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ميدان گازى پارس جنوبى از بزرگ  ترين ميادين گازى جهان است كه در آب  هاى خليج  فارس واقع شده است. سازند داالن يكى از مهم  ترين 
 Bو A  -سنگ  هاى مخزنى ميادين گازى را تشكيل مى  دهد. هدف از اين مطالعه شناخت رخساره  ها و محيط  هاي رسوبى سازند داالن در چاه  هاي
ميدان پارس جنوبى است تا از اين طريق بتوان جغرافياى ديرينه دوره زماني پرمين را در اين منطقه بازسازي كرد. بر اساس مطالعات انجام شده 
هشت رخساره رسوبي تفكيك شد كه نشان  دهنده محيط  هاى رسوبى، باالى پهنه جزر و مدى، پهنه  هاى جزر و مدى، الگون، سد و درياى باز 
است. رخساره  هاى سدى به عنوان بهترين رخساره مخزنى سازند داالن در نظر گرفته مى  شود. نتايج حاصل مى  تواند به دليل دارا بودن شرايط 
مخزنى در تفسير محيط رسوبى سنگ  هاى پرمين در مقياس منطقه  اى مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به بررسى رخساره  ها در منطقه مورد 

مطالعه به نظر مى  رسد سازند داالن روى يك پلتفرم كربناته از نوع رمپ هموكلينال تشكيل شده است.

ميدان  BوA-چاه  هاي در  داالن  سازند  رسوب  گذارى  تاريخچه 
پارس جنوبى بر مبناى رخساره  هاى سنگى

مهناز آقاپور*1    دانشگاه بيرجند                      سروش ميرزاقراچه2    دانشگاه آزاد اسالمى،واحد گچساران                      احسان ابهرك  پور3    شركت ملى حفارى ايران

پارس جنوبي، سازند داالن، رخساره، پرمو- ترياس، محيط رسوبي

مقدمه
ميدان گازى پارس جنوبى بخش شمالى ميدان شمال قطر را تشكيل مى 
دهد كه در آب هاى خليج فارس واقع شده و بين دو كشور ايران و قطر 
ميدان كربنات هاى پرمين (سازند  سنگ مخزن اصلى  مشترك مى باشد. 

داالن) و ترياس پيشين (سازند كنگان) است(شكل-1) [5].
سازند داالن با سّن پرمين ميانى تا بااليى از سنگ  هاى كربناته و تبخيرى 
تشكيل شده و به سه بخش كربنات پايينى، بخش تبخيرى و كربنات بااليى 
بخش  هاى  و  چين  خورده  زاگرس  نواحى  در  سازند  اين  مى  شود.  تقسيم 
وسيعى از خليج  فارس به عنوان اصلى  ترين سازند كربناته گازدار به شمار 
 k4 و k3 مى  رود [4] و از نظر خصوصيات مخزنى اين سازند به سه واحد
(داالن بااليى) و k5 (داالن پايينى) تقسيم مى  شود كه ناحيه k4 غنى  تر از 

.(Virgone & machhour,1999 ) ناحيه  هاى ديگر است
سازند داالن در شرايط رسوبى متنوعي نهشته شده و به همين دليل اين 
است.  شده  تشكيل  متفاوت  رخساره  هاى  از  گوناگون  نواحى  در  سازند 
ضخامت اين سازند در محل برش نمونه كه زير سطحى است 748 متر 
پيشين)  (ترياس  كنگان  كربناته  سازند  با  داالن  سازند  بااليى  مرز  است. 
موقعيت ميدان گازى پارس جنوبى 1    همراه با ناپيوستگى و مرز زيرين آن با سازند آوارى فراقون (پرمين پيشين) 

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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از نوع پيوسته و تدريجى است.
هدف از اين مطالعه شناخت رخساره سنگى و تفسير محيط رسوبى 
جغرافياى  بازسازى  به  بتواند  تا  است  مطالعه  مورد  چاه  هاى  در  آنها 
ديرينه طى پرمو- ترياس در منطقه كمك نمايد. نتايج حاصل مى  تواند 
به دليل دارابودن شرايط مخزنى در تفسير سنگ  هاى پرمين در مقياس 

منطقه  اى براى بازسازى جغرافياى ديرينه مورد استفاده قرار گيرد.

1- داده  ها و روش مطالعه
شرايط  و  داالن  سازند  رخساره  هاى  شناسايى  براى 
نازك  مقطع   190 تعداد  رسوب  گذارى  محيط  بر  حاكم 
و  شناسايى  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد   BوA-چاه  هاي از 
طبقه بندى براساس  مقاله  اين  در  رخساره  ها  نام  گذارى 

دانهام (1962) و با استفاده از نمودارهاى مقايسه  اى فلوگل (2004) 
صورت گرفته است. ميكروفاسيس  هاى موجود ازنظر انواع آلوكم  ها، 
انواع سيمان، ماتريكس، ويژگى  هاى بافتى مورد مطالعه قرار گرفتند.

دقت  به  پوالريزان  ميكروسكوپ  از  استفاده  با  نمونه  ها  سپس 
بررسى شدند و محيط رسوبى و انواع ميكروفاسيس  هاى سازند مورد 
مطالعه مشخص شد. در نهايت تمامى موارد بررسي شده جهت ارائه 
الگوى رسوبى در چاه  هاى مطالعه شده، چگونگى گسترش رخساره 
مخزنى در ناحيه مورد نظر و تحليل حوضه رسوبى مورد بررسى و 

ارزيابى قرار گرفت.

2- بحث
تعداد 190 عدد مقطع نازك ميكروســكوپى مربوط بــه دو حلقه چاه از 
ميدان مورد مطالعه جهت تعيين رخساره  ها و محيط رسوبى مورد بررسى 
قرار گرفتند. مطالعه مقاطع نازك تهيه شــده از مغزه  هاى مربوط به چاه  ها 
(بر اساس بافت، اندازه، انواع آلوكم  ها و ساخت  هاى رسوبى) مؤيد وجود 

چندين ميكروفاسيس مشخص به شرح زير در سازند داالن است:

2-1- رخساره  ها و محيط رسوبى
به  طور كلى شناسايى و نام  گذارى رخساره  هاى رسوبى بر مبناى آلوكم  ها 

( اسكلتى و غير اسكلتى) و فابريك دانه  ها انجام شده است.(شكل -2)

 رخساره-A: پكستوني-گرينستوني
رخساره  هاي انيدريتي به ميزان متغيرى در سراسر مغزه ديده مى  شوند و 
شامل بافت قفسه مرغى، نودوالر، پاليساد وجناغى است. برخى از اليه  هاى 
كربناته تحت  تأثير شديد فرآيند جانشينى انيدريت با اجزاى اوليه سنگ 
قرار گرفته  اند؛ به  طورى كه تمام اجزاى سنگ با انيدريت ثانويه جانشين 
است.  ناچيز  بسيار  رخساره  اين  در  تراوايى  و  تخلخل  ميزان  است.  شده 
ً   با سيمان  هاي  اين رخساره متعلق به باالى پهنه جزر و مدى است كه بعدا

انيدريتي پر شده است.

 رخساره-B: مادستون دولوميتى
دولوميت  هاى  است.  شده  تشكيل  گسترده  اى  به  صورت  رخساره  اين 
ريزبلور ( كه عمدتاً به صورت ثانويه تشكيل شده  اند) جانشين گل آهكى 
درصد  از 90  بيشتر  مقاطع  بعضى  در  دولوميت  جانشينى  ميزان  شده  اند. 
خيلى  كم  مقدار  به  و  پراكنده  طور  به  اينتراكلست  ها  و  پلوئيدها  است. 
ديده مى  شوند. سيمان عمدتاً از نوع انيدريتى است. تخلخل بيشتر از نوع 
بين  بلورى (20μm) است كه مابين بلورهاى دولوميت وجود دارد. عدم 
حضور آلوكم، وجود ميكرايت به  صورت سازنده اصلى سنگ، تشكيل 
دولوميت  هاى ريزبلور و آثار ترك  هاى گلى نشانگر تشكيل اين رخساره 

در محيط باالى پهنه جزر و مدى است.

 رخساره-C: گرينستون بايوكلستى
فابريك  با  همراه  نوارى  تا  موجى  الميناسيون  هاى  با  رخساره  اين 
در  انيدريتى  ندول  هاى  و  گلى  ترك  هاى  تبخيرى،  قالب  هاى  روزنه  اى، 
باالئى)  داالن  و  نار  واحد  در  ( به  ويژه  داالن  سازند  مختلف  بخش  هاى 
برخى  و  پلوئيد  اووئيد،  مثل  دانه  هايى  اوقات  گاهى  دارد.  گسترش 
خرده  هاى اسكلتى (دوكفه  اى و استراكود) به  وسيله جريانات جزر و مدى 
به اين پهنه  ها انتقال يافته  اند كه در اين رخساره با فراوانى اندك مشاهده 
مى  شوند. اين رخساره مربوط به يك محيط پرانرژي مانند پهنه  هاى جزر 

تصاويــر ميكروســكوپى رخســاره  هاى ســازند داالن (نور  2    
پالريــزان): A) پكســتوني- گرينســتوني، B) مادســتون 
دولوميتــى، C) گرينســتون بايوكلســتى، D) پكســتون–
وكســتون پلوئيدى بايوكلستى، E) گرينســتون پلوئيدى–

گرينســتون   (G اووئيــدى،  گرينســتون   (F اووئيــدى، 
وكستون–مادســتون   (H پلوئيــدى،  اينتراكلســت  دار 

بايوكلستى پلوئيددار
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و مدى ( به  ويژه بخش باالئى) از نوع گرم و خشك تشكيل شده است.

 رخساره-D: پكستون–وكستون پلوئيدى بايوكلستى
دراين رخساره  ها، پلوئيدها و بايوكلست  ها، آلوكم اصلى محسوب مى  شوند. 
خرده  هاى اسكلتى شامل فرامينيفرهاى كف  زى، دوكفه  اى  ها، كلسى  اسفرها، 
جلبك  هاى سبز داسى كالداسه و خرده  هاى اكينودرم است. سيمان عمدتاً 
انيدريتى و تخلخل اصلى از نوع قالبى (20μm) است كه ناشى از شسته شدن و 
انحالل پلوئيدهاست. شواهدى از قبيل فرامينيفرهاى كف  زى (ميليوليد) خاص 
شدن  ميكريتى  فرآيند  و  كالداسه  داسى  سبز  جلبك  هاى  و  الگون  محيط 

نشان  دهنده تشكيل اين رخساره در محيط الگون است.

 رخساره-E: گرينستون پلوئيدى–اووئيدى
آلوكم اصلى در اين رخساره پلوئيدها و اووئيدها هستند كه فراوانى آنها 
گاه تا 50 درصد هم مى  رسد. اينتراكلست  ها و بايوكلست  ها از اهميت كمترى 
برخوردارند. دانه  ها گردشدگى و جورشدگى نسبتاً خوبى دارند. دولوميت 

اغلب به صورت فابريك انتخابى جانشين دانه  ها شده  اند.
به  خصوص  دانه ها  انحالل  از  ناشى  كه  است  قالبى  نوع  از  تخلخل   
اووئيدهاست (20μm). سيمان عمدتاً از نوع كلسيت موزاييكى دانه  دار است. 
اين رخساره در حاشيه الگون يا پشته  هاى ماسه  اى كربناته رو به خشكى 

تشكيل شده است.

 رخساره-F: گرينستون اووئيدى
از اووئيدها تشكيل شده كه فراوانى آنها گاه تا 45  اين رخساره عمدتاً 
درصد مى  رسد. رخساره اووليتى از گسترش نسبتاً خوبى برخوردار است. 
دانه  ها به  طور جزئى و انتخابى با دولوميت جانشين شده است. اووئيدها در 
موارد بسيارى انحالل يافته و منافذ قالبى از خود برجاى مى  گذارند كه تخلخل 
و تراوايى نسبتاً خوبى ايجاد كرده است. تخلخل آن از نوع قالبى، بين  بلورى و 

بين  دانه  اى (20μm) است كه مابين بلورهاى دولوميت جاى گرفته  اند. فراوانى 
همراه  به  هم  ضخامت  دريايى  سيمان  وجود  و  ماتريكس  فقدان  اووئيدها، 
جورشدگى نسبى دانه  ها همگى بيانگر آنست كه محيط رسوبى اين رخساره 

مربوط به بخش پرانرژى پشته  اى يا سدى است.

 رخساره-G: گرينستون اينتراكلست  دار پلوئيدى
درصد)،   34 (حداكثر  درشت  اينتراكلست  هاى  دربردارنده  رخساره  اين 
 (20μm) خرده  هاى اسكلتى و پلوئيدهاى ريز است. تخلخل عمده از نوع قالبى
است كه به علت شسته شدن و انحالل جزيى تا كامل دانه  ها ايجاد شده است. اندازه 
آلوكم  ها، نوع خرده  هاى اسكلتى و فقدان ميكرايت بيانگر تشكليل اين رخساره 
در محيط پرانرژى و به سمت درياى باز در پشته  هاى ماسه  اى كربناته است. اين 

رخساره بيانگر تأثير امواج و جريانات رفت و برگشتى در حواشى سدهاست.

  رخساره-H: وكستون–مادستون بايوكلستى پلوئيددار
عمدتاً  رسوب  است.  برخوردار  محدودى  گسترش  از  رخساره  اين 
هستند.  شناور  شكل  به  ماتريكس  در  پلوئيدها  و  شده  تشكيل  گل  از 
رسوب اغلب به  وسيله دولوميت پالنار E  جانشين شده است (تقسيم  بندي

گاهى  و  درشت  بلور  تا  متوسط  دولوميت  هاى   :(Gregg & Sibley,1987)
ريزبلور، شكل  دار، پالنار E با بافت دانه شكرى). سيمان از نوع انيدريتى 
بلورهاى  مابين  كه  است   (20μm)ريز بلورى  بين  نوع  از  اصلى  تخلخل  و 
دولوميت وجود دارد. شواهدى مثل خرده هاى اسكلتى نظير سوزن اسفنج، 
جلبك سبز داسى كال داسه و پلوئيدها و وجود فرآيند ميكرايتى شدن بيانگر 

ته نشست اين رخساره در بخش انتهايى رمپ كربناته است.

2-2- تفسير تاريخچه رسوب  گذارى و مدل رسوبى
ارائه مدل رسوبى براى سازند داالن براساس شناخت رخساره  ها، تفسير 
شده  انجام  رخساره  ها  عمودى  و  جانبى  تغييرات  بررسى  و  آنها  محيط 

مدل رسوبى سازند داالن در منطقه مورد مطالعه 3    
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است. بازسازى محيط رسوبى براساس قانون والتر انجام مى  شود. براساس 
نتايج حاصل از مطالعات پتروگرافى مقاطع نازك چاه  هاي- A وB ميدان 
پارس  جنوبى، سازند داالن دربردارنده پنج كمربند رخساره  اى است كه از 
سمت خشكى به طرف دريا شامل پهنه  هاى جزر و مدى، محيط  هاى الگون، 

رخساره سدى و رخساره درياى باز مى  باشد.
داشتن  مثل  شواهدى  به  توجه  با   Cو  Bو  A-رخساره  هاى اساس  اين  بر 
فابريك فنسترال، دولوميت  هايى كه بافت ريزبلور دارند و وجود ساخت  هاى 
رسوبى نظير ترك  هاى گلى، بيانگر استقرار پهنه  هاى جزر و مدى است. 
كانى  هاى تبخيرى در اين رخساره  ها به  صورت ثانويه هستند كه اين نشانه 
تشكيل در شرايط آب و هواى گرم و خشك است [11]. رخساره-D به 
دليل دربرداشتن خرده  هاى اسكلتى مانند استراكود و دوكفه  اى و هم  چنين 
وجود پلوئيد كه از سازندگان اصلى كربنات  هاى كم  عمق است متعلق به 
تشكيل  نشان  دهنده   Gو  Fو  E-رخساره  هاى  .[7] مى  باشد  الگون  محيط 
رخساره  هاى سدى( مجموعه پشته  هاى ماسه  اى كربناته) است كه اووئيدهاى 
به  توجه  با   H-رخساره و  است  محيط  اين  خصوصيات  جمله  از  فراوان 
خرده  هاى اسكلتى مثل سوزن اسفنج، جلبك سبز داسى كالداسه و فرآيند 

ميكريتى  شدن در محيط درياى باز تشكيل شده است.
بنابراين با توجه به شرايط تشكيل مجموعه رخساره  ها، ارتباط عمودى آنها و 
براساس قانون والتر (1973) رخساره  هايى كه روى يكديگر قرارگرفته  اند در زمان 

تشكيل مجاور هم بوده  اند. هم  چنين پس از شناسايى رخساره  هاى سازند داالن 
در مقايسه آن با مدل  هاى رخساره  اى فلوگل (2004)، تاكر و رايت (1990) و 
ويلسون (1975)، به نظر مى  رسد اين كمربندهاى رخساره  اى در يك پلتفرم كربناته 
كم  عمق از نوع رمپ با شيب يكنواخت4 نهشته شده  اند. مدل رسوب  گذارى 

درنظرگرفته شده براى سازند داالن در شكل-3 نشان داده شده است.

نتيجه  گيرى
براساس مطالعات صورت گرفته و شناسائى رخساره  هاى سازند داالن، پنج 
كمربند رخســاره  اى مربوط به پلتفرم كربناته از نوع رمپ شناسائى شد كه 
هشت رخساره شاخص بيانگر گسترش محيط  هاى باالى پهنه جزر و مدى، 
پهنه جزر و مدى، الگون، ســد و بخش  هاى كم  عمق درياى باز اســت كه 
بيشترين گسترش و فراوانى مربوط به رخساره  هاى سدى است. رخساره  هاى 
سدى به عنوان بهترين رخساره مخزنى سازند داالن در نظر گرفته مى  شوند. 
براين اساس رخســاره  هاى-A وB وC بيانگر استقرار پهنه  هاى جزر و مدى 
است. رخساره-D بيانگر محيط الگون، رخساره  هاى-E وF وG نشان  دهنده 
تشــكيل رخساره  هاى سدى و ســرانجام رخســاره-H در محيط درياى باز 
تشكيل شده است. نتايج حاصل مى  تواند به دليل دارا بودن شرايط مخزنى، 
به صورت مطالعات دقيق مقاطع نازك حاصل از مغزه  هاى حفارى در تفسير 

سنگ  هاى پرمين در مقياس منطقه  اى مورد استفاده قرار گيرد.
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