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پتروگرافى و تفسير محيط رسوب گذارى نهشته هاى پرمين 
پيشين (سازند فراقان) در ميدان گلشن واقع در خليج فارس

مقدمه
رســوبات پالئوزوييك عمدتــاً در رخ نمون هــا و در بخش هاى مختلفى 
از منطقه زاگرس مورد بررســى قرار گرفته اند. اين رســوبات اولين بار توسط 
مالزال [5]، خردپير و زابو [6] انتخاب و در كوه فراقان مطالعه و تحت عنوان 
سازند فراقان معرفى شدند. نبود سنگواره هاى دريايى در اين سازند، مدت هاي 
مديدي باعث ايجاد مناقشه در ميان زمين شناسان داخلى و خارجى در مورد سن 
نسبى اين سازند گرديده است.  قويدل سيوكى [1] با استفاده از پالينومرف ها 
سن نسبى اين سازند را تغيير داده است، به طورى كه بخش زيرين اين سازند 
را به دونين و بخش فوقانى آن را به پرمين پيشين نسبت داده است. ابوالحسنى 
در سال 1376 مطالعات پتروگرافى و دياژنتيكى ماسه سنگ هاى سازند فراقان 
و احتمال عبور هيدروكربور از اين سازند را در مقطع تيپ مورد بررسى قرار 
داده اســت[2]. زمانزاده در سال 1387 توصيف پتروگرافى و محيط رسوبى و 
چينه نگارى سكانسى سازندهاى فراقان و زكين در برش نمونه شمال بندرعباس 
را توصيف نموده اســت. بر اساس مطالعات وى محيط رسوب گذارى سازند 
زكين و فراقان على رغم تعلق به زمان هاى مختلف (دونين و پرمين) بسيار شبيه 
به هم بوده اســت؛ به طورى كه هر دوى اين سازندها در يك محيط ساحلى 

فالت قاره كم عمق رسوب گذارى نموده اند[3].

1- موقعيت جغرافيايى ميدان 
ميدان گازى گلشــن در فاصله حدود 180 كيلومترى جنوب شــرقى 

بوشهر و ميان ميادين پارس جنوبى، پارس شمالى  و ميدان فردوسى و در 
فاصله 50 كيلومتر به سمت غرب از ميدان پارس جنوبى و 25 كيلومترى 

شمال مرز آبى ايران قرار گرفته است (شكل1). 

2- چينه نگارى سنگى سازند مورد مطالعه
نــام ســازند فراقــان از كوه فراقــان واقــع در 80 كيلومتري شــمال 
بندرعبــاس اقتباس شــده اســت. در اين محل يكــي از بهتريــن و قابل 

پتروگرافى، محيط رسوبى، سازند فراقان، پرمين پيشين،  پتروفاسيس، مدل رسوبى

هدف از اين مطالعه بررســى مشــخصات پتروگرافى و تفسير محيط رسوبى سازند فراقان (پرمين پيشين) با استفاده از روش آزمايشگاهى در ميدان 
گلشــن مى باشــد. ميدان گازى گلشن در حدود 180 كيلومترى جنوب شرقى بوشــهر و بين ميادين پارس جنوبى، پارس شمالى و ميدان فردوسى قرار 
گرفته اســت. در اين تحقيق با اســتفاده از 130 مقطع نازك از خرده هاى حفارى، آناليز پتروفاســيس ها و رخساره ها انجام گرديد و 8 پتروفاسيس و 5 
رخساره كربناته در چاه مورد مطالعه شناســايى گرديد. بلوغ تركيبى بسيار خوب و بلوغ بافتى نسبتاً خوب اين ماسه ســنگ ها به همراه شــواهدى مانند 
شــكستگى دانه هاى گرد شده كوارتز داللت بر ساحلى تا دريايى بودن ماسه ســنگ هاى سازند فراقان دارد. اين پتروفاسيس ها نشانگر نهشته شدن اين 
رسوبات در يك محيط ساحلى تا دريايى كم عمق هستند. رخساره هاى شناسايى شده در زير محيط هاي خليج دهانه اى، سبخا، بخش پيشانى ساحل، 

جلوى ساحل و دور از ساحل نهشته شده اند.

سيد رضا موسوي حرمي2  استاد دانشكده زمين شناسي دانشگاه فردوسى مشهدمجتبى مهدى نيا1  كارشناس ارشد زمين شناسى و مدرس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خرم آباد

  1    موقعيت جغرافيايى ميدان گلشن در خليج فارس
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مقــــالـــــات

دسترس ترين برش هاي چينه اي و سطحي اين سازند وجود دارد. اين برش 
از 311 متر رســوبات آواري (شــامل كنگلومرا، ماسه سنگ، سيلتستون و 
شــيل) تشكيل شــده كه در البالي آن اليه هاي نازك آهك كه بر روي 
يك توالى ماســه سنگي متعلق به سازند زاكين قرار مي گيرند نيز به چشم 
مي خورد (چينه بندي مورب به روشــني در اين سازند ديده مي شود)[4]. 
در كوه ســورمه اين ســازند فقط 85 متر ضخامت دارد. ســابقاً اين توالى 
را گاهي ماسه سنگ هاي پرموكربونيفر و گاهي ماسه سنگ هاي كربونيفر 
خوانده انــد. بيرون زدگي هاي ســطحي اين ســازند در امتــداد زردكوه، 
اشــترانكوه، كوه دينار، كوه كهگم، كوه ســورمه و چاليشه قابل مشاهده 

است[4].
   برش نمونه ســازند فراقان زير سطحي اســت و درچاه شماره يك 
كوه سياه انتخاب شده است. اين سازند در عمق 3610 تا 3658 متري اين 
چاه قرار دارد و وضعيت قاعده آن داراي ابهاماتي است. بنابراين ضخامت 
اين ســازند در برش نمونه زير ســطحي تنها 48 متر اســت و چون شيب 
طبقات در فاصله عمقي ياد شــده كم اســت، لذا ضخامت فوق (48 متر) 
به عنوان ضخامت حقيقي چينه اي معرفي گرديده اســت. ضخامت سازند 
فراقان از 53 متر در كوه فراقان تا 500 متر درچاليشــه متغير مي باشــد[4]. 
در كوه فراقان اليه هاى آهكى در ميان اين توالى آوارى ديده مي شــوند. 
در چــاه انجير-1 ،كبير كــوه-1 و هليالن-1 قسمت اعظم اين ســازند به 
صورت شــيل است. حد بااليي اين ســازند با كربنات هاي پرمين (سازند 
داالن) تدريجي اســت. چنان كه در برش هاي كوه فراقان و زردكوه ديده 
مي شود، تناوب ماسه سنگ ها و كربنات ها به تدريج تبديل به توالى كامًال 
كربناتي مي شــود و كربنات هاي قاعده ســازند داالن به شــدت ماسه اي 
مي باشند[4]. در كوه ســورمه مرز بااليي سازند فراقان مبهم است. در هر 
صورت از نظر سنگ شناسي، ســازند فراقان ماسه سنگي است كه در زير 
ســازند داالن ظاهر مي شــود. مرز زيرين ســازند فراقان با يك دگر شيبي 
مشــخص مي شــود و طبقات زيرين اين ســازند معموالً بر روي رسوباتي 
از كامبريــن تــا دونين قرار مي گيرند. مثًال در كــوه دينار و كوه گره اين 
سازند بر روي ســازند باروت به سن كامبرين، در زردكوه و كوه سورمه 
بر روي ســازند سياهو به سن اردويسين و در كوه فراقان و كوه كهگم بر 
روي ســازند زكين به سن دونين قرار دارد[4]. دگرشيبي ياد شده در كوه 
ســورمه با يك كنگلومراي درشت دانه و كوارتزي بر روي يك توالى از 
آهك هاي فاقد فسيل دولوميتي متبلور شــده قرار مي گيرد. اين آهك ها 
با ســطح دگرشــيبي زاويه اي در حدود 10 درجه مي سازند. در كوه هاي 
فراقان و كهگم حد زيرين با يك دگر شــيبي فرسايشــي و نه دگرشــيبي 
زاويه دار همراه اســت[6]. دگر شيبي فرسايشــى ياد شده در كوه دينار و 
كــوه گره با حذف حــدود 1100 متر از رســوبات كامبرين و اردويسين 
همراه مي باشد و  احتماالً اين فرسايش در طي كوهزايي كالدوئين در آن 

مناطق عمل نموده است[6].
ضخامت ســازند فراقان در ميدان گلشــن حدود 130 متر مى باشــد 

كــه قاعــده آن در چاه مورد نظــر كامًال مشــخص نيســت. بنابراين در 
مــورد ضخامت واقعــى اين ســازند در منطقه مــورد مطالعــه نمى توان 
اظهــار نظــر نمــود. مقاطــع نــازك تهيــه شــده از خرده هــاى حفارى

(cuttings) در ســازند فراقان ميدان گلشــن و در چاه مورد مطالعه بيانگر 
آن هستند كه ليتولوژى غالب ســازند از ماسه ســنگ، سيلتستون، شيل و 
دولومادستون تشــكيل شده است. در شكل 2 ســتون چينه سنگى ترسيم 
شده سازند فراقان در ميدان گلشن و در چاه مورد مطالعه نشان داده شده 

است.
 

3- پتروفاسيس ها و ليتوفاسيس ها
پتروفاسيس هاى شناسايى شده در ماسه سنگ هاى سازند فراقان شامل 
8 پتروفاســيس كوارتزآرنايت ها، ليتيك آرنايت ها، ساب ليت آرنايت ها، 
ساب آركوزها، آركوزها، كوارتز وكى ها، سيلتستون ها و مادستون شيل ها 
مى باشــد. ســنگ هاى كربناته درســازند فراقان از نظــر فراوانى پس از 
ســنگ هاى آوارى قــرار مي گيرند و ليتوفاســيس هاى شناســايى شــده 
در ســنگ هاى كربناتــه شــامل 5 رخســاره دولوميكرايــت المينــه دار، 
دولوپلميكرايت، دولوميكرايت، دولوميت ماســه اى و سنگ هاى مختلط 
است. شكل 3 پتروفاسيس ها و ليتوفاسيس هاى موجود را نمايش مى دهد.

 
3-1- پتروفاسيس سنگ هاى سيليسى آوارى

پتروفاسيس هاى شناسايى شده در ماسه سنگ هاى سازند فراقان شامل 
8 پتروفاسيس به شرح زير است.

  2    ستون چينه سنگى سازند فراقان در چاه مورد مطالعه در ميدان گلشن 
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3-1-1- كواتزآرنايت3
مطالعات ميكروســكوپى بر روى نمونه هاى ماسه ســنگى نشان دهنده 
آن اســت كه كوارتز با فراوانى 95 تا 99 درصد در مقطع ميكروسكوپى 
بــه عنوان مهم ترين جزء ســازنده رخساره كوارتزآرنايتى تلقى مى شــود 
 (A-3 شــكل) كه به طور عمده مونوكريستالين با خاموشــى مستقيم بوده
و درصد جزيى خاموشــى موجى نيز در آن ديده مي شــود. فلدســپات با 
فراوانى متوســط حــدود 2 درصد به طور عمده به فــرم ارتوكالز با آثار 
دگرســانى و كمتــر از 1 درصد از نوع پالژيوكالز با ماكل پلى ســنتتيك 
در رخساره كوارتزآرنايتى وجود دارد. ســيمان در مقاطع ميكروسكوپى 
رخساره كوارتزآرنايتى غالباً به صورت سيمان سيليسى رورشدى (شكل 
B-3) يا سيمان كربناته (شكل A-3) مى باشد. اندازه دانه ها از ماسه خيلى 
ريز تا ماسه درشت متغير است. از ديدگاه ويژگى هاى بافتى، گردشدگى 
در رخســاره كوارتز آرنايتــى به صورت " گرد شــده" (شــكل B-3) و 
جورشــدگى، خوب تا خيلى خوب مى باشــد. بدين ترتيب از نظر بلوغ4 
بافتى، بالغ5 تا خيلي بالغ6 و از نظر بلوغ كانى شناسى به خاطر نسبت درصد 

باالى كوارتز "خيلي بالغ" مى باشد.

3-1-2- ليتيك آرنايت7
دانه هاى تشــكيل دهنده اين پتروفاســيس در حد ماسه ريز تا متوسط 
اســت. دانه هاى كوارتز با فراوانى 25 تا 50 درصد بيشتر داراى خاموشى 
مستقيــم بــوده و تعداد معــدودى از اين دانه ها خاموشــى موجى از خود 
نشــان مى دهند. فراواني فلدســپات ها 5 تا 13 درصد بوده و بيشتر از نوع 
ارتوكالز مي باشــند و نسبت پالژيوكالز در اين پتروفاسيس كم مى باشد. 
خرده  ســنگ ها بــا فراوانــى 30 تا 45 درصد بيشــتر از دانه هاى شــيلى و 
سيلتستونى (شكل C-3) و چرتى تشكيل يافته اند. درصد حجم ماتريكس 
3 تا 5 درصد بوده و ســيمان نيز 1 تا 3 درصــد را به خود اختصاص داده 
اســت. اندازه دانه ها از ماســه ريز تا ماســه درشت متغير اســت. دانه هاى 
آوارى ذكر شده به صورت زاويه دار تا نيمه  گرد شده بوده و جورشدگى 
بد تا جورشــدگى خوب را دارا مى باشند. بلوغ بافتى در آن ها از نابالغ8 تا 
بالغ در تغيير است و از نظر بلوغ كانى شناسى، نابالغ تا كم بالغ9 مى باشند.

3-1-3- ساب ليتارنايت10
متوسط فراوانى كوارتز در تمام مقاطع ميكروسكوپى 75 تا80 درصد 
بوده كه بيشــتر مونوكريستالين با خاموشــى مستقيم مى باشد. البته در اين 
پتروفاســيس كوارتز با خاموشى موجى نسبت به ســاير پتروفاسيس هاي 
ليتارنايتى روند افزايشى از خود نشان مى دهد. همچنين فلدسپات با فراوانى 
3 تا 5 درصد اكثراً از نوع ارتوكالز بوده و خرده سنگ بين 6 تا 14 درصد 
در اين پتروفاســيس وجود دارد. در ميان اجزاء خرده ســنگى، سيلتستون 
(شــكل D-3) و چرت مهم ترين خرده هاى رســوبى در ســاب ليتارنايت 
مى باشــند. اندازه دانه ها از ماســه خيلى ريز تا ماسه درشــت متغير است. 

درصد ســيمان در اين رخســاره بين 5 تا 8 درصد متغيــر و عمدتاً از نوع 
رورشدى سيليسى و كربناته (شكل D-3) مي باشند. بررسى اختصاصات 
بافتى در مقاطع مربوط به اين پتروفاســيس نشــان دهنده آن است كه گرد 
شــدگى دانه ها عموماً به صورت نيمه گرد شــده تا گرد شــده مى باشــد. 
جورشــدگى در حد خوب تا خيلى خوب و در نهايت بلوغ بافتى، از بالغ 
تا خيلي بالغ مى باشــد. از سوى ديگر بلوغ كانى شناسى در ساب ليتارنايت 
به علت فزونى درصد كوارتز و چرت نسبت به مجموع خرده هاى رسوبى 

و فلدسپات باال بوده و در حد بالغ مى باشد.

3-1-4- ساب آركوز11
در اين پتروفاســيس متوســط فراوانى دانه هاى كوارتــز حدود 75 تا 
80 درصد مي باشــد كه بيشــتر از نوع مونوكريستالين هستند. فلدسپات با 
فراوانــى 8 تا 10 درصد كه بيشــتر ارتوكالز و ميكروكلين بوده (شــكل 
E-3) و گاه همراه با پرتيت مي باشــد و آثار دگرســانى در پتروفاســيس 
مذكــور قابل مشــاهده اســت. فراوانى خرده ســنگ ها در پتروفاســيس 
مزبور كمتر از فلدســپات ها و در حدود 5 تا 6 درصد مى باشــد. ســيمان 
در پتروفاسيس ســاب آركوز عمدتاً سيمان تك ســيال بوده و ماتريكس 
رســى با درصد ناچيز ديده مى شــود. از نظر ويژگى هاى بافتى به صورت 
نيمه گرد شده تا گرد شده و جورشدگى نيز در حد خوب است. در نتيجه 
پتروفاسيس ساب آركوز از نظر بلوغ بافتى بالغ و از نظر بلوغ كانى شناسى 

نيز در حد بالغ مى باشد.

3-1-5- آركوز12
اين پتروفاســيس در بين ســاير رخساره هــاى آوارى داراي كمترين 
فراوانى در ســازند فراقان مي باشــد. فراوانى دانه هــاى كوارتز 40 درصد 
و بيشــتر به صورت مونوكريستالين مى باشد. متوسط فراوانى فلدسپات ها 
 ،(F-3 شكل) 35 درصد است كه بيشــتر از نوع آلكالن (ارتوكالز) بوده
اما گاهى پالژيوكالز هم در برخى مقاطع ديده مى شــود. خرده ســنگ ها 
بيشــتر از دانه هاى چرتى، سيلتستونى و شيلى بوده و كمتر از 10 درصد از 
اين پتروفاســيس را خرده سنگ ها به خود اختصاص داده اند. سيمان بيشتر 
بــه صورت كربناته و ســيليسى و به صورت رورشــدى در اطراف برخى 
دانه هاى كوارتز مى باشد. اندازه دانه در ماسه سنگ هاى آركوزى در حد 
ماســه ريز تا خيلى ريز است. از لحاظ بلوغ بافتى كم بالغ تا بالغ مى باشد و 
از لحاظ بلوغ كانى شناســى نيز به لحاظ داشــتن فلدسپات در حد كم بالغ 

مى باشد.

3-1-6- كوارتزوكى13 
دانه ها در پتروفاسيس كوارتز وكى در اندازه هاى مختلف از دانه ريز 
تا دانه درشــت ديده مى شوند. تركيب اصلى اين پتروفاسيس را كوارتز با 
فراوانى30 تا 45 درصد تشــكيل مى دهد كه بيشتر كوارتز مونوكريستالين 
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A- كوارتز مونوكريستالين با گرد شدگى خوب و حالت بافت برگشتى در كوارتزآرنايت B- كوارتزآرنايت با سيمان سيليسى رورشدى (فلش قرمز) C- فلدسپات به صورت پالژيوكالز در 
ساب آركوز (فلش قرمز) D- ساب ليت آرنايت با فراوانى ذرات چرت (فلش قرمز) E- آركوز با فراوانى دانه هاى ميكروكلين F- پتروفاسيس ليت آرنايت با فراوانى ليتيك هاى سيلتستونى 
 -K دولوميكرايت المينه دار -J مادستون شيل سيلسى آوارى -I (فلش قرمز)سيلتستون دانه متوسط داراى آشفتگى زيستى -H كوارتزوكى با ماتريكس سيليسى آوارى -G و چرتى
دولوپلميكرايت كه فقط شبحى از پلت باقى مانده است (فلش قرمز) داراى آشفتگى زيستى به صورت لكه هاى قهوه اى L- دولوميكرايت داراى قالب هايى از كانى هاى تبخيرى (فلش قرمز) 
M- دولوميكرايت ماسه اى با فراوانى ذرات كوارتز دانه ريز تا متوسط در زمينه دولوميكرايت N- سنگ هاى مختلط، داراى اليه هاى آوارى مجزاى كربناته و آوارى O- سنگ هاى مختلط در 

زمينه گل كربناته (كليه تصاويردر نور پالريزه)

    3  

بــا خاموشــى مستقيم مى باشــد. عالوه بــر كوارتز ذرات خرده ســنگى 
سيلتستونى و شيلى با فراوانى 2 تا 3 درصد نيز ديده مى شوند. جورشدگى 
دانه هاى كوارتز متوســط تا خوب بوده و اكثراً نيمه گرد شــده هستند. از 
مشخصه هاى اصلى اين پتروفاسيس، ماتريكس با فراوانى 20 تا 55 درصد 
اســت كه بيشتر به صورت مادستون (شــكل G-3) و در بعضى موارد به 
صورت دولوميكرايت ديده مى شود. جورشدگى دانه ها بد و از نظر بلوغ 

بافتى نابالغ تا كم بالغ مى باشد.

3-1-7- سيلتستون14
اين پتروفاسيس حدفاصل ميان رس و ماسه سنگ قرار مي گيرد وگاه 
وجود سيلت هاى دانه درشت در اين رسوبات آن ها را به طرف ماسه هاى 
خيلى ريز دانه سوق مى دهد. از نظر درصد فراوانى، سيلتستون ها در مقاطع 

مورد مطالعه پس از پتروفاســيس ماسه ســنگى قرار دارند. در پتروفاسيس 
فــوق اليه بندى نــازك تا متوســط ديده مى شــود. كوارتــز مهم ترين و 
فراوان ترين كانى در اين پتروفاســيس اســت؛ (شكل H-3) اما فلدسپات 
هاى دگرســان شــده، خرده سنگ هاى آهكى، شــيل و چرت هم در آن 

ديده مى شود.

3-1-8- مادستون شيل15
يكــى از خواص اصلــى اين رخساره وجود تورق در آن هاســت كه 
به صــورت چينه هاى بسيار نازك در امتداد ســطوح صــاف و موازى با 
ســطوح طبقه بندى اصلى ديده مى شــوند. فراوانى كانى هاى رسى در اين 
پتروفاســيس باعث ايجاد حالت تورق و الميناســيون موازى ظريف شده 

 .(I-3 شكل) است
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3-2- سنگ هاى كربناته
سنگ هاى كربناته در سازند فراقان از نظر فراوانى پس از سنگ هاى 
آوارى قــرار مي گيرند. ســنگ هاى كربناته در ســازند فراقان بيشــتر به 
صورت سنگ هاى دولوميتى، سنگ آهكى و دولوميت آهكى مى باشند. 

ليتوفاسيس هاى كربناته داراى 5 رخساره به شرح زير هستند.

3-2-1- دولوميكرايت المينه دار16
اين رخساره داراى اليه بندى نازك بوده و غالباً به رنگ زرد نخودى 
ديده مى شود و از بلورهاى ريز دولوميتى و الميناسيون هاى نازك تشكيل 

.(J-3 شكل) يافته است

3-2-2- دولوپلميكرايت17
در ايــن رخســاره شــواهد بــارزى مبنى بــر دولوميتى شــدن ثانويه 
وجود دارد؛ به نحوى كه بر اثر فرآيند دولوميتى شــدن، بخشــى از بافت 
از بيــن رفته و فقط شــبح يــا ســايه هايى از پلوييد به صــورت بلورهاى 
بسيــار ريــز در زمينــه بافــت ميكروكريستاليــن تا اســپارايتى مشــاهده 

 .(K-3 شكل) مى شود

3-2-3- دولوميكرايت18
اين رخساره در قسمت هاى ميانى و در چندين افق از سازند فراقان در 
منطقه مورد مطالعه ديده مى شــود . اين رخساره، ماتريكس (گل آهكى) 
پشــتيبان بوده و دچار نئومورفيسم شده است (شكل L-3). مقدار آلوكم 
در آن حداكثــر تا 5 درصد بــوده كه به طور پراكنده و بــه مقدار خيلى 
كم ديده مى شــود. بعضى از آن ها فاقد هرگونــه آلوكمى بوده و گاهى 

اليه بندى ظريفى را نشان مى دهند.

3-2-4- دولوميت ماسه اى19
ايــن رخساره به صورت بيــن اليه اى و در چندين قسمت از ســازند 
فراقان در ميدان گلشن شناسايى شده است. دانه ها بيشتر از جنس كوارتز 
و گرد شــده و گاه زاويه دار مى باشند كه به نظر مى رسد از شكسته شدن 
قطعات گرد شــده حاصل شــده اند و بدون تماس با يكديگر و در زمينه 
كربناته شناورند (شكل M-3). اندازه دانه كوارتز در حد ماسه هاى خيلى 

ريز تا متوسط و دانه ها با فراوانى 5 تا 15 درصد ديده مى شوند.

3-2-5- سنگ هاى مختلط20
آخرين سنگ ها را از نظر فراوانى، سنگ هاى مختلط كربناته-آوارى 
تشكيل مى دهند. متداول ترين ســنگ مختلط مشاهده شده در توالى هاى 
مــورد مطالعه به صــورت مخلــوط المينه هــاى دولوميت/دولوميكرايت 
و المينه هــاى آوارى متشــكل از كوارتز، چرت، قطعات خرده ســنگى 
ماسه اى، گل آوارى و شيل مى باشند (شكل N-3). در اين رخساره نسبت 

زمينه كربناتــه به ذرات غالباً مساوى نيست و در بيشــتر مواقع ميزان گل 
كربناته زمينه بيشتر از ذرات آوارى است. 

4- محيط رسوبى 
رخساره هاى شناســايى شده در سازند فراقان در مجموع نشانگر زير 
 (shallow marine) محيط هاى يك محيط ســاحلى تا دريايى كم عمق
هستند. هر يك از اين اجزاء از مجموعه اى از رخساره ها تشــكيل يافته اند 
كه در مجموع مشــخصات مربوط به آن زير محيط را منعكس مى كنند. 
شــكل 4 مدل رســوبى پيشنهادى براى ســازند فراقان در ميدان گلشن به 
همراه زيــر محيط هاى وابستــه را نمايش مى دهد.رخساره هاى تشــكيل 

دهنده هر يك از اين زير محيط ها در ادامه بيان مي شود. 

4-1- زير محيط خليج دهانه اى21
مجموعه رخساره هايى كه در ســازند فراقان به اين زير محيط نسبت 
داده مى شوند شامل ماسه  سنگ بسيار ريز دانه، سيلتستون و شيل به مقدار 
زياد مى باشــد. شــيل به صورت بين اليه اى در اين رخساره وجود دارد. 
اين رخساره ها غالباً دانه درشــت بوده و توالى هاى ريز شــونده به سمت 
باال را تشــكيل مى دهند كه به ماســه هاى ريز و يا گل هاى دولوميتى ختم 
مى شــوند. همان گونه كه زمانــزاده (1387) از برش تيپ اين ســازند در 
كوه فراقان گزارش نموده اســت[3]، وجود ذرات كامًال جور شده ماسه 
نشــانگر تحت تأثير بودن اين زير محيط از يك محيط دريايى مي باشــد. 
وجود ســيمان اكسيد آهن در اين واحدها از نشــانه هاى خروج از آب و 

گسترش شرايط اكسيداسيون تحت جوى است.

4-2- زير محيط سبخا22
مجموعه رخساره هاى مشــاهده شــده در اين زير محيط غالباً شامل 
دولوميت ها و ســيلتستون و گلسنگ هاى متورق اســت. ولى ماسه سنگ 
نيــز به طور محدود و به ميزان كمتر به همراه آنها مشــاهده مى شــود. از 
ويژگى هاى شاخص اين محيط گسترش دولوميت هاى ريز بلور به همراه 
تبخيرى هاست كه از مشــخصات اصلى زير محيط هاى سبخايى است. با 

مدل رســوبى پيشنهادى براى ســازند فراقان در ميدان گلشــن به همراه زير 
محيط هاى وابسته (اقتباس از زمانزاده، 1387)

    4  
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توجــه به ماهيت ريز بلــور دولوميت ها، (دولوميكرايت) تشــكيل آنها به 
محيط هاى كم انرژى نزديك به خط ســاحلى نسبت داده مى شــود. آرام 
بودن محيط و وقوع شــرايط مساعد مانند تبخير شــديد، شــرايط را براى 
رســوب گذارى اين دولوميكرايت هــا در محيط ســبخايى فراهم آورده 
است[7]. حضور آوارى ها عمدتاً مربوط به اثر سيالب هاى فصلى و ورود 
آوارى ها به محيط ســبخا اســت. در حالت اخير ماتريكس بااليى از گل 

دولوميتى همراه با اين آوارى ها مشاهده مى شود. 

4-3- زير محيط پيشانى ساحل23
اين ناحيه بعد از ناحيه نزديك به ســاحل قرار دارد. اين ناحيه داراى 
ســطح انرژى امواج بااليى است و عمل حمل مجدد رسوبات به صورت 
زيــاد در آن انجام مى پذيرد؛ در نتيجه رســوبات اين قسمت داراى اندازه 
درشــت تر و جور شــدگى بهترى مى باشــند[8]. اين زير محيط مجموعه 
وسيعى از رخساره ها كه در بخش هاى مختلف اين زير محيط نهشته شده اند 
را در بر مى گيرد[9]. رخساره هايى كه در اين زير محيط در سازند فراقان 
مشاهده مى شوند شامل دولوميت، ماسه سنگ، سيلتستون و گل سنگ هاى 
متورق مى باشــند. ماسه سنگ ها بيشــتر از نوع كوارتز آرنايت ها و داراى 
جورشــدگى و گردشــدگى خوب هستند و عمدتاً از دانه هاى ماسه اى با 
اندازه متوســط تشكيل شــده اند. همچنين عدم وجود آثار فسيلى در اين 
رخساره مى تواند ناشى از انرژى باالى حاكم در محيط رسوبى و در نتيجه 
شــرايط زيستى پر تنش براى موجودات باشــد[10].  گسترش سنگ هاى 
مخلــوط كربناتــه-آوارى و حضور اجزاء كربناته مانند اينتراكالســت ها 
در اين رخساره مشــخص كننده رسوب گذارى آنها در زير محيط پيشانى 

ساحل است.

4-4- زير محيط نزديك ساحل24
مجموعــه رخساره هــاى مشــاهده شــده در ايــن زير محيط شــامل 
گلسنگ هــاى  و  متــورق  گلسنگ هــاى  و  ســيلتستون  ماسه ســنگ ها، 
كربناته-دولوميتى اســت. اين رخساره هاى به باال ريز شــونده غالباً شامل 
ماسه ســنگ هاى دانه ريز، ســيلتستون و گل ســنگ هايى است كه داراى 
اليه بنــدى مــوازى بوده و يا به شــدت در اثــر فعاليت موجــودات زنده 
آشفته شــده اند[8]. نهشته هاى قسمت بااليى نزديك به ساحل عموماً دانه 
درشــت تر مى باشــند[10]. اين ناحيه از ذرات دانه ريز تشكيل شده و كه 
در آن حوضه شــيب به صــورت آرام به طرف دريا مى باشــد. زون هاى 
رخساره اى نزديك به ساحل به خاطر تغييرات سريع در انرژى جريان هاى 
حاكم  در محيط رســوب گذارى به طور مداوم به ســمت خشــكى و يا 
دريا در حال جابجايى مى باشــند[10]. حضور پتروفاســيس ســنگ هاى 
مخلوط كربناته-آوارى و داشتن بلوغ بافتى خوب تا خيلى خوب، وجود 
آشفتگى هاى زيستى شديد، معكوس شدگى بافتى و گرد شدگى دوگانه 
همگى از شواهد رسوب گذارى اين ماسه سنگ ها در محيط هاى دريايى 

پر انرژى نزديك به ســاحل اســت كه گاهى اوقات تغييرات شــديد در 
انرژى محيط (مانند وقوع توفان) را تحمل مى كرده اند. 

4-5- زير محيط دور از ساحل25
بــر اســاس بررســى هاى ميكروســكوپى انجــام شــده، مجموعــه 
پتروفاســيس هاى مشاهده شده در سازند فراقان در اين زير محيط همگى 
ريز دانه هستند و شامل رخساره هاى دانه ريز سيلتستونى و شيلى مى باشند. 
رخساره شيل و نهشته هاى شــيلى با گسترش جانبى زياد و محصور شدن 
آنها در بين نهشته هاى دريايى همراه با ميان اليه هاى سيلتستونى در سازند 
فراقــان، نشــان دهنده كاهش انــرژى مكانيكى محيــط در بخش دور از 
ســاحل مى باشد[11]. حضور آشفتگى هاى زيستى شــديد در اثر فعاليت 
موجودات زنده درســطح اين رخساره نشــان دهنده آن است كه محيط 
رســوبى از آرامش كافى جهت فعاليت شــديد اين موجودات برخوردار 
بوده است[3]. داشتن دانه بندى بسيار ريز گل سنگ ها و سيلتستون نشانگر 
رسوب گذارى  اين ســنگ ها در محيط هاى آرام  و عميق در زير محيط 
دور از ســاحل اســت. با افزايش نسبى انرژى، رخساره سيلتستون بر روى 
رخساره شيلى قرار مى گيرد. اين رخساره مربوط به محيط حد واسط دور 

.(Transition Offshore) از ساحل است

نتيجه گيرى
به طور كلى ســازند فراقان يك ســازند آوارى است كه حجم نسبتاً 
بااليــى از آن را رســوبات كربناته تشــكيل مى دهد. اين ســازند در زير 
مجموعه هاى مختلف يك محيط دريايى كم عمق نهشــته شــده اســت. 
در حركت از قاعده به ســمت باال در سازند فراقان، شاهد تغييرات بسيار 
جالبى در مشــخصه هاي اين ســازند هستيم. اولين نكته افزايش تدريجى 
عمق محيط رســوب گذارى اين ســازند از قاعده به سمت باالست كه با 
حضــور زير محيط هاى دور از ســاحل در بخش هاى بااليى اين ســازند 
و عــدم حضور آن ها در بخش هاى زيرين مشــخص مى گردد. نكته دوم 
رســوب گذارى دولوميت هــاى ريز بلــور در نزديكى ميانه هاى ســازند 
مي باشــد كه مى تــوان آن را به كاهش يا توقف ورود رســوبات آوارى 
نسبــت داد. بــا توجه بــه اين كه شــرايط آب و هوايى رســوب گذارى 
دولوميت هاى ريز بلور همراه با تبخيرى ها (گرم و خشــك) فراهم بوده 
و از طرفــى ورود مــواد آوارى تا نزديــك به صفر تقليــل يافته بود؛ به 
عالوه واقع شــدن زاگرس طى دوره پرميــن در حوالى 30 درجه عرض 
جنوبى و گرم بودن شــرايط جوى طى اين دوره، پتانسيل رسوب گذارى 
كربنات هــا (غالباً دولوميت ســبخايى) افزايش يافته اســت[7]. گسترش 
رســوب گذارى ســنگ هاى آهكى در بخش هاى ميانى سازند فراقان را 
مى توان به باال آمدن ســطح آب دريا، گسترش محيط درياى باز و عقب 
رانده شــدن رسوبات آوارى نسبت داد. مهم ترين فرآيندهاى دياژنتيكي 
كه ســازند فراقان را در نواحي مورد مطالعه تحت تأثير قرار داده اســت 
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       منــــابع

       پى نوشت ها
1 mojtaba_mehdinia@yahoo.com
2 harami2004@yahoo.com
3 Quartzarenite
4 Maturity
5 Mature
6 Supermature
7 Lithicarenite
8 Immature
9 Sub mature

10 Sublitharenite
11 Subarkose
12 Arkose
13 Quartzwacke
14 Siltstone
15 Shale mudstone
16 Laminated Dolomicrite
17 Dolopelmicrite
18 Dolomicrite

19 Sandy Dolomite 
20 Mixed rocks
21 Estuary
22 Sabkha
23 Foreshore
24 Shoreface
25 Offshore

شــامل فشــردگى، ســيماني شــدن، جانشــينى، نئومورفيسم، دولوميتى 
شــدن، آشــفتگي زيستي، انحالل و دگرسانى مي باشــند. سيمانى شدن 
كوارتز خصوصاً ســيمان رورشــدى عامل كاهش تخلخل در بسيارى از 
مخازن نفتى در مخازن ماسه ســنگى مدفون عميق و داراي عمق متوسط 
مى باشــد[12]. بنابراين بهترين كيفيت مخزنى سازند فراقان مي بايست در 
مناطقى كه ماسه ســنگ ها تميز و داراي كم ترين مقدار سيمان سيليسى و 
كلسيتى و پايين ترين مقدار فشــردگى هستند وجود داشته باشد. با توجه 
به مطالعات پتروگرافى انجام شــده به خصوص از نظر بلوغ بافتى و عدم 
حضور ذرات رســى (تميز بودن ماسه ســنگ ها) و فراگير نبودن سيمانى 

شــدن در برخى از اليه هاى ماسه اى و فراوان بودن ماسه سنگ ها در چاه 
مورد مطالعــه، احتمال وجود اليه هاى با پتانسيــل مخزنى بسيار خوب و 
تراوايى باال در ســازند فراقان در مناطقى كه در ســاختارهاى تله اى قرار 
گرفته باشــند بسيار باالست. اين موضوع به خصوص با حضور شيل هاى 
بسيار ضخيم سازندهاى سياهو و سرچاهان كه از نظر چينه شناسى در زير 
اين ســازندها قرار مى گيرند، اهميت بسيار بااليى پيدا مى كند. با توجه به 
اينكه اندازه ذرات تشــكيل دهنده سنگ هاى اين سازند به سمت جنوب 
كاهش پيدا مي كند، به نظر مى رسد كه احتمال يافتن اليه هاى مخزنى در 

اين سازند به سمت خليج فارس باالتر باشد.
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