن اسفنج شروع شده و
رخساره در عمق  4044متری باالترین سطح آب
در ادامه سطح حداکثر پیشروی آب دریا  MFSبا
دریای گذشته را به نمایش میگذارد ( .)MFSدسته
رخساره وکستون دارای سوزن اسفنج و رادیولر در
رسوبی  HSTاز این عمق با ضخامت  64متر و الگوی
عمق  5132متری مشخص میشود .دسته
پسرونده با رخساره پکستون پلتی و پکستون دارای
رخسارههای  HSTبا ضخامت  136متر و با الگوی
بایوکالست که نش ان از نهشته شدن در شرایط
رسوبگذاری کلی پسرونده با رخساره های وکستون
سدی دارند آغاز شده و در ادامه با کم شدن
پلتی و گل سنگ آرژیلی آغاز شده ،در ادامه به
تدریجی عمق آب به رخساره های سدی همچنین
رخسارههای گرینستون پلتی که نشان از
لیتوکودیوم و توبیفیت به صورت ریی کومهای
رسوبگذاری در محیط سدی دارند رسیده و سپس
مربوط به حد بین سد و الگون (فلوگل)2224 ،
به رخساره های ال گونی شامل وکستون و پکستون
تبدیل شده و در عمق  4112متری به انتهای این
پلتی ،پکستون دارای فرامینیفر بنتیک و جلبک سبز
سکانس و کمترین عمق آب میرسد.

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان ...

سکانس :IIIاین سکانس دارای ضخامت  21متر
میباشد ،مرز زیرین سکانس سوم از نوع

SB2

میباشد و رخساره  TSTاین سکانس با ضخامت 4
متر ،رخساره گل سنگ آرژیلی از عمق  4112متری
شروع شده و با افزایش میزان رسها در عمق 4136
متر سطح حداکثر پیشروی آب دریا  MFSرا در این
سکانس نشان میدهد .دسته رخسارهای  HSTبا
ضخامت  24متر و با رخسارههای مربوط به الگون
شامل پکستون دارای فرامینیفر بنتیک و جلبک
سبز آغاز شده و در ادامه و با رخساره گل سنگ
فسیل دار در عمق  4152متری به پایان رسیده و
مرز سازند فهلیان و گدوان را با مرز سکانسی نوع
دوم  SB2مشخص میکند .بعد از این عمق رخساره-
ها به صورت آرژیلی تا شیلی مربوط به مناطق
عمیق با مقدار باالی رس و ذرات آواری به صورت
قطعات کوارتز زاویهدار مشخص میشود که نشان
دهنده شروع سکانس رسوبی مربوط به سازند گدوان
در دسته رخسارههای عمیق شونده  TSTو با مرز
سکانسی  SB2میباشد.
با توجه به تغییرات نمودار اشعه گاما و انطباق آن باا
رخسارههای شناسایی شاده ،همخاوانی واضاحی در
سه سکانس جدا شده در طول ستون چیناه نگااری
بین الگوی رسوبگذاری بخشاهای رساوبی تشاخیص
داده شده و روند افزایش و کااهش یابنادگی نماودار
اشعه گاماا وجاود دارد ،باه طاوری کاه در محادوده
رخسارههای حداکثر گسترش آب دریا ،میزان نمودار
اشعه گاما با افزایش محتوای رسی در این رخسارهها
بااااااه حااااااداکثر خااااااود ماااااایرسااااااد
(پالک و أکنر()2223 ،شکل.)3
چاه آب تیمور73
سکانس :Іاین بخش با ضخامتی حدود  423متر
یک سکانس بزرگ رسوبی است که بیشترین بخش
از سازند فهلیان را در این چاه به خود اختصاص
داده است .مرز زیرین سکانس اول به دالیل ذکر
شده در مورد چاه اهواز  323از نوع  SB1می باشد،

دسته رخسارههای  TSTدر این سکانس با ضخامتی
حدود  03متر و با رخساره های پکستون
/گرینستون پلتی دارای اینتراکالست و پکستون
توبیفیتی آغاز شده و در ادامه رخساره باندستون
لیتوکودیومی نیز به آنها اضافه میشود ،این دسته
رخسارهها در عمق  4043متری و با رخساره
پکستون بایوکالستی دارای پلت به سطح حداکثر
گسترش آب دریا ( )MFSمیرسد .این سطح بوسیله
مقایسه در نمودار اشعه گاما ( )Gamma ray logنیز
قابل تشخیص است ،در این عمق پیک مربوط به
نمودار اشعه گاما افزایش را در مقدار نشان داده و به
بیشترین مقدار در طول این سکانس میرسد .این
افزایش در نمودار اشعه گاما حاکی از افزایش
محتوی رسی درون نهشته های این عمق میباشد
که در نتیجه افزایش گسترش آب دریا و عمیق
شدن حوضه می باشد .سپس دسته رخساره های
رسوبی  HSTاین سکانس با ضخامتی حدود 312
متر و با روند نوسانی بین رخساره های الگون و
سدی شناسایی شده است .این بخش با رخساره
های باندستون لیتوکودیومی و پکستون بایوکالستی
مربوط به سد و در ادامه با رخساره های الگونی
وکستون بایوکالستی دارای پلت و مادستون دارای
فسیل و پکستون پلتی ادامه پیدا میکند و در
عمق 4633متری با رخساره وکستون بایوکالستی
به انتهای این سکانس رسوبی میرسد (شکل.)1
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شکل  -3ستون چینه نگاری سکانسی چاه اهواز( 323-راهنمای عالئم بکار برده شده در شکل  6آمده است)
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سکانس :IIاین سکانس دارای ضخامتی حدود 40
متر میباشد .مرز زیرین این سکانس از نوع

SB2

میباشد ،دسته رسوبی  TSTبا ضخامت  25متر از
واحد نسبتاً ضخیمی از رخساره گل سنگ آرژیلی
مربوط به دریای باز تشکیل یافته است .سطح
حداکثر گسترش آب دریا ( )MFSدر بخش انتهای
این دسته رسوبی قرار دارد ،این سطح از روی نمودار
اشعه گاما نیز قابل شناسایی میباشد .دسته رسوبی
 HSTبا ضخامت  24متر و با روند پسرونده از دو
رخساره سدی پکستون پلتی دارای بایوکالست و
الگونی گل سنگ فسیل دار تشکیل شده و در عمق
 4511متری به انتهای این سکانس میرسد.
سکانس :IIIضخامت این سکانس رسوبی کوچک
حدود  0متر می باشد .مرز زیرین این سکانس از
نوع  SB2میباشد ،دسته رسوبی TSTبا رخساره
دریای باز وکستون دارای سوزن اسفنج با ضخامت 4
متر مشخص شده و در عمق  4514متری با همین
رخساره به سطح حداکثر گسترش سطح آب دریا
( )MFSمیرسد .در ادامه دسته رخسارهای  HSTبه
ضخامت  5متر با رخساره الگونی مادستون فسیل
دار مشخص شده و نشان از پایین آمدن سطح آب
دارد ،این دسته رسوبی در عمق  4530متری به
انتهای سکانس سوم رسیده و مرز سازند فهلیان با
گداون را مشخص می کند ،بعد از این عمق رخساره
ها به صورت گل سنگ آرژیلی -شیلی به همراه
ذرات آواری حمل شده به حوضه در آمده که حاکی
ازیک مرحله بیرون آمدن از آب و سپس غرق شدن
پلت فرم دارد .از این رو مرز باالی سکانس  IIIاز
نوع  SB2در نظر گرفته میشود.

تطابق چینه نگاری سکانسی
تطابق چینه نگاری سکانسهای شناسایی شده در دو
مقطع مورد مطالعه این واقعیت را روشن میسازد

که سکانس  Iشناسایی شده در هر دوچاه ،سکانس
رسوبی بزرگ بوده به طوری که قسمت اعظم
ضخامت سازند فهلیان را به خود اختصاص داده
است ،دو سکانس III ،IIدارای ضخامت و تنوع
رخساره ای کم میباشد (شکل.)0
با توجه به عدم وجود گسل در فاصله  35کیلومتری
بین دو مقطع مورد مطالعه(حسامی و همکاران،
 )2223و کم عمقتر بودن رخساره های مربوط به
دریای باز در چاه آب تیمور 32-نسبت به چاه اهواز-
 323به این نتیجه میتوان رسید که شرایط نهشت
سازند فهلیان برای چاه اهواز 323-در مناطق عمیق
تر حوضه قرار داشته است ،همچنین می توان نتیجه
گرفت که مورفولوژی حوضه در آن زمان به صورت
یک حوضه عمیق شونده از سمت جنوب غربی (آب
تیمور )32-به طرف شما ل شرقی (اهواز )323-بوده
است (آرمون .)1312 ،به طوریکه با ادامه به طرف
شمال شرق و در ناحیه لرستان امروزی به نهشته
های شیلی مربوط به دریای باز و عمیق سازند گرو
در زمان معادل میرسیم (آقانباتی .)1313 ،و این
نشان دهنده تبدیل رخساره های رمپ کربناته
(سازند فهلیان) به رخسارههای حوضه (نئوتتیس) در
زمان نئوکومین به طرف شمال شرق میباشد
(علوی .)2224 ،در منحنی تغییرات سطح آب دریا
در مقیاس جهانی ،سوپر سکانس فهلیان مطابق با
بخش باالیی سوپر سیکل  ZuniIو بخش پایینی
 ZuniIIمی باشد که این سوپر سیکلها خود بخشی از
مگاسیکل  Zuniمحسوب میشوند (هک و همکاران،
( )1011شکل .)12همچنین با بررسی منحنی
تغییرات نسبی سطح آب دریا در زمان مذکور در
پلت فرم عربی ،سازند فهلیان مطابق با بخش قاعده-
ای از مگا سیکل  AP8میباشد (هک و القاهتانی،
.)2225
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شکل  -1ستون چینه نگاری سکانسی چاه آب تیمور( 32-راهنمای عالئم بکار برده شده در شکل  6آمده است)
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شکل  -0تطابق سکانسی سازند فهلیان در دو چاه مورد مطالعه (راهنمای عالئم در شکل 6آمده است)
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شکل -12منحنی تغییرات سطح نسبی آب دریا و سکانسهای شناسایی شده در مقیاس جهانی (اقتباس با
تغییراتی از ویت و ویلکریس)2222 ،
میتوان رسید که شرایط نهشت سازند فهلیان برای
نتیجه گیری
چاه اهواز 323-در مناطق عمیقتر حوضه قرار
نهشتههای سازند فهلیان در دو چاه مطالعه شده
داشته است ،همچنین میتوان نتیجه گرفت که
دارای گسترش قابل توجهی در رخساره های سدی
مورفولوژی حوضه در آن زمان به صورت یک حوضه
و الگون می باشند ،میکروفاسیسهای شناسایی شده
عمیق شونده از سمت جنوب غربی (آب تیمور)32-
در چهار محیط دریای باز ،سد ،الگون وپهنههای
به طرف شمال شرقی (اهواز )323-بوده است
جزر و مدی تشکیل شده اند .این سازند دارای سه
چرخه رسوبی به سمت باال کم عمق شونده میباشد.
در این حوضه رسوبی رسوبگذاری غالب از نوع آهکی
بوده و سوپر سکانس فهلیان در منحنی تغییرات
نسبی سطح آب دریا در مقیاس جهانی مطابق با
و بخش پایینی LZBIبخش باالیی سوپر سکانس
 ،میباشد که این سوپر سیکلها خود معادل با LZBII
میباشند .همچنین با Zuniبخشی از مگاسیکل
بررسی منحنی همزمان ارائه شده تغییرات نسبی
سطح آب دریا در پلتفرم عربی سازند فهلیان
میباشد AP8 .مطابق با بخش قاعدهای مگاسیکل
سکانسهای تشکیل شده در سازند فهلیان بسیار
شبیه به سکانسهای رسوبی در زمان معادل در پلت-
فرم عربی میباشند .همچنین با توجه به کم عمقتر
بودن رخسارههای مربوط به دریای باز در چاه آب
تیمور 32-نسبت به چاه اهواز 323-به این نتیجه

(آرمون .)1312،به طوریکه با ادامه به طرف شمال
شرق و در ناحیه لرستان امروزی به نهشته های
شیلی مربوط به دریای باز و عمیق سازند گرو در
زمان معادل می رسیم و این نشان دهنده تبدیل
رخساره های رمپ کربناته به رخساره های حوضه
نئوتتیس در زمان نئوکومین به طرف شمال شرق
میباشد.
تشکر و قدردانی
در پایان الزم میبینم از ریاست محترم بخش زمین
شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و
همچنین همکاریهای اساتید محترم آقایان
دکترباغبانی ،دکتر اصیلیان ،دکتر کاووسی ،مهندس
مبشری و کارشناسان آزمایشگاه زمین شناسی آقای
مهندس ناعمی وخانم مهندس منزه در راه انجام این
پروژه کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.
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