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تحلیل رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تاربور)ماستریشتین( 
در یکی از میادین نفتی در دشت آبادان
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به شـمار می آیـد.  از مخـازن هیدروکربـور در حوضـه زاگـرس  تاربور)ماستریشـتین( یکـی  سـازند 
 )Cو B,A بررسـی تغییـرات رخسـاره ای و بازسـازی محیـط رسـوبی در ناحیه دشـت آبادان )چاه هـای
نشـان می دهـد کـه این رخسـاره ها در یـك پلتفرم کربناتـه از نوع رمپ و در سـه کمربند رخسـاره ای 

دریـای بـاز )A(، سـد )B( و الگـون )C( نهشـته شـده اند.
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از مطالعـات چینه شناسـی توالی هـا در منطقـه مـورد مطالعـه، بخـش تاربـور 
از یك سـکانس رسـوبی از نوع دسـته سـوم تشـکیل شـده اسـت. این سـکانس دربرگیرنده ی بخش 
باالیـی سـازند گورپـی و تاربور)ماستریشـتین( اسـت. مرز پایینی و باالیی این سـکانس از ناپیوسـتگی 
نـوع 2 می باشـد. فرایندهـای دیاژنتیکـی مهـم در بخش تاربور شـامل میکریتی شـدن، سـیمانی شـدن، 

تراکـم فیزیکـی و شـیمیایی، انحالل و دولومیتی شـدن اسـت. 
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ــت دار و  ــه رودیس ــد کربنات ــك واح ــپ ی ــع تی ــور در مقط ــازند تارب س
ــه ســن ماستریشــتین اســت  ــزرگ ب سرشــار از فرامینی فرهــای بنتیــك ب
کــه در حوضــه زاگــرس نهشــته شــده اســت. در منطقــه مــورد مطالعــه 
ــش  ــه بخ ــه س ــت ب ــرکت نف ــان ش ــط زمین شناس ــی توس ــازند گورپ س
گورپــی پایینــی- بخــش تاربــور و گورپــی باالیــی به طــور غیــر رســمی 
تقســیم شــده اســت، بنابرایــن در ایــن منطقــه به جــای ســازند تاربــور از 
بخــش تاربــور یــاد شــده اســت. منطقــه مــورد مطالعــه در ناحیــه دزفــول 
ــور در  ــش تارب ــکل-1(. بخ ــرار دارد)ش ــادان ق ــت آب ــمالی و در دش ش
ــز و  ــگ تمی ــا کرم رن ــفید ت ــنگ آهك های س ــده  از س ــاد ش ــه ی ناحی
ــواد  ــی و م ــار نفت ــا آث ــل ب ــن متخلخ ــوه ای روش ــنگ آهك های قه س
نفتــی تشــکیل شــده اســت. ضخامــت ایــن بخــش در چــاه A )۵1 متــر(، 
ــه  ــن ناحی ــد. در ای ــر( می باش ــاه C )83 مت ــر( و در چ ــاه B )۷0 مت در چ
ــه  ــش یافت ــدان افزای ــوب می ــه جن ــمال ب ــور از ش ــش تارب ــت بخ ضخام
ــیب و  ــی هم ش ــازند گورپ ــا س ــور ب ــازند تارب ــن س ــرز زیری ــت. م اس
ناگهانــی اســت امــا در مــرز باالیــی آن مقــداری قلوه هــای آهــن وجــود 
ــور  ــه یــك ناپیوســتگی رســوبی اشــاره دارد]1[. ســازند تارب دارد کــه ب
به عنــوان یکــی از ســنگ مخزن های هیدروکربــور در جنوب غربــی 
ایــران به شــمار می آیــد. در واقــع در منطقــه مــورد مطالعــه، ایــن بخــش 
به عنــوان  گورپــی  عمیــق  رســوباِت  میــان  در  قرارگیــری  به دلیــل 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــذا ب ــردد. ل ــرح می گ ــه ای مط ــه ی چین ــك تل ی
ســنگ مخــزن یــاد شــده، بررســی دقیــق رخســاره ها، محیــط رســوبی، 
چینه نــگاری سکانســی و دیاژنــز بخــش تاربــور در منطقــه مــورد مطالعــه 
امــری الزم و ضــروری اســت. در گذشــته مطالعــات انجام شــده بر روی 
ــی  ــی، فسیل شناس ــات ژئوفیزیک ــه، مطالع ــن منطق ــور در ای ــش تارب بخ

بــه  نمونــه می تــوان  بــرای  اســت.  بــوده  و چینه نــگارِی سکانســی 
مراجــع ]2[ و ]3[ اشــاره کــرد. امــا در ســال های اخیــر، رخســاره ها 
و محیــط رســوبی ایــن ســازند در نواحــی مختلــف مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه اســت )بــرای نمونــه مراجــع ]4[ تــا ]8[(. هــدف از ایــن مطالعــه، 
ــای  ــی فراینده ــا، بررس ــل آنه ــیر و تحلی ــاره ها، تفس ــته بندی رخس دس
دیاژنتیکــی، تفســیر محیــط رســوبی و در نهایــت، ارائــه مــدل رســوبی و 

ــت. ــی اس ــگاری سکانس ــل چینه ن تحلی

1- روش مطالعه 
نـــازک  بـــر روی 300 عـــدد مقاطـــع  مطالعـــات میکروســـکوپی 
تهیـــه شـــده از خرده هـــای حفـــاری جهـــت تعییـــن محیـــط رســـوبی 
انجـــام گرفـــت. در چاه هـــا ی  میـــدان  ایـــن  تاربـــور در  بخـــش 
مـــورد مطالعـــه، اطالعـــات خرده هـــای حفـــاری و مجموعـــه ای از 
نمودارهـــای الکتریکـــی )پرتـــو گامـــا و ســـونیك( بررســـی شـــده و 
انـــواع رخســـاره ها و محیـــط رســـوب گذاری آنهـــا تعییـــن گردیـــده 
اســـت. در ایـــن مطالعـــات، تعییـــن درصـــد آلوکم هـــا و اجـــزای 
نام گـــذاری  و   ]9[ روش  براســـاس  رخســـاره ها  تشـــکیل دهنده ی 
بافـــت ســـنگ ها بـــر اســـاس روش ]10[ صـــورت گرفتـــه اســـت. 
در توصیـــف، رده بنـــدي و تفســـیر رخســـاره ها و محیـــط رســـوبي 
ــده  ــی شـ ــتاندارد معرفـ ــاره های اسـ ــی و رخسـ ــای مطالعاتـ از روش هـ
ــه  ــا توجـ ــت، بـ ــت و در نهایـ ــده اسـ ــتفاده شـ ــط ]9[ و ]11[ اسـ توسـ
بـــه تغییـــرات نســـبي ســـطح آب دریـــا، ســـکانس وابســـته بـــه بخـــش 
ـــراي  ـــي ) ب ـــگاري سکانس ـــول چینه ن ـــا و اص ـــاس روش ه ـــر اس ـــور ب تارب

ــت. ــده اسـ ــایي شـ ــه: ]12، 13، 14،1۵[( شناسـ نمونـ
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2- شرح رخساره ها
بررسـي نهشـته سـنگ هاي وابسـته بـه بخـش تاربـور در سـه چـاه مطالعه 
 )B( سـد ،)A( شـده منجـر بـه شناسـایي 3 کمربند رخسـاره ای دریای باز

و الگـون )C( شـده اسـت )شـکل های 2 تا 4(. 

1)A( 2-1- کمربند رخساره ای دریای باز
 به طور کلـی، در رخسـاره های این کمربند انواع فرامینـی فرهای بنتیك، 
میلیولیـد، اکینـودرم، بریـوزوآ، خرده هـای صدف دوکفه ای، رودیسـت 
و بـه مقـدار کـم سـوزن اسـفنج قابل مشـاهده اسـت )شـکل هایH -2 و 
D,C,B,A -3(. ایـن کمربنـد رخسـاره ای در چاه هـای B ,A و  C دارای 

رخسـاره هایی به شـرح زیر می باشـد:
رخسـاره A1 ) اکینودرم پکسـتون2(: اجزاء اصلی این رخساره اکینودرم 
بـا فراوانـی ۵0درصـد می باشـد. از قطعـات اسـکلتی دیگـر می تـوان بـه 
رودیسـت و صـدف دو کفـه ای اشـاره کـرد. فراینـد دیاژنتیکـی غالـب 
در ایـن رخسـاره، سـیمانی شـدن و دولومیتـی شـدن اسـت. فابریك این 
رخسـاره دانه پشـتیبان بـوده و در چاه هـای A  وB  قابل مشـاهده اسـت 

 .)A-2 شـکل(

رخسـاره A2 )بایوکلسـت وکسـتون دولومیتـی شـده3(: آلوکـم اصلـی 

ایـن رخسـاره قطعـات اکینـودرم و خرده هـای صـدف دو کفه ای اسـت 
کـه بخش هـای قابل مالحظـه ای از آن همـراه بـا فراینـد دولومیتی شـدن 
می باشـد. از فرایندهـای دیاژنتیکـی دیگر می توان به انحالل و اسـپاریتی 

 .)B-2 شـدن اشـاره کرد  )شـکل

رخسـاره A3 )دولومیـت مادسـتون/ وکسـتون4(: میزان آلوکم هـا در این 
رخسـاره نسـبت بـه رخسـاره های قبلـی کمتـر شـده اسـت. خرده هـای 
دوکفـه ای و قطعـات خـرد شـده رودیسـت بـه مقـدار جزئـی در بخـش 
وکسـتون آن قابـل مشـاهده اسـت. اما دولومیـت به  عنوان یکـی از اجزاء 
غیراسـکلتی، بخـش قابل مالحظـه ای از رخسـاره وکسـتونی را به خـود 

 .)C-2 اختصـاص داده است )شـکل

ایـن  اصلـی  آلوکـم  وکسـتون۵(:  میلولیـد  )بایوکلسـت   A4 رخسـاره 
رخسـاره میلیولیـد اسـت امـا خرده هـای دوکفـه ای، قطعـات اکینـودرم، 
اسـتراکد و فرامینی فرهای بنتیك نیز در آن مشـاهده شـده اسـت. فرایند 
از  بخش هایـی  در  فـراوان  به میـزان  درون دانـه ای  تخلخـل  و  انحـالل 

 .)D-2 است )شـکل  مشـاهده  قابـل  میلیولید هـا 

از  بیـش  فراوانـی  بـا  آلوئولینـا  وکسـتون۶(:  )آلوئولینـا   A5 رخسـاره 
30درصـد، از آلوکم هـای اصلی این رخسـاره به شـمار می آیـد. از دیگر 
اجـزاء اسـکلتی می توان بـه خرده های اکینـودرم، دوکفه ای، رودیسـت، 
جلبـك سـبز و میلیولیـد اشـاره کـرد. انحـالل، تخلخـل درون دانـه ای، 
میکریتی شـدن و سـیمانی شدن )سـیمان دروزی و تیغه ای( از فرایندهای 
 .)G و E -2  دیاژنتیکـی مشـاهده شـده در ایـن رخسـاره می باشد )شـکل

رخسـاره  ایـن  اصلـی  آلوکـم  پکسـتون۷(:  بایوکلسـت   (  A6 رخسـاره 
دو کفـه ای و خرده هـای رودیسـت بـه میـزان فـراوان می باشـد. از دیگـر 
اجـزاء اسـکلتی می تـوان بـه قطعـات اکینـودرم و مرجـان اشـاره کـرد. 
پلوئیـد از اجـزاء غیر اسـکلتی مشـاهده شـده در ایـن رخسـاره می باشـد. 

.)F-2  است )شـکل دانه پشـتیبان  رخسـاره  ایـن  فابریـك 
      

تعبیر و تفسیر
اکینوئیدهـا و کرینوئیدهـا موجـودات دریایـی هسـتند. در پالئوزوئیـك 
و مزوزوئیـك، خـرده هـای اکینـودرم بـه ویـژه کرینوئیـد هـا از اجـزاء  
  A1 ,4 اصلـی سـنگ هـای آهکی بیوکلسـتی می باشـند )رخسـاره هـای
و A6(]1۶[. در رخسـاره A2 بـا توجـه بـه فراوانـی خـرده هـای اکینودرم 
بـه همـراه گاسـتروپود و خـرده های دو کفه ای با پوسـته نـازک، محیط 
رسـوبی ایـن رخسـاره دریـای بـاز تعییـن مـی گـردد. جلبـك سـبز و 
فرامینـی فرهـای بنتیـك مـی تواننـد از تـاالب به دریـای باز حمل شـوند 
)رخسـاره  A5(. تنـاوب سـنگ آهـك هـای  نـازک الیه و شـیلی نیز از         
نشـانه های تشـکیل این رسـوبات در قسـمت هـای نیمه عمیـق دریای باز 
مـی باشـد ]1۶[. رخسـاره A6 بـا درصـد بـاالی رودیسـت و خـرده های  1

ــس  ــاس از اطل ــه اقتب ــورد مطالع ــه م ــی ناحی ــای ارتباط راه ه
راه هــای ایــران ) منطقــه مــورد مطالعــه بــا نشــانگر قرمــر 

ــت(. ــده اس ــخص ش مش
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اکینـودرم نشـان دهنـده بخـش جلـوی سـد یعنـی دریـای باز می باشـد.

8)B( 2-2- کمربند رخساره ای سد
در ایــن کمربنــد رخســاره ای انــواع فرامینی فرهــای بنتیــك ماننــد 
ــه ای  ــای دو کف ــت و خرده ه ــود، رودیس ــودرم، براکیوپ ــد، اکین میلیولی
قابــل مشــاهده اســت. از فرایند هــای دیاژنتیکــی مهــم می تــوان بــه 
دولومیتــی شــدن، ســیمانی شــدن، انحــالل و تخلخــل اشــاره کــرد. ایــن 
ــه  ــاره های ب ــای B ,A و C دارای رخس ــاره ای در چاه ه ــد رخس کمربن

ــد: ــر می باش ــرح زی ش

ــاره  ــن رخس ــی ای ــم اصل ــتون9(: آلوک ــت پکس ــاره B1 )رودیس رخس
ــزاء  ــر اج ــد. از دیگ ــد می باش ــش از ۵0 درص ــی بی ــا فراوان ــت ب رودیس
اســکلتی می تــوان بــه فرامینی فرهــای بنتیــك کوچــك اشــاره کــرد. در 
ــات  ــا قطع ــراه ب ــه ای هم ــزان قابل مالحظ ــت به می ــاره دولومی ــن رخس ای
رودیســت دیــده می شــود. فراینــد انحــالل، تخلخــل درون دانــه ای 
ــن  ــده در ای ــاهده ش ــی مش ــای دیاژ نتیک ــدن از فراینده ــی ش و دولومیت

 .)D-3 رخســاره به شــمار می آیــد  )شــکل

ــی  ــا فراوان ــد ب ــتون10(: پلوئی ــد گرینس ــت پلوئی ــاره B2 ) بایوکلس رخس
20درصــد به عنــوان یکــی از اجــزاء غیراســکلتی ایــن رخســاره به شــمار 
می آیــد. از اجــزاء اســکلتی می تــوان بــه دوکفــه ای، اربیتوئیــدس، 
میلیولیــد، براکیوپــود و خرده هــای رودیســت اشــاره کــرد کــه توســط 
از  بــه یکدیگــر متصــل شــده اند.  اول و دوم  نســل  از  ســیمان هایی 
فرایند هــای دیاژنتیکــی مهــم می تــوان بــه ســیمانی شــدن، انحــالل 
ــه  ــالل یافت ــای انح ــرد. اائیده ــاره ک ــا اش ــدن آلوکم ه ــی ش و میکریت
ــزاء  ــر از اج ــی دیگ ــوان یک ــز به عن ــی نی ــه آراگونیت ــوژی اولی ــا مینرال ب
ــل مشــاهده اســت.  ــن رخســاره قاب ــات کلســیم در ای غیر اســکلتی کربن

.)E-3 ــکل ــده است )ش ــاهده ش ــاه B  مش ــط در چ ــاره فق ــن رخس ای

رخسـاره B3 )بایوکلسـت پکستون/گرینسـتون11(: اائیـد و پلوئیـد به ویژه 
پلوئیـد باهامیـت از اجـزاء اصلـی غیراسـکلتی در ایـن رخسـاره به شـمار 
می آیـد کـه در بخش پکسـتونی و گرینسـتونی همـراه با اجزاء اسـکلتی 
دیـده شـده اسـت. از آلوکم های اسـکلتی می توان بـه خرده های صدف 

.)H-3 دو کفـه ای، میلیولیـد، و اکینودرم اشـاره کرد)شـکل

رخســاره B4 )اائیــد گرینســتون12(: آلوکــم اصلــی ایــن رخســاره اائیــد 
بــا فراوانــی 40درصــد می باشــد کــه به صــورت شــعاعی و تغییــر شــکل 
یافتــه قابــل مشــاهده اســت. فراینــد دولومیتــی شــدن به صــورت انتخابــی 
ــکل  ــر ش ــت. تغیی ــاهده اس ــل مش ــاره قاب ــن رخس ــی از ای در بخش های
ــی محســوب  ــه آراگونیت ــوژی اولی ــر مینرال ــدی ب ــد تأیی ــا می توان اائیده
.)F-3 دیــده شــده است )شــکل B گــردد. ایــن رخســاره فقــط در چــاه
از  پلوئیـد  پکستون/گرینسـتون13(:  پلوئیـد  )بایوکلسـت   B5 رخسـاره 

دانه هـای غیـر اسـکلتی کربنات کلسـیم این رخسـاره اسـت کـه به میزان 
فـراوان قابـل مشـاهده اسـت. میلولیـد، خرده هـای دو کفـه ای، جلبـك 
سـبز و خرده هـای رودیسـت از اجـزاء اسـکلتی مشـاهده شـده در ایـن 
بـه  رخسـاره به شـمار مـی  آیـد. از دیگـر اجـزاء غیراسـکلتی می تـوان 
اائیدهـا اشـاره کرد. فراینـد دیاژنتیکی غالـب در این رخسـاره، میکریتی 

 .)G-3 شـدن و سـیمانی شـدن می باشد )شـکل

تعبیر و تفسیر
پشـت  تـاالب  دو کمربنـد رخسـاره ای  بیـن  کمربنـد رخسـاره ای سـد 
سـد و دریـای بـاز قـرار گرفتـه و موجـب محـدود شـدن گـردش آب 
در محـدوده تـاالب پشـت خـود می گـردد. از خصوصیـات بـارز ایـن 
محیـط تشـکیل سـیمان کربناتـه و عدم وجـود گل کربناتـه در بیـن دانـه 
 B3,B2 B4 اسـت کـه معرف انـرژی بـاالی محیطـی است )رخسـاره های
و B5(. پلوئیـد هـا و اائیدهـا از دانه هـای غیر اسـکلتی فـراوان ایـن محیـط 
است )رخسـاره های B2 و B4(. اگرچـه پلوئیدهـا در محیط محدود شـده 
و کـم انـرژی شـناخته می شـوند]1۷[، امـا ایـن دانه هـا می تواننـد جابه جا 
شـده و در بخش های سـدی نهشـته شـوند. میکریتی شـدن میکروبی در 
بسـیاری از بخش هـای محیـط رسـوبی رخ می دهـد امـا بیشـترین میـزان 
آن در جاهایـی اسـت کـه آب آرام تـر و جابه جایـی رسـوبات کمتـر 

اسـت ]20[.

 14)C( 2-3- کمربند رخساره ای  الگون
ایـن رخسـاره ها به طـور عمـده فسـیل های بخـش کم عمـق یعنـی زیـر 
محیـط تـاالب را در بـر می  گیرنـد. از فسـیل های غالـب در ایـن بخـش 
می تـوان بـه میلیولیـد، دو کفـه ای، جلبـك سـبز و خرده هـای اکینـودرم 
اشـاره کـرد. از دانه هـای غیر اسـکلتی می تـوان بـه پلوئیـد اشـاره کـرد. 
ایـن کمربنـد رخسـاره ای در چاه هـای B,A و C دارای رخسـاره هایی به 

شـرح زیـر می باشـد:

رخسـاره C1 )بایوکلسـت وکسـتون/ پکسـتون1۵(: آلوکـم اصلـی ایـن 
رخسـاره میلولیـد و خرده هـای دو کفـه ای اسـت. اکینـودرم، خرده هـای 
رودیسـت و جلبك سـبز از اجزاء اسـکلتی فرعی این رخسـاره محسوب 
می گـردد. از آلوکم هـای غیـر اسـکلتی مهـم در ایـن رخسـاره می تـوان 
بـه پلوئیـد اشـاره کـرد. انحـالل و پُرشـدگی بـا سـیمان از فرایند هـای 

 .)A-4 دیاژنتیکـی مهـم در ایـن رخسـاره به شـمار می آید )شـکل

رخسـاره C2 )بایوکلست وکسـتون1۶(: این رخسـاره از دانه های اسکلتی 
ماننـد بریـوزوآ، جلبـك سـبز، میلیولیـد، خـرده هـای دو کفـه ای و بـه 
میـزان کـم فرامینی فرهـای بنتیك تشـکیل شـده اسـت. در این رخسـاره 

.)B-4 پلوئیـد بـه میـزان جزئـی قابل مشـاهده است)شـکل
رخسـاره C3 )میلیولیـد پلوئیـد پکسـتون1۷(: میلولیـد بـا فراوانـی بیـش 
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A- رخســاره اكینــودرم پکســتون به همــراه فراینــد دولومیتــی شــدن، چــاه )A(، نــور معمولــی  B- فراینــد دولومیتــی شــدن در رخســاره بایوكلســت 
 -D  نــور معمولــی ،)B( رخســاه دولومیــت مادســتون/ وكســتون همــراه بــا مــرز فرسایشــی، چــاه -C   نــور معمولــی ،)A( چــاه ،)وكســتون )دولواســپار
رخســاره بایوكلســت میلیولیــد وكســتون همــراه بــا فراینــد انحــال درون دانــه ای در میلیولید هــا، چــاه )B(، نــور معمولــی   E- رخســاره آلوئولینــا 
 ،)B( چــاه ،)نشــانگر ســبز( رخســاره بایوكلســت پکســتون مربــوط بــه دریــای بــاز همــراه بــا مرجــان -F  نــور معمولــی ،)B( وكســتون/ پکســتون، چــاه
نــور معمولــی  G- بایوكلســت وكســتون، آلوئولینــا )نشــانگر صورتــی(، میلیولیــد )نشــانگر آبــی(، چــاه )A(، نــور معمولــی  H– فراینــد دولومیتــی 

شــدن در بافــت وكســتونی بــه همــراه آغشــتگی بــه اكســید آهــن، چــاه )B(، نــور معمولــی.
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از 40درصـد آلوکم هـای اصلـی ایـن رخسـاره محسـوب می گـردد. از 
آلوکم هـای فرعـی می تـوان بـه صـدف دو کفـه ای، قطعـات اکینـودرم 
اشـاره کـرد. پلوئیـد بـا فراوانـی قابل توجهـی از اجـزاء غیر اسـکلتی ایـن 
رخسـاره محسـوب می گـردد. از فرایند هـای دیاژنتیکـی مهـم در ایـن 
رخسـاره می تـوان بـه انحـالل، تخلخـل درون دانـه ای و میکریتـی شـدن 

.)F اشـاره کرد )شـکل C-3 و 

ایـــن  اصلـــی  آلوکـــم  پکســـتون18(:  )بایوکلســـت   C4 رخســـاره 
رخســـاره قطعـــات اکینـــودرم بـــا فراوانـــی بیـــش از ۵0 درصـــد 
می باشـــد. خرده هـــای رودیســـت، میلولیـــد و صـــدف دو کفـــه ای از 
ــزاء  ــد. از اجـ ــاره می باشـ ــن رخسـ ــکلتی ایـ ــای اسـ ــر آلوکم هـ دیگـ
ــدن،  ــی شـ ــرد. میکریتـ ــاره کـ ــد اشـ ــه پلوئیـ ــوان بـ ــکلتی می تـ غیر اسـ
ســـیمانی شـــدن و انحـــالل از فرایند هـــای دیاژنتیکـــی غالـــب در ایـــن 

.)E و   D  -4 می آید )شـــکل  به شـــمار  رخســـاره 

تعبیر و تفسیر
ـــی/ گرینســـتونی  ـــل اینکـــه در پشـــت ســـدهای ریف ـــاالب به دلی ـــط ت محی
ــزان  ــن میـ ــوده و بنابرایـ ــدود بـ ــرار دارد، تحـــرک آب در آن، محـ قـ
ــدود  ــط محـ ــن محیـ ــودات در ایـ ــوع موجـ ــی دارد. تنـ ــوری باالیـ شـ
ـــك  ـــر جلب ـــی نظی ـــاالب موجودات ـــت. در ت ـــاد اس ـــی آن زی ـــی فراوان ول
ســـبز، شـــکم پایان، اســـتراکد و گونه هـــای مختلفـــی از فرامینی فرهـــا 
از  محیـــط  ایـــن  نهشـــته های   .]18،19،20[ می کننـــد  زندگـــی 
مادســـتون تـــا وکســـتون متغیـــر اســـت ولـــی رخســـاره های پکســـتون 
ـــن  ـــرژی ای ـــر ان ُ ـــای پ ـــی در بخش ه ـــز بـــه مقـــدار کم ـــتون نی و گرینس
محیـــط تشـــکیل مـــی شـــود )رخســـاره های C3,C1 و C4(.  میکریـــت 
ــی  ــرای جابه جایـ ــی بـ ــرژی کافـ ــود انـ ــان دهنده نبـ ــز نشـ ــراوان نیـ فـ
گل آهکـــی اســـت و بیانگـــر نهشـــته شـــدن رســـوبات در زیـــر خـــط 
ــبز  ــای سـ ــوص جلبك هـ ــا به خصـ ــت ]21[. جلبك هـ ــوج اسـ ــر مـ اثـ
بـــا بـــه تلـــه انداختـــن دانه هـــا بـــرای تشـــکیل رســـوبات، در تشـــکیل 
ســـنگ های آهکـــی نقـــش به ســـزایی دارنـــد )رخســـاره هایC1 و 
ـــن  ـــراوان در ای ـــدار ف ـــه مق ـــت ب ـــز پل ـــکلتی نی ـــای غیراس C2(. از دانه ه
محیـــط وجـــود دارد. پلت هـــا از اجـــراء مهـــم رســـوبات کربناتـــه در 
ــنگ های  ــاره های C3,C1 و C4(. سـ ــتند )رخسـ ــا هسـ ــق کم ژرفـ مناطـ
آهکـــی حـــاوی پلـــت فـــراوان به عنـــوان رســـوبات محیط هـــای 

کم ژرفـــا و کم انـــرژی شـــناخته می شـــوند]1۶[.
  

3- محیط رسوبی
در ارائـــه مـــدل رســـوبي همـــواره قانـــون والتـــر مـــورد توجـــه قـــرار 
مي گیـــرد. طبـــق قانـــون والتـــر رخســـاره هایي کـــه به صـــورت توالـــي 
ــکیل در کنـــار  ــر قـــرار مي گیرنـــد در زمـــان تشـ بـــر روي یکدیگـ
ـــي  ـــت کـــه تنهـــا توالي های ـــه داش ـــد توج ـــه بای ـــر بوده انـــد. البت یکدیگ
پیوســـتگي  داراي  کـــه  باشـــند  قانـــون  ایـــن  شـــامل  مي تواننـــد 

رســـوب گذاري بـــوده و ناپیوســـتگي مهمـــي بیـــن دو رخســـاره ی 
ــته باشـــد. بـــا در نظـــر گرفتـــن  روي هـــم قرارگرفتـــه، وجـــود نداشـ
قانـــون والتـــر و شـــناخت صحیـــح از وضعیـــت و ارتبـــاط رخســـاره ها 
مي تـــوان الگـــوي رســـوبي مناســـبي را ارائـــه نمـــود و رخســـاره هاي 
ـــف  ـــي مختل ـــرد. در نواح ـــي ک ـــناخته پیش بین ـــق ناش ـــژه اي را در مناط وی
بـــراي رخســـاره هاي وابســـته بـــه ســـازند تاربـــور مدل هـــاي رســـوبي 
ـــور  ـــازند تارب ـــط رســـوبی س ـــه شـــده اســـت]22[ و]8[. محی ـــي ارائ متفاوت
را رمـــپ هموکلینـــال در نظـــر گرفته انـــد امـــا مرجـــع ]۷[ محیـــط 
تشـــکیل ســـازند تاربـــور را در بـــرش خرامـــه شـــیراز بـــه محیط هـــای 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــبت داده اس ـــاحلی نس ـــق س ـــی و کم عم الگون
کـــه بخـــش تاربـــور در میـــان رخســـاره های عمیـــق ســـازند گورپـــی 
ـــده  ـــد آم ـــلف پدی ـــوع ش ـــرم ن ـــی در پلتف ـــازند گورپ ـــه و س ـــرار گرفت ق
ــوع  ــن نـ ــور در ایـ ــش تاربـ ــاره های بخـ ــوبگذاری رخسـ ــت، رسـ اسـ
پلتفـــرم می توانـــد محتمـــل باشـــد. در ناحیـــه مـــود مطالعـــه بـــا توجـــه 
بـــه نبـــود رخســـاره های ریفـــی و رخســـاره های کلســـی توربیدایـــت 
ــرم  ــك پالتفـ ــده در یـ ــاد شـ ــاره هاي یـ ــه رخسـ ــت کـ ــوان گفـ می تـ

نـــوع رمـــپ پدیـــد آمده انـــد) شـــکل-۵(. 

4- چینه نگاری سکانسی
در  تاربـــور  بخـــش  رخســـاره هاي  عمـــودي  تغییـــرات  بررســـي 
چاه هـــای B,A و C بـــه شناســـایي یـــك ســـکانس رســـوبي )چرخـــه 
ـــکل-۶(.  ـــده است )ش ـــر گردی ـــتین منج ـــن ماستریش ـــه س ـــوم( ب ـــته س دس
 ،Aســـن ایـــن ســـکانس ماستریشـــتین اســـت. ایـــن ســـکانس در چـــاه
ـــا 120 متـــر ضخامـــت  ـــر ب ـــر و در چـــاه C براب ـــر ، چـــاه B ، 8۷ مت 10۶ مت
ــوع 2  ــتگی از نـ ــکانس ناپیوسـ ــن سـ ــی ایـ ــی و باالیـ ــرز پایینـ دارد. مـ

)SB2( مـــی باشـــد )شـــکل- ۶(.

 :A چاه
سیســـتم تراکـــت پیشـــرونده )TST( آن متشـــکل از رخســـاره های 
پالنکتونیـــك فـــرام مادســـتون/ وکســـتون بخـــش عمیـــق در قســـمت 
پاییـــن می باشـــد و قســـمت باالیـــی آن از رخســـاره های کلســـی 
ـــاره تشـــکیل  ـــی در بخـــش شـــیب ق ـــه رمـــپ بیرون ـــوط ب ـــت مرب توربیدای
شـــده اســـت. ضخامـــت نهشـــته های سیســـتم تراکـــت پیشـــرونده 
)TST( ایـــن ســـکانس 21 متـــر اســـت. ســـطح حداکثـــر طغیانـــی آب 
دریـــا )MFS( در ایـــن ســـکانس از ســـنگ آهك هـــای ضخیـــم الیـــه 
بـــا رخســـاره پالنکتونیـــك فـــرام وکســـتون بخـــش عمیـــق تشـــکیل 
ـــن  ـــاالی )HST( ای ـــراز ب ـــتم ت ـــته های سیس ـــت نهش ـــت. ضخام ـــده اس ش
ســـکانس 8۵ متـــر اســـت کـــه از رخســـاره های اکینـــودرم وکســـتون، 
بایوکلســـت  رخســـاره های  بـــاز(،  مادســـتون )دریای  بایوکلســـت 
وکســـتون، رودیســـت وکســـتون / پکســـتون و بایوکلســـت پکســـتون 
ــتون،  ــتون/ پکسـ ــت وکسـ ــاره های بایوکلسـ ــد( و رخسـ ــط سـ )محیـ
ـــد وکســـتون / پکســـتون )محیـــط الگـــون( تشـــکیل شـــده اســـت.  میلیولی
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3

A- فراینــد آغشــتگی بــه اكســید آهــن در اســتیلولیت ها همــراه بــا ســیمان رگــه ای، چــاه )B(، نــور معمولــی  B- فراینــد ســیمانی شــدن )ســیمان 
دروزی، نشــانگر صورتــی(، چــاه )B(، نــور پاریــزه  C- ســیمان دروزی در بافــت مادســتونی )نشــانگر آبــی( همــراه بــا انحــال، چــاه )B( ، نــور معمولــی  
D- رخســاره رودیســت پکســتون مربــوط بــه محیــط ســدی، چــاه )B(، نــور معمولــی  E– رخســاره بایوكلســت پلوئیــد گرینســتون بــه همــراه فراینــد 
ســیمانی شــدن ) ســیمان تیغــه ای، دروزی )نشــانگر آبــی(، چــاه )B( ، نــور معمولــی  F- رخســاره اائیــد گرینســتون ) اائیدهــای شــعاعی و تغییــر 
شــکل یافتــه(، چــاه )B(،  نــور معمولــی   G- رخســاره بایوكلســت گرینســتون بــه همــراه پلوئیــد باهامیــت )نشــانگر زرد(، اائیــد )نشــانگر صورتــی(، 

چــاه )B( ، نــور معمولــی  H- رخســاره بایوكلســت پکســتون / گرینســتون، چــاه )C(، نــور معمولــی. 



۶۵ 
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A- رخســاره بایوكلســت وكســتون/ پکســتون، میلیولیــد )نشــانگر صورتــی(، چــاه )A(، نــور معمولــی  B- رخســاره بایوكلســت وكســتون، جلبــک 
ــا  ــراه ب ــانگر زرد( هم ــد )نش ــتون، میلولی ــد وكس ــد میلیولی ــی  -C پلوئی ــور معمول ــاه )A(، ن ــانگر زرد(، چ ــوزوآ )نش ــی(، بری ــانگر صورت ــبز )نش س
فراینــد انحــال،  چــاه )A(،، نــور معمولــی D- رخســاره بایوكلســت پکســتون، اكینــودرم )نشــانگر صورتی(،چــاه )B(، نــور معمولــی   E- رخســاره 
بایوكلســت پکســتون/ گرینســتون بــه همــراه میلیولیــد )نشــانگر صورتــی(، چــاه )B(، نــور معمولــی  F- رخســاره میلولیــد وكســتون محیــط الگــون، 

چــاه )C(، نــور معمولــی.



۶۶ 

: B چاه 
ایــن ســکانس بــا مــرز سکانســی نــوع SB2( 2(  و بــا تغییــر ناگهانــی بــر 

روی ســکانس اول ســازند گورپــی قــرار دارد. 
سیســـتم تراکـــت پیشـــرونده )TST( آن شـــامل ســـنگ آهك ضخیـــم 
ــا  ــرونده بـ ــورت پیشـ ــه به صـ ــت کـ ــر اسـ ــت 14 متـ ــا ضخامـ ــه بـ الیـ
ـــق  ـــش عمی ـــده بخ ـــی ش ـــتون دولومیت ـــتژینا مادس ـــاره های الیگوس رخس
شـــروع شـــده و در نهایـــت بـــا رخســـاره کلســـی توربیدایـــت خاتمـــه 
ــر)MFS(  در ایـــن ســـکانس  ــیالبی حداکثـ ــدا می کنـــد. ســـطح سـ پیـ
ـــته های  ـــت نهش ـــت. ضخام ـــت اس ـــی توربیدای ـــاره های کلس راس رخس
سیســـتم تراکـــت تـــراز بـــاالی )HST( ایـــن ســـکانس ۷3 متـــر اســـت 
ــتون،  ــگال وکسـ ــتون، آلـ ــت وکسـ ــاره های بایوکلسـ ــا رخسـ ــه بـ کـ

ـــی  ـــا یوکلســـت وکســـتون دولومیت بایوکلســـت مادســـتون/ وکســـتون و ب
شـــده دریـــای بـــاز شـــروع و خاتمـــه می یابـــد. 

: C چاه
سیســتم تراکــت پیشــرونده )TST(  آن متشــکل از الیه هــای مارنــی 
ــتون/  ــرام مادس ــك ف ــاره های پالنکتونی ــا رخس ــراه ب ــه هم ــط الی متوس
سیســتم  نهشــته های  ضخامــت  می باشــد.  عمیــق  محیــط  وکســتون 
تراکــت پیشــرونده )TST( ایــن ســکانس 2۵ متــر اســت. ســطح حداکثــر 
ســنگ آهك های  از  ســکانس  ایــن  در   )MFS( دریــا  آب  طغیانــی 
متوســط الیــه آرژیلــی بــا رخســاره پالنکتونیــك فــرام وکســتون بخــش 
عمیــق حوضــه تشــکیل شــده اســت. ضخامــت نهشــته های سیســتم 
تــراز بــاالی )HST( ایــن ســکانس 9۵ متــر اســت کــه از رخســاره های 
ــت وکســتون )دریای  ــی شــده، بایوکلس ــت وکســتون دولومیت رودیس
ــده  ــی ش ــتون دولومیت ــت مادس ــتون، بایوکلس ــت وکس ــاز(، بایوکلس ب
ــتون  ــت وکس ــده، بایوکلس ــی ش ــتون دولومیت ــون(، مادس ــط الگ )محی
ــت  ــه بایوکلس ــدداً ب ــت، مج ــاره( و در نهای ــیب ق ــده )ش ــی ش دولومیت
ختــم  بــاز  دریــای  وکســتون،  مادســتون/  بایوکلســت  وکســتون، 

می گــردد.

نتیجه گیری
ــور در چاه هــای  ــه بخــش تارب 1- بررســی نهشــته ســنگ های وابســته ب
ــاز  ــای ب ــاره های دری ــد رخس ــایی 3 کمربن ــه شناس ــر ب B, A و C منج

ــت.  ــده اس ــون )C( ش ــد )B( و الگ )A(، س
2- مهمترین ذرات اسـکلتی در بخش تاربور شـامل انواع فرامینی فرهای 
کفـه ای،  دو  خرده هـای  بریوزوئـر،  اکینـودرم،  میلیولیـد،  بنتیـك، 
مهمتریـن ذرات کربنـات  از  اائیـد  و  پلوئیـد  ... می باشـد.  و  رودیسـت 
غیر اسـکلتی بخـش تاربـور در چاه هـای مطالعه شـده به حسـاب می آید. 
از اجـزاء غیر کربنـات می تـوان بـه کوارتـز و ترکیبـات آهـن دار اشـاره 
کـرد. ترکیبـات آهـن دار عمدتـاً در امتـداد اسـتیلولیت ها و درزه هـای 

انحاللـی تجمـع یافته انـد.
ــده  ــده ش ــور دی ــش تارب ــه در بخ ــی ک ــی مهم ــای دیاژنتیک 3- فراینده
ــیمان  ــامل س ــدن ش ــیمانی ش ــتی، س ــفتگی زیس ــد از: آش ــت عبارتن اس
دروزی،تیغــه ای و رگــه ای، تراکــم فیزیکــی و شــیمیایی، انحــالل، 
پیدایــش تخلخل هایــی از نــوع درون دانــه ای و در نهایــت، فراینــد 

ــدن. ــی ش دولومیت
4- بررسـي رخسـاره ها ی بخـش تاربـور درچاه هـای مطالعـه شـده نشـان 
می دهـد کـه این رخسـاره ها در یـك پالتفرم نـوع رمپ پدیـد آمده اند. 
ــور در نواحــی  ــگاری سکانســی، بخــش تارب ــه اصــول چینه ن ــر پای ۵- ب
ــوم(  ــته س ــه دس ــوبی )چرخ ــکانس رس ــك س ــامل ی ــه ش ــورد مطالع م
می باشــد کــه در برگیرنــده ی بخــش باالیــی گورپــی زیریــن و تاربــور 
بــه ســن )ماستریشــتین( اســت. مــرز پایینــی و باالیــی ایــن ســکانس در 

ــد. ــوع SB2( 2( می باش ــده از ن ــه ش ــاه مطالع ــه چ ــر س ه

ــده در 5 ــه ش ــای مطالع ــور در چاه ه ــش تارب ــوبي بخ ــدل رس م
(C)ــاالب ــد(B) و ت ــاز(A)، س ــاي ب ــادان: دری ــت آب دش

6
در  تاربـور  بخـش  نهشـته های  سکانسـی  چینه نـگاری  سـتون 
)شـمال   A چـاه  از  تاربـور(  بخـش  C)ضخامـت  و   B ,A چاه هـای 
میـدان( به سـمت چـاه  C )جنوب میـدان( افزایش یافته اسـت.
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1.Open Marine Facies Belt                   

2.Echinoderm Packstone          

3.Dolomitized Bioclast Wackestone

4.Dolomitized Mudstone/Wackestone   

5.Bioclast Miliolid Wackestone                                                          

6.Alveolina Wackestone / Packstone      

7.Bioclast  Packstone

8.Barrier  Facies Belt

9.Rudist Packstone

10.Bioclast Peloid Grainstone

11.Bioclast Packstone/Grainstone                                                        

12.Ooid Grainstone                              

13.Bioclast Grainstone                  

14. Lagoon  Facies Belt

15Bioclast Wackestone/Packstone       

16.Bioclast Wackestone                           

17.Miliolid Peloid Packstone                                                               

18.Bioclast Packstone


