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ریزرخسارهها و محیطهای رسوبی توالی پالئوسن -ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس
الناز اسکاشی* ،سید علی آقانباتی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
بهروز آریافر ،علیرضا پیریائی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

نسرین هداوندخانی دانشگاه شهید بهشتی

نهشتههای پالئوسن -ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس (چاههای  Aو  )Bشامل سازند پابده و زبانههای جهرم
میباش��د .دراین مطالعه براساس بررسی اجزاء زیستی و غیرزیستی تشکیلدهنده 7 ،رخساره میکروسکوپی در قالب
کمربند رخسارهای دریای باز شناسایی شدهاند که از شیب کربناته تا محیط عمیق و نیمهعمیق (همیپالژیک و پالژیک)
نهشته شدهاند .همچنین عالوهبر رخسارههای برجا میتوان به رخسارههای دوباره نهشته شده کربناته اشاره کرد که به
تناوب در اثر سرازیر شدن رسوبات پیشنشستهي کمعمق پالتفرمی به درون حوضه رسوبی تشکیل شدهاند .توالی رسوبی
پالئوسن -ائوسن در ناحیه مورد مطالعه برروی یک شلف کربناته تشکیل شده است.

* دریافت:

94/4/2

* پذیرش:

94/4/2

* ارسال برای چاپ:

94/7/24

شلف کربناته
پابده
جهرم
پالئوسن
ائوسن
خلیج فارس
مطالعه است.

ناحی��ه بندرعباس و بخش دریایی آن بهص��ورت یک زون انتقالی بین
زاگرس ،عمان و مکران ش��کل گرفته است و س��اختمانهای آن متأثر از
قوس ش��بهجزیرهي  Musandamمیباش��د که در جنوب تنگههرمز قرار
-1موقعیت جغرافیایی
دارد [ .]1ب��ه طورکل��ی ناحیه مورد مطالعه از نظ��ر اهمیت هیدروکربوری
ناحی��ه مورد مطالع��ه ،در محدوده جغرافیایی بی��ن  55تا  56درجه طول
از مناطق مهم زاگرس به ش��مار میرود .در چاههای مورد مطالعه ،س��ازند ش��رقی و  26تا  27درجه عرضش��مالی قرار دارد(ش��کل .)1-برشهای
پابده همراه با زبانههای جهرم نهش��ته ش��دهاند ،از دیدگاه هیدروکربوری ،تحتاالرضی مورد مطالعه به فاصله  63کیلومتر در بخش شرق خلیجفارس
مارنهای عمیق س��ازند پابده میتوانند پتانسیل سنگ منشأ و کربناتهای واقع شدهاند.
پالتفرمی سازند جهرم سنگ مخزن خوبی برای این رسوبات باشند .ازاین
رو مطالعهی رخسارههای سنگی و تفسیر محیطهای رسوبی این دو سازند
-2دادهها و روشهای مورد مطالعه
از لحاظ اقتصادی بس��یار حائز اهمیت اس��ت .به ط��ور خالصه ،تاریخچه
دادههای بهکاربرده شده در این مطالعه عبارتند از :نقشههای زمینشناسی،
مطالعات انجام شده دراین ناحیه شامل مطالعات زمینشناسی و چینهشناسی تع��داد  575مقطع نازک از خردههای حفاری مرب��وط به چاههای  Aو B
عمومی [ ،]2ارائه جدول همارزی و فرهنگ س��نگچینهای برای رسوبات که نمونههای مربوط به هر چاه به ترتیب ش��امل تع��داد  224مقط ِع نازک
ب��ازه زمانی س��نوزوئیک و مزوئیک ]3[،ترس��یم نقش��ههای همضخامت از  474مت��ر ضخام��ت از چاه  Aو تع��داد  351مقط ِع ن��ازک از  547متر
برای س��ازندها و گروههای س��نگی در بازههای زمانی مختلف و توصیف ضخامت چاه  Bاس��ت .همچنین از دادههای تحت االرضی و ژئوفیزیکی
پراکندگی سازندهای مختلف در منطقه [ ]4بههمراه مطالعاتی در ارتباط با از قبیل نمودارهای پرتو گاما ،صوتی و سنگشناس��ی نیز برای شناس��ایی
تکتونیک گنبدهای نمکی [ ]5,6,7,8میباشد .بررسی وضعیت تکتونیکی -رخسارههای میکروسکوپی و شرایط حاکم بر رسوبگذاری استفاده شده
رسوبی کرتاسهباالیی و ابتدای ترشیاری در بخش میانی خلیجفارس توسط است .ریزرخس��ارههای موجود از نظر نوع آلوکمها ،زمینه و ویژگیهای
پیریایی و همکاران [ ]9,10نیز ازجمله مطالعات انجام ش��ده درناحیه مورد بافت��ی مورد مطالعه ق��رار گرفتند .نامگذاری و توصیف ریزرخس��ارههای
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()Elnaznasim@yahoo.com
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کربناته ،برمبنای نامگ��ذاری دانهام []11صورت پذيرفته و براي طبقهبندی
رخسارهها و تعیین محیطهای رس��وبی از روش فلوگل [ ]12استفاده شده
است.
-3چینهشناسی نهشتههای پالئوسن -ائوسن در ناحیه مورد مطالعه

-4ریز رخسارهها و محیطهای رسوبی

با مطالعه مقاطع میکروس��کوپی نهشتههای پالئوسن -ائوسن در چاههای
 Aو  ،Bهفت رخس��اره میکروسکوپی در قالب کمربند رخسارهای دریای
باز شناس��ایی شده اس��ت .این کمربند رخس��ارهای در برگیرنده دو محیط
حوضه عمیق ( )Basinبا رخس��ارههای پالژیک و ش��یب پالتفرم کربناته
بارخس��ارههای آهکی دوباره نهشته شده است .ریز رخسارههای شناسایی
شده از بخشهای عمیق به کم عمق به شرح زیر است:

رسوبات پالئوسن -ائوسن در چاههای مورد مطالعه شامل سازند پابده و
زبانههای جهرم ميشود که در هرکدام از اين چاهها بهصورت زیر است:
چاه  :Aسازند پابده دارای سنگشناسی مارن ،سنگآهک ،سنگآهک
رس��ی و شیل است که  200متر ابتدای آن به سن پالئوسن پسین و  274متر -1-4رخسارههای پالژیک نهشتههای پالئوسن-ائوسن
MF1- Mudstone to fossiliferous mudstone
فوقانی آن به س��ن ائوسن است .طی ائوسن میانی زبانههای آهکی جهرم با
توصیف :در این ریزرخس��اره عمدتاً گل میکرایتی و به ندرت روزنبران
ضخامت تقریباً 40متر در تناوب با س��ازند پاب��ده وجود دارند .مرز زیرین
ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ و ﮔﺮوه
ﻣﺰوﺋﻴﻚ، [3]-
ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ
ﻫﺎيمتعلق به خانوادهی  Globigerinidaeو  Globorotalidaeدیده
پالنکتونی
ﺑﺮايهای
ﺿﺨﺎﻣﺖنهشته
ﻫﺎيبهﻫﻢترتیب با
ﻧﻘﺸﻪچاه
ﺗﺮﺳﻴﻢدراین
ائوس��ن
هایوپالئوسن
فوقانی نهش��ته
اي رﺳﻮﺑﺎت و
ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎيو ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﺻﻴﻒ بهﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
ﻨﮕﻲ در ﺑﺎزهﻫﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در
شود(ش��کل .)A-2دولومیتیشدن ،پیریتیش��دن (قطعات بایوکلست)
ﻣﻨﻄﻘﻪ ] [4ﺑﻪﻫﻤﺮاه می
ناپیوستهدراست.
صورت همشیب
ﻣﺨﺘﻠﻒ والیگوسن
زﻣﺎﻧﻲباالیی و
کرتاسه
نهشتهﻧﻤﻜﻲ
ﮔﻨﺒﺪ:ﻫﺎي
ﺑﺎﻻﻳﻲ و
رﺳﻮﺑﻲ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ
زیرینﺑﺎﺷﺪ.
 [5,6,7,8ﻣﻲ
های دیاژنیتیکی غالب دراین ریزرخساره است .از ذرات غیرکربناته
ازپدیده
ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ-گورپی
وﺿﻌﻴﺖ متر سازند
ﺑﺮرﺳﻲشامل 94
دراین چاه
های ]پالئوسن
ﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚچاه B
اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ازﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻴﺰ
][9,10
ﻫﻤﻜﺎران
و
ﭘﻴﺮﻳﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺎرس
ﺧﻠﻴﺞ
ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﺑﺨﺶ
ﺘﺪاي ﺗﺮﺷﻴﺎريبا درسنگشناسی مارن ميشود .سنگشناس��ی سازند پابده در چاه  Bشامل دراین ریزرخساره میتوان به حضور بسیار کم گلوکونیت اشاره کرد.
ﺪه درﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.
تفس��یر :وجود گلوکونیت نشاندهندهی ش��رایط احیایی و پایین بودن
الیههای مارنی با میان الیههایی از آهک و س��نگآهک رس��ی است که
 73متر ابتدای آن به س��ن پالئوسن پسین و 381متر بخش فوقانی آن به سن میزان رس��وبگذاری اس��ت ]12[.باتوج��ه به اینکه این ریزرخس��اره دارای
ائوس��ن ميباش��د .طی زمانهای ائوسن پیشین تا ائوس��ن میانی ،زبانههای میکرایت فراوان و روزنبران پالنکتونی میباشد ،ازاینرو بخشهای عمیق
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲآهکی جهرم بین نهشتههای شیلی سازند پابده نهشته شده است ،اما رسوبات حوضه را نشان میدهد.
درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ
 26ﺗﺎ
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ
 55ﺗﺎ
نهشتﺑﻴهﻦ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در
MF2– Planktonic foraminifera wackestone
ﻣﺤﺪودهرا عمدتاً
27مرز
است.
تشکیل وداده
درﺟﻪپابده
56سازند
مارنی
های
ائوسن باالیی
فوقانی ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس واﻗﻊ
ﺑﺨﺶ ﺷﺮق
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ 63
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺤﺖاﻻرﺿﻲ ﻣﻮرد
ار دارد)ﺷﻜﻞ.(1-
توصیف :دراین ریزرخساره بایوکالس��تها نسبت به ریزرخساره قبلی
باالییدرو مرز
کرتاسه
نهشتﺑﻪههای
پالئوسن-ائوسن با
ﻫﺎيههای
ﺑﺮشنهشت
زیرین
ﺪهاﻧﺪ.
افزایش یافته و ش��امل 10تا  15درصد از روزنبران پالنکتونی اس��ت که در
با نهشتههای الیگوسن همشیب و ناپیوسته است.
زمینهای از میکرایت پراکنده هستند(ش��کل .)B-2پیریتی شدن(بهصورت
پراکن��ده در زمین��ه و بهص��ورت بخش��ی پُرکنن��ده حجرات فس��یلهای
پالنکتونی) و نئومورفیس��م افزایشی ازپدیدههای دیاژنتیکی موجود دراین
ریزرخساره است.
تفس��یر :حضورپیریت نش��ان دهن��دهی ش��رایط آرام و احیایی حوضه
[ ]12همچنی��ن میکرایت ف��راوان در زمینه و حض��ور روزنبران پالنکتونی
نشاندهندهی تش��کیل این ریزرخس��اره در بخش عمیق محیط دریای باز
است.
MF3- Planktonic foraminifera wackestone-packstone

 1نقش��ه زمینشناس��ی ناحیه بندرعب��اس درجنوب ای��ران []10
نشاندهنده موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه.
ﺷﻜﻞ-1ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس درﺟﻨﻮب اﻳﺮان ] [10ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.

توصی��ف :آلوکم اصلی این ریزرخس��اره روزنب��ران پالنکتونی بوده و
دوکف��های پالژیک از دیگر خردههای اس��کلتی موجود هس��تند .بافت از
وکس��تون تا پکس��تون متغیر است و نشان دهندهی ش��رایط عمیق و بارش
اسکلتی اس��ت .این ریزرخس��اره در تناوب با ریزرخسارههای وکستون و
پکستون میباشد(شکل.)C-2
تفس��یر :باتوج��ه به زمین��ه میکرایتی و حض��ور روزنب��ران پالنکتونی و
دوکفه ِ
ای محیط عمیق ،این ریزرخساره در محیطی آرام و کمانرژی متعلق
به محیط دریای باز تهنشست شده است.
MF4- Planktonic foraminifera packstone
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توصیف :بالغ بر 50درصد ازسازندگان اصلی این ریزرخساره از روزنبران گ��ردش خوب آبهای غنی از مواد آلی و وجود ش��رایط مس��اعد برای
ن پسین)
موجودات پالنکتونی در زمان تهنشس��ت ( عمدتاً پالئوس 
پالنکتونی ش��امل خان��واده  Globigerinidaeنظیر جن��س  Subbotinaو زیس��ت
ﺣﺎﺷﻴﻪدار ﭘﺮﺷﻴﺐ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮرﺑﻴﺪاﻳﺖﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .رﺧﺴـﺎرهﻫـﺎي
خان��واده  Globorotalidaeنظیر جنسه��ای  Morozovella،Acarininaاین ریزرخساره است .جایگاه رس��وبی این ریزرخساره با توجه به حضور
آﻫﻜﻲ دوﺑﺎره ﻧﻬﺸﺘﻪﺷﺪه در ﭼﺎه  Aدر اواﺧﺮ اﺋﻮﺳﻦﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﭼﺎه  Bدر اﺋﻮﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪاي ﺑﺎ
میباشد(ش��کل D -2و )Eکه بهطورعمده در زمینهای از میکرایت تشکیل روزنب��ران پالنکتونی وابس��ته به قس��متهای عمی��ق دریا مانن��د خانواده
ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﺗﺪاﺧﻞِ ﺑﻴﻦاﻧﮕﺸـﺘﻲِ ﺳـﺎزﻧﺪ ﺟﻬـﺮم ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑـﺪه در ﺑـﺮشﻫـﺎي
ش��ده است .پوس��ته دوکفهای پالژیک ،پلوئید ،فس��فات و گلوکونیت از  Globigerinidaeو  ،Globorotalidaeمیکرایت فراوان ،رنگ تیره زمینه،
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﻮﻓﺮم آﻫﻚﻫـﺎي ﺳـﺎزﻧﺪ
اجزای دیگراین ریزرخساره هستند .نئومورفیس م افزایشی بهصورت تبدیل وجود پیریت ،فس��فات و گلوکونیت ،درش��رایط احیایی و آبهای عمیق
ﺟﻬﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶروي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺮم و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑﺪه ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از
میکرایت به میکروسپار و دولومیتیشدن از فرآیندهای دیاژنتیکی موجود دریای باز[ ، ]12زیر س��طح اس��اس امواج طوفانی و پایینتر از زون نوری
ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻪﻫﺎي ﭼﻴﻨﻪاي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ.
دراین ریز رخساره میباشند.
است[.]13,14,15,16,17,18
تفس��یر :فراوان��ی باالی روزنبران پالنکتونی دراین ریزرخس��اره نش��انه
B

A

D

C

F

E

H

G

-2-4رخس�ارههای مربوط به کمربند رخس�ارهای ش�یب س�کوی کربناته
()Slope

MF5- Bioclastic Wackestone/ Packstone

توصیف :ویژگی بارز این رخس��اره حضور ت��وأم روزنبران کفزی و
پالنکتونی اس��ت .خردههای اس��کلتی موجود دراین ریز رخساره مشتمل
بر روزنبران پالنکتونی از خان��واده  Globigerinidaeو Globorotalidae
بههمراه خردههای پوس��ته روزنبران کفزی با پوس��ته آهکهیالین نظیر
نومولیتس ،دیسکوس��یلینا و روزنبران کفزی با پوس��ته پورس�لانوز نظیر
میلیولید ،آلوئولینا ،خردههای جلبک قرمز هستند .ذرات غیرکربناته موجود
نيز شامل گلوکونیت و فسفات ميباشند .سیمانیشدن دراطراف روزنبران
پالنکتونی و کفزی ،نئومورفیس��م افزایشی و پیریتی شدن از فرآیندهای
دیاژنتیکی غالب دراین ریزرخساره میباشند .بافت از وکستون تا پکستون
متغیراست(شکل.)F-2
تفسیر :حضور روزنبران پالنکتونی متعلق به سازند پابده توأم با روزنبران
کفزی متعلق به زبانههای جهرم و میکرایت فراوان در زمینه نشاندهندهی
تهنشست این ریزرخساره در بخش شیب سکوی کربناته است.
MF6- Nummulitid bioclastic packstone

توصی��ف :دراین ریزرخس��اره درص��د روزنبران پالنکتونی نس��بت به
 MF5کاه��ش یافت��ه و روزنبران کفزی ب��ا دیواره آه��کهیالین نظیر

Nummulites Sp., Discocyclina Sp., Assilina Sp., Operculina
Sp., Discocyclina sella, Asterigerina rotula, Actinocyclina Sp.,

 Rotalia trochidiformisبه همراه روزنبران کفزی با دیواره پوس�لانوز
نظی��ر Miliolid,Biloculina,Quinquelocalina,Pyrgo Sp.,Pyrgo
 defranceاز س��ازندگان اصل��ی این ریزرخس��اره محس��وب میش��وند
وﻛﺴﺘﻮن داراي روزﻧﺒﺮان
:B ،(MF1
ﺑﺎﻳﻮﻛﻼﺳﺖدار)
ﻣﺎدﺳﺘﻮن
اﺋﻮﺳﻦ)ﻧﻮر ﭘﻼرﻳﺰان(،
ﻫﺎي ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ-
ائوس��ن(نور
پالئوس��ن-
های
میکروس��کوپی: Aنهش��ته
تصاوی��ر
ﺷﻜﻞ–2ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻬﺸﺘﻪ 2
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲخردههای اسکلتی دیگر شامل صدف دوکفهای کفزی و
(شکل.)G-2
) :C ،(MF2وﻛﺴﺘﻮن ﺗﺎ ﭘﻜﺴﺘﻮن داراي روزﻧﺒﺮان ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ) :D ،(MF3ﭘﻜﺴﺘﻮن داراي روزﻧﺒﺮان ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ) :E ،(MF4ﭘﻜﺴﺘﻮن داراي روزﻧﺒﺮان
پالریزان) A :،مادس��تون بایوکالس��تدار ( :B ،(MF1وکس��تون
جلبک قرمز میباشند .کلسیتیشدن ،پیریتیشدن با درصد کم ،نئومورفیسم
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ) : F،(MF4وﻛﺴﺘﻮن ﺗﺎ ﭘﻜﺴﺘﻮن ﺑﺎﻳﻮﻛﻠﺴﺖدار) :G ،(MF5ﭘﻜﺴﺘﻮن ﻧﻮﻣﻮﻟﻴﺖدار ﺑﺎﻳﻮﻛﻠﺴﺘﻲ) :H ،(MF6ﭘﻜﺴﺘﻮن ﺑﺎﻳﻮﻛﻠﺴﺘﻲ)(MF7
دارای روزنب��ران پالنکتون��ی ( :C ،(MF2وکس��تون تا پکس��تون افزایشی از پدیدههای دیاژنتیکی دراین ریزرخساره هستند.
دارای روزنبران پالنکتونی ( :D ،(MF3پکستون دارای روزنبران
تفس��یر :وجود فونای متعلق به ش��وری نرم��ال دریایی یعن��ی روزنبران
پالنکتون��ی ( :E ،(MF4پکس��تون دارای روزنب��ران پالنکتون��ی
٧
کفزی بزرگ با دیوارهی منفذدار متعلق به زبانههای آهکی سازند جهرم
( :F ،(MF4وکس��تون ت��ا پکس��تون بایوکلس��تدار(:G ،(MF5
به همراه روزنبران پالنکتونی متعلق به سازند پابده نشان دهندهی تشکیل این
پکستون نومولیتدار بایوکلستی ( :H ،(MF6پکستون بایوکلستی
ریز رخس��اره در محیط دریای باز است [ ]19,20و تشکیل این زیررخساره
()MF7
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را در شیب سکوی کربناته تداعی میکند.

MF7- Bioclastic packstone

توصیف :س��ازندگان اصلی این ریز رخساره ش��امل روزنبران کفزی
ب��ا دی��واره آه��کهیالین مانن��د نومولیته��ای با ان��دازه متوس��ط نظیر

lucasi,Nummulites

perforates,Nummulites

Nummulites

prealucasi Operculina Sp., Assilina Sp., Discocyclina

 sella,Discocyclina augustaeب��ه همراه روزنبران با دیواره پورس�لانوز
ش��امل Miliolid,Triloculina trigonula,Quinquelocalina Sp.,
 Alveolina Sp. Pyrgo. defranceمیباش��د .خردههای صدف دوکفهای
ک��فزی و خردههای جلب��ک قرمز نی��ز از دیگراجزای موج��ود دراین
ریزرخساره هستند .روزنبران پالنکتونی دراین ریز رخساره نیزکاهش یافته
است (شکل.)H-2
تفسیر :وجود فونای متعلق به شوری نرمال دریایی نظیر روزنبران کفزی
بزرگ با دیوارهی منفذدار متعلق به زبانههای آهکی سازند جهرم []19,20
و حضور روزنبران پالنکتونی متعلق به س��ازند پابده ،شرایط محیطی شیب
سکوی کربناته را تداعی میكند[.]19,20
 -3-4تحلیل رخسارههای میکروسکوپی

بهطور كلي محيط رسوبي نهشتههای پالئوسن-ائوسن را ميتوان در ادامه
حوضه پيشبوم كرتاسه بااليي در نظر گرفت كه بهتدريج از نواحي شمالي
ِ
رسوب (مركز حوضه) آن به طرف
و ش��مال غربي پُر شده و مركز انباشت
جنوب غرب مهاجرت كرده است .در نتيجه ،در نواحي کم ِ
عمق شمالیتر،
NE

نهشتههاي كربناتهي كمعمق (س��ازند جهرم) گسترش داشته كه به طرف
نواحي جنوبيتر بهتدريج به س��ازند پابده با رخس��ارههاي هميپالژيك و
پالژيك تبدیل میش��وند .رخس��ارههای مورد مطالعه در چاههای  Aو B
ازنظر محدوده س��نی از پالئوسن پسین ( )Late Paleoceneتا ائوسن پسین
( )Late Eoceneرا در برمیگیرند .رخس��ارههای وکس��تون تا پکس��تونی
دارای  Globigerinidae، Globorotalidaeو دیگ��ر روزنبران پالنکتونی،
وج��ود مقدار ف��راوان گلآهکی تیرهرن��گ ،رس ،پیری��ت ،گلوکونیت
( )MF1,MF2,MF3,MF4بیانگ��ر رس��وبگذاری در بخشهای عمیق،
محیط آرام و کم انرژی است .این ریز رخسارهها متعلق به سازند پابده بوده
و در حوضه عمیق در مجاورت پالتفرم کربناته سازند جهرم نهشته شدهاند.
ریز رخسارههای حاشیه پالتفرم ( )MF5,MF6,MF7که توسط آهکهای
دوباره نهش��ته شده مشخص میشوند ،افزایش میزان نرخ تولید کربنات را
ِ
کربنات تولید
در زمان باال بودن س��طح آب نشان میدهد .طی این مدت،
شده بیشتر از مقداری است که میتواند روی پالتفرم انباشته شود و رسوب
تولید ش��ده اضافی به داخل حوضههای مجاور س��رازیر میشود [.]22 ,21
ش��دت ریزش کربناتها 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 [ .]23 ,22بنابراین ،انباشت سریع کربناتها در پالتفرم
حاش��یهدار پرشیب ،باعث عدم پایداری ش��یب گردیده و توربیدایتهای
کربناته را ایجاد میكند .رخس��ارههای آهکی دوباره نهشتهشده در چاه A
در اواخر ائوسنمیانی و در چاه  Bدر ائوسن میانی به صورت بین الیهای با
نهشتههای پالژیک قرار دارند بهطوريکه تداخلِ بینانگشتیِ سازند جهرم
با س��ازند پابده در برشهای زیرزمینی مورد مطالعه مؤید این مطلب است.
از ویژگیهای این رسوبات تشکیل کلینوفرم آهکهای سازند جهرم است
ش َروی رسوبات سازند جهرم و تبدیل تدریجی آنها به سازند
که نشانه پی 
پابده بوده و میتواند از نظر تلههای چینهای حائز اهمیت فراوان باشد.
-4-4مدل رسوبی نهشتههای پالئوسن -ائوسن

منطقه مورد مطالعه
ائوسن
ﻫﺎيههای
نهشت
مدل
3
درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد
پالئوسن -ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ -اﺋﻮﺳﻦ در
رسوبیﻧﻬﺸﺘﻪ
ﻣﺪل رﺳﻮﺑﻲ
ﺷﻜﻞ-3

ارائه مدل رس��وبی برای رس��وبات پالئوسن – ائوس��ن براساس مطالعه
میکروس��کوپی و شناخت رخسارهها و بررس��ی تغییرات جانبی و عمودی
آنها ،تفس��یر محیط رس��وبی انجام شده اس��ت .باتوجه به نتایج حاصل از
این مطالعات در چاههای  Aو  ،Bتوالی رس��وبی مورد مطالعه در بردارنده
هفت کمربند رخسارهای است که از سمت حوضه عمیق به کمعمق شامل
رخسارههای پالژیک و رخسارههای آهکی دوباره نهشته شده میباشد .در
بخشهای عمیق حوضه وجود روزنبران پالنکتونی نظیر گونههای متعلق به
خانوادهی  Globigerinidae، Globorotalidaeو رخس��ارههای مربوط به
محیط عمیق نشاندهندهی رس��وبگذاری این گروه از ریزرخسارهها در
بخشهای عمیق حوضه اس��ت .وجود رخس��ارههای آهکی دوباره نهشته
ش��ده به صورت حضور ت��وأم روزنبران پالنکتونی و کفزی اس��ت که
نش��اندهندهی بخش شیب سکوی کربناته ميباش��د .در اثر افزایش تولید

ﻊ

[1] Shepherd M.F.and James G.A. 1957. Stratigraphic studies in the Bandar Ab
Hinterland, -58.Repord No.872
[2] Molinaro, M., J. C. Guezou, P. Leturmy, S. A. Eshraghi, and D. F. de Lamotte., 2
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.) نهشته شدهاندA( رخسارههای همیپالژیک و پالژیک
نبود رخسارههاي دوباره نهش��ته شده آهكي در بخش زيرين سازند-2
 سکوی،پابده طی پالئوس��ن پسین نشان ميدهد كه در زمان پالئوسن پسین
 وجود، رسوب به بخش ژرف دريا حمل شود،كربناتهاي كه از طرف آن
 پس از پديدار شدن س��کوی كربناته سازند جهرم در زمان.نداش��ته است
 حمل رسوبات كربناته از،ائوسن و باال بودن نرخ رسوبگذاري كربناتها
 بخشهای، بنابراین.حاشيه سکو به بخش عمیق حوضه انجام گرفته است
. زبانههای آهکی سازند جهرم هستند،کربناتهی درون سازند پابده در واقع
 رخس��ارههای،از دی��دگاه هیدروکربنی در مح��دوده مورد مطالعه-3
) با وجود رخس��ارههایMF1,MF2,MF3,MF4( پالژیک س��ازند پابده
 وجود. بهعنوان سنگ منشأ احتمالی هیدروکربور مطرح میباشد،مناسب
افقهای کلینوفرمی ایجاد شده سازند جهرم میتواند از نظرتلههای چینهای
.حائز اهمیت فراوان باشد

) پیشنش��ینیBasin(  زبانههای کربناته در بخش عمیق حوضه،کربن��ات
میکنن��د که به دليل ری��زش از بخشهای کمعمقتر س��کوی کربناته به
 با توجه به ش��رایط تشکیل رخسارهها به، بنابراین.داخل حوضه میباش��د
نظرمیرسد این کمربند رخس��ارهای در یک سکوی کربناته ازنوع شلف
 مدل رسوبی ترس��یم شده برای توالی3- شکل.کربناته نهش��ته شدهاست
. ائوسن را نشان ميدهد-پالئوسن
نتيجهگيري

 هفت رخساره مربوط به محیطهای رسوبی،با بررسی ریز رخسارهها-1
.ش��یب س��کوی کربناته تا محیطهای عمیق و نیمه عمیق شناسایی گرديد
ریزرخس��ارههای مذکور در قالب س��ازند پابده و زبانههای آهکی جهرم
معرف یک سکوی کربناته از نوع شلف کربناته میباشند که از شیب سکو
) تا محیط عمیق و نیمه عمیقB( رخس��ارههای آهکی دوباره نهشته ش��ده
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