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نسرین هداوندخانی  دانشگاه شهید بهشتی

نهشته های پالئوسن- ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس )چاه های A و B( شامل سازند پابده و زبانه های جهرم 
می باش��د. دراين مطالعه براساس بررسی اجزاء زيستی و غیرزيستی تشکیل دهنده، 7 رخساره میکروسکوپی در قالب 
کمربند رخساره ای دريای باز شناسايی شده اند که از شیب کربناته تا محیط عمیق و نیمه عمیق )همی پالژيک و پالژيک( 
نهشته شده اند. همچنین عالوه بر رخساره های برجا می توان به رخساره های دوباره نهشته شده کربناته اشاره کرد که به 
تناوب در اثر سرازير شدن رسوبات پیش نشسته ي کم عمق پالتفرمی به درون حوضه رسوبی تشکیل شده اند. توالی رسوبی 

پالئوسن- ائوسن در ناحیه مورد مطالعه برروی يک شلف کربناته تشکیل شده  است.
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ریزرخساره ها و محیط های رسوبی توالی پالئوسن- ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس

ناحی��ه بندرعباس و بخش دریایی آن به  ص��ورت یک زون انتقالی بین 
زاگرس، عمان و مکران ش��کل گرفته است و س��اختمان های آن متأثر از 
قوس ش��به جزیره ي Musandam می باش��د که در جنوب تنگه  هرمز قرار 
دارد ]1[. ب��ه طورکل��ی ناحیه مورد مطالعه از نظ��ر اهمیت هیدروکربوری 
از مناطق مهم زاگرس به ش��مار می رود. در چاه های مورد مطالعه، س��ازند 
پابده همراه با زبانه های جهرم نهش��ته ش��ده اند، از دیدگاه هیدروکربوری، 
مارن های عمیق س��ازند پابده می توانند پتانسیل سنگ منشأ و کربنات های 
پالتفرمی سازند جهرم سنگ مخزن خوبی برای این رسوبات باشند. ازاین 
رو مطالعه ی رخساره های سنگی و تفسیر محیط های رسوبی این دو سازند 
از لحاظ اقتصادی بس��یار حائز اهمیت اس��ت. به ط��ور خالصه، تاریخچه 
مطالعات انجام شده دراین ناحیه شامل مطالعات زمین شناسی و چینه شناسی 
عمومی ]2[، ارائه جدول هم ارزی و فرهنگ س��نگ چینه ای برای رسوبات 
ب��ازه زمانی س��نوزوئیک و مزوئیک،]3[ ترس��یم نقش��ه های هم ضخامت 
برای س��ازندها و گروه های س��نگی در بازه های زمانی مختلف و توصیف 
پراکندگی سازندهای مختلف در منطقه ]4[ به همراه مطالعاتی در ارتباط با 
تکتونیک گنبد های نمکی ]5,6,7,8[ می باشد. بررسی وضعیت تکتونیکی-
رسوبی کرتاسه باالیی و ابتدای ترشیاری در بخش میانی خلیج فارس توسط 
پیریایی و همکاران ]9,10[ نیز ازجمله مطالعات انجام ش��ده درناحیه مورد 

مطالعه است.
 

۱-موقعیت جغرافیایی 
ناحی��ه مورد مطالع��ه، در محدوده جغرافیایی بی��ن 55 تا 56 درجه طول 
 ش��رقی و 26 تا 27 درجه عرض  ش��مالی قرار دارد)ش��کل-1(. برش های 
تحت االرضی مورد مطالعه به فاصله 63 کیلومتر در بخش شرق خلیج فارس 

واقع شده اند.

 ۲-داده ها و روش های مورد مطالعه
داده های به کاربرده شده در این مطالعه عبارتند از: نقشه های زمین شناسی، 
 B و A تع��داد 575 مقطع نازک از خرده های حفاری مرب��وط به چاه های
که نمونه های مربوط به هر چاه به ترتیب ش��امل تع��داد 224 مقطِع نازک 
از 474 مت��ر ضخام��ت از چاه  A و تع��داد 351 مقطِع ن��ازک از 547 متر 
ضخامت چاه B اس��ت. همچنین از داده های تحت االرضی و ژئوفیزیکی 
از قبیل نمودارهای پرتو گاما، صوتی و سنگ شناس��ی نیز برای شناس��ایی 
رخساره های میکروسکوپی و شرایط حاکم بر رسوب گذاری استفاده شده 
است. ریزرخس��اره های موجود از نظر نوع آلوکم ها، زمینه و ویژگی های 
بافت��ی مورد مطالعه ق��رار گرفتند. نامگذاری و توصیف ریزرخس��اره های 



73

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 129 

کربناته، برمبنای نامگ��ذاری دانهام ]11[صورت پذیرفته و براي طبقه بندی 
رخساره ها و تعیین محیط های رس��وبی از روش فلوگل ]12[ استفاده شده 

است. 

3-چینه شناسی نهشته های پالئوسن- ائوسن در ناحیه مورد مطالعه
رسوبات پالئوسن- ائوسن در چاه های مورد مطالعه شامل سازند پابده و 
زبانه های جهرم مي شود که در هرکدام از این چاه ها به صورت زیر است: 

چاه A: سازند پابده دارای سنگ شناسی مارن، سنگ آهک، سنگ آهک 
رس��ی و شیل است که 200 متر ابتدای آن به سن پالئوسن پسین و 274 متر 
فوقانی آن به س��ن ائوسن است. طی ائوسن میانی زبانه های آهکی جهرم با 
ضخامت تقریبا40ً متر در تناوب با س��ازند پاب��ده وجود دارند. مرز زیرین 
و فوقانی نهش��ته های پالئوسن - ائوس��ن دراین چاه به ترتیب با نهشته های 

کرتاسه باالیی و الیگوسن به صورت هم شیب و ناپیوسته است.
چاه B: نهشته های پالئوسن زیرین دراین چاه شامل 94 متر سازند گورپی 
با سنگ شناسی مارن مي شود. سنگ شناس��ی سازند پابده در چاه B شامل 
الیه های مارنی با میان الیه هایی از آهک و س��نگ آهک رس��ی است که 
73 متر ابتدای آن به س��ن پالئوسن پسین و381 متر بخش فوقانی آن به سن 
ائوس��ن مي باش��د. طی زمان های ائوسن پیشین تا ائوس��ن میانی، زبانه های 
آهکی جهرم بین نهشته های شیلی سازند پابده نهشته شده است، اما رسوبات 
ائوسن باالیی را عمدتاً نهشته های مارنی سازند پابده تشکیل داده است. مرز 
زیرین نهشته های پالئوسن-ائوسن با نهشته های کرتاسه باالیی و مرز فوقانی 

با نهشته های الیگوسن هم شیب و ناپیوسته است.

4-ریز رخساره ها و محیط های رسوبی 
با مطالعه مقاطع میکروس��کوپی نهشته های پالئوسن- ائوسن در چاه های 
A و B، هفت رخس��اره میکروسکوپی در قالب کمربند رخساره ای دریای 
باز شناس��ایی شده اس��ت. این کمربند رخس��اره ای در برگیرنده دو محیط 
حوضه عمیق )Basin( با رخس��اره های پالژیک و ش��یب پالتفرم کربناته 
بارخس��اره های آهکی دوباره نهشته شده است. ریز رخساره های شناسایی 

شده از بخش های عمیق به کم عمق به شرح زیر است: 

4-۱-رخساره های پالژیک نهشته های پالئوسن-ائوسن
MF1- Mudstone to fossiliferous mudstone

توصیف: در این ریزرخس��اره عمدتاً گل میکرایتی و به ندرت روزنبران 
پالنکتونی متعلق به خانواده ی Globigerinidae و Globorotalidae دیده 
می شود)ش��کلA-2(. دولومیتی شدن، پیریتی ش��دن )قطعات بایوکلست( 
ازپدیده های دیاژنیتیکی غالب دراین ریزرخساره است. از ذرات غیرکربناته 

دراین ریزرخساره می توان به حضور بسیار کم گلوکونیت اشاره کرد.
تفس��یر: وجود گلوکونیت نشان دهنده ی ش��رایط احیایی و پایین بودن 
میزان رس��وبگذاری اس��ت.]12[ باتوج��ه به اینکه این ریزرخس��اره دارای 
میکرایت فراوان و روزنبران پالنکتونی می باشد، ازاین رو بخش های عمیق 

حوضه را نشان می دهد.
MF2– Planktonic foraminifera wackestone

توصیف: دراین ریزرخساره بایوکالس��ت ها نسبت به ریزرخساره قبلی 
افزایش یافته و ش��امل 10تا 15 درصد از روزنبران پالنکتونی اس��ت که در 
زمینه ای از میکرایت پراکنده هستند)ش��کلB-2(. پیریتی شدن )به صورت 
پراکن��ده در زمین��ه و به ص��ورت بخش��ی پُرکنن��ده حجرات فس��یل های 
پالنکتونی( و نئومورفیس��م افزایشی ازپدیده های دیاژنتیکی موجود دراین 

ریزرخساره است.
تفس��یر: حضورپیریت نش��ان دهن��ده ی ش��رایط آرام و احیایی حوضه 
]12[ همچنی��ن میکرایت ف��راوان در زمینه و حض��ور روزنبران پالنکتونی 
نشان دهنده ی تش��کیل این ریزرخس��اره در بخش عمیق محیط دریای باز 

است.
MF3- Planktonic foraminifera wackestone-packstone

توصی��ف: آلوکم اصلی این ریزرخس��اره روزنب��ران پالنکتونی بوده و 
دوکف��ه ای پالژیک از دیگر خرده های اس��کلتی موجود هس��تند. بافت از 
وکس��تون تا پکس��تون متغیر است و نشان دهنده ی ش��رایط عمیق و بارش 
اسکلتی اس��ت. این ریزرخس��اره در تناوب با ریزرخساره های وکستون و 

 .)C-2پکستون می باشد )شکل
تفس��یر: باتوج��ه به زمین��ه میکرایتی و حض��ور روزنب��ران پالنکتونی و 
دوکفه اِی محیط عمیق، این ریزرخساره در محیطی آرام و کم انرژی متعلق 

به محیط دریای باز ته نشست شده است.
MF4- Planktonic foraminifera packstone

1   نقشــه زمین شناســی ناحیه بندرعبــاس درجنوب ایــران ]10[ 
نشان دهنده موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه.

٢ 
 

 هايگروهضخامت براي سازندها و هاي همنقشهترسيم  ، [3]سنوزوئيك و مزوئيكبراي رسوبات بازه زماني 
مطالعاتي در همراه به [4]پراكندگي سازندهاي مختلف در منطقه  توصيف مختلف و زمانيهاي سنگي در بازه

بااليي و رسوبي كرتاسه-بررسي وضعيت تكتونيكي .باشدمي [5,6,7,8] هاي نمكيتكتونيك گنبدارتباط با 
نيز ازجمله مطالعات انجام  [9,10]پيريايي و همكاران توسط فارس ابتداي ترشياري در بخش مياني خليج

  شده درناحيه مورد مطالعه است.

   

  موقعيت جغرافيايي - 1

شمالي  درجه عرض 27تا  26شرقي و  درجه طول 56تا  55 ندر محدوده جغرافيايي بي ،ناحيه مورد مطالعه
واقع  فارسكيلومتر در بخش شرق خليج 63االرضي مورد مطالعه به فاصله هاي تحتبرش). 1-قرار دارد(شكل

  اند.شده

 

  .عهجغرافيايي ناحيه مورد مطالدهنده موقعيت نشان [10]شناسي ناحيه بندرعباس درجنوب ايران نقشه زمين-1شكل
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توصیف: بالغ بر50 درصد ازسازندگان اصلی این ریزرخساره از روزنبران 
پالنکتونی ش��امل خان��واده Globigerinidae نظیر جن��س Subbotina و 
 Morozovella،Acarinina نظیر جنس ه��ای Globorotalidae خان��واده
می باشد )ش��کلD -2 وE( که به طورعمده در زمینه ای از میکرایت تشکیل 
ش��ده است. پوس��ته دوکفه ای پالژیک، پلوئید، فس��فات و گلوکونیت از 
اجزای دیگراین ریز رخساره هستند. نئومورفیسم  افزایشی به صورت تبدیل 
میکرایت به میکروسپار و دولومیتی شدن از فرآیندهای دیاژنتیکی موجود 

دراین ریز رخساره می باشند. 
تفس��یر: فراوان��ی باالی روزنبران پالنکتونی دراین ریزرخس��اره نش��انه 

گ��ردش خوب آب های غنی از مواد آلی و وجود ش��رایط مس��اعد برای 
زیس��ت موجودات پالنکتونی در زمان ته نشس��ت ) عمدتاً پالئوسن  پسین( 
این ریزرخساره است. جایگاه رس��وبی این ریزرخساره با توجه به حضور 
روزنب��ران پالنکتونی وابس��ته به قس��مت های عمی��ق دریا مانن��د خانواده 
Globigerinidae و Globorotalidae، میکرایت فراوان، رنگ تیره زمینه، 
وجود پیریت، فس��فات و گلوکونیت، درش��رایط احیایی و آب های عمیق 
دریای باز]12[ ، زیر س��طح اس��اس امواج طوفانی و پایین تر از زون نوری 

است]13,14,15,16,17,18[.

4-۲-رخس�اره های مربوط به کمربند رخس�اره ای ش�یب س�کوی کربناته 
)Slope(

MF5- Bioclastic Wackestone/ Packstone
توصیف: ویژگی بارز این رخس��اره حضور ت��وأم روزنبران کف زی و 
پالنکتونی اس��ت. خرده های اس��کلتی موجود دراین ریز رخساره مشتمل 
 Globorotalidae و Globigerinidae بر روزنبران پالنکتونی از خان��واده
به همراه خرده های پوس��ته روزنبران کف زی با پوس��ته آهک  هیالین نظیر 
نومولیتس، دیسکوس��یلینا و روزنبران کف زی با پوس��ته پورس��النوز نظیر 
میلیولید، آلوئولینا، خرده های جلبک قرمز هستند. ذرات غیرکربناته موجود 
نیز شامل گلوکونیت و فسفات مي باشند. سیمانی شدن دراطراف روزنبران 
پالنکتونی و کف زی، نئومورفیس��م افزایشی و پیریتی شدن از فرآیندهای 
دیاژنتیکی غالب دراین ریزرخساره می باشند. بافت از وکستون تا پکستون 

 .)F-2متغیراست )شکل
تفسیر: حضور روزنبران پالنکتونی متعلق به سازند پابده توأم با روزنبران 
کف زی متعلق به زبانه های جهرم و میکرایت فراوان در زمینه نشان دهنده ی 

ته نشست این ریزرخساره در بخش شیب سکوی کربناته است.
MF6- Nummulitid bioclastic packstone

توصی��ف: دراین ریزرخس��اره درص��د روزنبران پالنکتونی نس��بت به 
MF5 کاه��ش یافت��ه و روزنبران کف زی ب��ا دیواره آه��ک  هیالین نظیر 
 Nummulites Sp., Discocyclina Sp., Assilina Sp., Operculina
 Sp., Discocyclina sella, Asterigerina rotula, Actinocyclina Sp.,
Rotalia trochidiformis به همراه روزنبران کف زی با دیواره پوس��النوز 
 Miliolid,Biloculina,Quinquelocalina,Pyrgo Sp.,Pyrgo نظی��ر 
defrance از س��ازندگان اصل��ی این ریزرخس��اره محس��وب می ش��وند 
)شکلG-2(. خرده های اسکلتی دیگر شامل صدف دوکفه ای کف زی و 
جلبک قرمز می باشند. کلسیتی شدن، پیریتی شدن با درصد کم، نئومورفیسم 

 افزایشی از پدیده های دیاژنتیکی دراین ریزرخساره هستند. 
تفس��یر: وجود فونای متعلق به ش��وری نرم��ال دریایی یعن��ی روزنبران 
کف زی بزرگ با دیواره ی منفذدار متعلق به زبانه های آهکی سازند جهرم 
به همراه روزنبران پالنکتونی متعلق به سازند پابده نشان دهنده ی تشکیل این 
ریز رخس��اره در محیط دریای باز است ]19,20[ و تشکیل این زیررخساره 

2   تصاویــر میکروســکوپی نهشــته های پالئوســن- ائوســن(نور 
پالریزان)،: A مادســتون بایوكالســت دار B ،(MF1): وكســتون 
دارای روزنبــران پالنکتونــی C ،(MF2): وكســتون تا پکســتون 
دارای روزنبران پالنکتونی D ،(MF3): پکستون دارای روزنبران 
 پالنکتونــی E ،(MF4): پکســتون دارای روزنبــران پالنکتونــی
 :G ،(MF5)وكســتون تــا پکســتون بایوكلســت دار :F ،(MF4)
پکستون نومولیت دار بایوكلستی H ،(MF6): پکستون بایوكلستی 

)MF7(

٧ 
 

هـاي  رخسـاره  .دكنميايجاد هاي كربناته را باعث عدم پايداري شيب گرديده و توربيدايت ،دار پرشيباشيهح
اي با در ائوسن مياني به صورت بين اليه Bمياني و در چاه در اواخر ائوسن Aشده در چاه آهكي دوباره نهشته

هـاي  ازند جهـرم بـا سـازند پابـده در بـرش     سـ  انگشـتيِ بين كه تداخلِطوريبههاي پالژيك قرار دارند نهشته
هـاي سـازند   آهك كلينوفرم تشكيلهاي اين رسوبات از ويژگيزيرزميني مورد مطالعه مؤيد اين مطلب است. 

تواند از ميو  بودهها به سازند پابده وي رسوبات سازند جهرم و تبديل تدريجي آنرنشانه پيشاست كه  جهرم
  ميت فراوان باشد.اه اي حائزهاي چينهنظر تله

 

 
:ائوسن(نور پالريزان)، - هاي پالئوسنتصاوير ميكروسكوپي نهشته–2شكل  A دارمادستون بايوكالست)MF1( ،B: وكستون داراي روزنبران پالنكتوني 
)MF2(، C : وكستون تا پكستون)داراي روزنبران پالنكتونيMF3(، D:ران پالنكتونيبپكستون داراي روزن )MF4(، E:ران بپكستون داراي روزن

 )MF7بايوكلستي(پكستون:H، )MF6(بايوكلستيدارپكستون نوموليت: G )،MF5(داروكستون تا پكستون بايوكلست: F،)MF4پالنكتوني (

A B

C D

E F

G H
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را در شیب سکوی کربناته تداعی می کند. 
MF7- Bioclastic packstone

توصیف: س��ازندگان اصلی این ریز رخساره ش��امل روزنبران کف زی 
ب��ا دی��واره آه��ک  هیالین مانن��د نومولیت ه��ای با ان��دازه متوس��ط نظیر 
 Nummulites perforates,Nummulites lucasi,Nummulites
 prealucasi Operculina Sp., Assilina Sp., Discocyclina
sella,Discocyclina augustae ب��ه همراه روزنبران با دیواره پورس��النوز 
 Miliolid,Triloculina trigonula,Quinquelocalina Sp., ش��امل 
Alveolina Sp. Pyrgo. defrance می باش��د. خرده  های صدف دوکفه ای 
ک��ف زی و خرده های جلب��ک قرمز نی��ز از دیگراجزای موج��ود دراین 
ریزرخساره هستند. روزنبران پالنکتونی دراین ریز رخساره نیزکاهش یافته 

 .)H-2است )شکل
تفسیر: وجود فونای متعلق به شوری نرمال دریایی نظیر روزنبران کف زی 
بزرگ با دیواره ی منفذدار متعلق به زبانه های آهکی سازند جهرم ]19,20[ 
و حضور روزنبران پالنکتونی متعلق به س��ازند پابده، شرایط محیطی شیب 

سکوی کربناته را تداعی می کند]19,20[.

4-3- تحلیل رخساره های میکروسکوپی 
به طور کلي محیط رسوبي نهشته های پالئوسن-ائوسن را مي توان در ادامه 
حوضه پیش بوم کرتاسه باالیي در نظر گرفت که به تدریج از نواحي شمالي 
و ش��مال غربي پُر شده و مرکز انباشت رسوِب )مرکز حوضه( آن به طرف 
جنوب غرب مهاجرت کرده است. در نتیجه، در نواحي کم عمِق شمالی تر، 

نهشته هاي کربناته ي کم عمق )س��ازند جهرم( گسترش داشته که به طرف 
نواحي جنوبي تر به تدریج به س��ازند پابده با رخس��اره هاي همي پالژیک و 
 B و A پالژیک تبدیل می ش��وند. رخس��اره های مورد مطالعه در چاه های
ازنظر محدوده س��نی از پالئوسن پسین )Late Paleocene( تا ائوسن پسین 
)Late Eocene( را در برمی گیرند. رخس��اره های وکس��تون تا پکس��تونی 
دارای Globigerinidae، Globorotalidae و دیگ��ر روزنبران پالنکتونی، 
وج��ود مقدار ف��راوان گل آهکی تیره رن��گ، رس، پیری��ت، گلوکونیت 
)MF1,MF2,MF3,MF4( بیانگ��ر رس��وب گذاری در بخش های عمیق، 
محیط آرام و کم انرژی است. این ریز رخساره ها متعلق به سازند پابده بوده 
و در حوضه عمیق در مجاورت پالتفرم کربناته سازند جهرم نهشته شده اند. 
ریز رخساره های حاشیه پالتفرم )MF5,MF6,MF7( که توسط آهک های 
دوباره نهش��ته شده مشخص می شوند، افزایش میزان نرخ تولید کربنات را 
در زمان باال بودن س��طح آب نشان می دهد. طی این مدت، کربناِت تولید 
شده بیشتر از مقداری است که می تواند روی پالتفرم انباشته شود و رسوب 
تولید ش��ده اضافی به داخل حوضه های مجاور س��رازیر می شود ]21, 22[. 
ش��دت ریزش کربنات ها به درون حوضه مجاور در زمان افزایش س��طح 
آب دریاها، با طول مدت چرخه س��طح آب دریا و زاویه ش��یب س��کوی 
کربناته تغییر اس��ت ]22, 23[. بنابراین، انباشت سریع کربنات ها در پالتفرم 
حاش��یه دار پرشیب، باعث عدم پایداری ش��یب گردیده و توربیدایت های 
 A کربناته را ایجاد می کند. رخس��اره های آهکی دوباره نهشته شده در چاه
در اواخر ائوسن میانی و در چاه B در ائوسن میانی به صورت بین الیه ای با 
نهشته های پالژیک قرار دارند به طوري که تداخِل بین انگشتِی سازند جهرم 
با س��ازند پابده در برش های زیرزمینی مورد مطالعه مؤید این مطلب است. 
از ویژگی های این رسوبات تشکیل کلینوفرم آهک های سازند جهرم است 
که نشانه پیش َروی رسوبات سازند جهرم و تبدیل تدریجی آن ها به سازند 

پابده بوده و می تواند از نظر تله های چینه ای حائز اهمیت فراوان باشد.

4-4-مدل رسوبی نهشته های پالئوسن- ائوسن 
ارائه مدل رس��وبی برای رس��وبات پالئوسن – ائوس��ن براساس مطالعه 
میکروس��کوپی و شناخت رخساره ها و بررس��ی تغییرات جانبی و عمودی 
آن ها، تفس��یر محیط رس��وبی انجام شده اس��ت. باتوجه به نتایج حاصل از 
این مطالعات در چاه های  A و B، توالی رس��وبی مورد مطالعه در بردارنده 
هفت کمربند رخساره ای است که از سمت حوضه عمیق به کم عمق شامل 
رخساره های پالژیک و رخساره های آهکی دوباره نهشته شده می باشد. در 
بخش های عمیق حوضه وجود روزنبران پالنکتونی نظیر گونه های متعلق به 
خانواده ی Globigerinidae، Globorotalidae و رخس��اره های مربوط به 
محیط عمیق نشان دهنده ی رس��وب گذاری این گروه از ریزرخساره ها در 
بخش های عمیق حوضه اس��ت. وجود رخس��اره های آهکی دوباره نهشته 
ش��ده به صورت حضور ت��وأم روزنبران پالنکتونی و کف زی اس��ت که 
نش��ان دهنده ی بخش شیب سکوی کربناته مي باش��د. در اثر افزایش تولید  3   مدل رسوبی نهشته های پالئوسن- ائوسن در منطقه مورد مطالعه

٩ 
 

  
  ائوسن در منطقه مورد مطالعه - هاي پالئوسنمدل رسوبي نهشته -3شكل
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کربن��ات، زبانه های کربناته در بخش عمیق حوضه )Basin( پیش نش��ینی 
می کنن��د که به دلیل ری��زش از بخش های کم عمق تر س��کوی کربناته به 
داخل حوضه می باش��د. بنابراین، با توجه به ش��رایط تشکیل رخساره ها به 
نظرمی رسد این کمربند رخس��اره ای در یک سکوی کربناته ازنوع شلف 
کربناته نهش��ته شده  است. شکل-3 مدل رسوبی ترس��یم شده برای توالی 

پالئوسن- ائوسن را نشان مي دهد.

نتیجه گیري
1-با بررسی ریز رخساره ها، هفت رخساره مربوط به محیط های رسوبی 
ش��یب س��کوی کربناته تا محیط های عمیق و نیمه عمیق شناسایی گردید. 
ریزرخس��اره های مذکور در قالب س��ازند پابده و زبانه های آهکی جهرم 
معرف یک سکوی کربناته از نوع شلف کربناته می باشند که از شیب سکو 
رخس��اره های آهکی دوباره نهشته ش��ده )B( تا محیط عمیق و نیمه عمیق 

رخساره های همی پالژیک و پالژیک )A( نهشته شده اند.
2-نبود رخساره هاي دوباره نهش��ته شده آهکي در بخش زیرین سازند 
پابده طی پالئوس��ن پسین نشان مي دهد که در زمان پالئوسن پسین، سکوی 
کربناته اي که از طرف آن، رسوب به بخش ژرف دریا حمل شود، وجود 
نداش��ته است. پس از پدیدار شدن س��کوی کربناته سازند جهرم در زمان 
ائوسن و باال بودن نرخ رسوب گذاري کربنات ها، حمل رسوبات کربناته از 
حاشیه سکو به بخش عمیق حوضه انجام گرفته است. بنابراین، بخش های 
کربناته ی درون سازند پابده در واقع، زبانه های آهکی سازند جهرم هستند.

3-از دی��دگاه هیدروکربنی در مح��دوده مورد مطالعه، رخس��اره های 
پالژیک س��ازند پابده )MF1,MF2,MF3,MF4( با وجود رخس��اره های 
مناسب، به عنوان سنگ منشأ احتمالی هیدروکربور مطرح می باشد. وجود 
افق های کلینوفرمی ایجاد شده سازند جهرم می تواند از نظرتله های چینه ای 

حائز اهمیت فراوان باشد. 


