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چکيده
هدف از اين مطالعه بررسي مشخصات سنگ نگاری و تفسير محيط رسوبي سازند فراقان )پرمين زيرين( با استفاده از روش آزمايشگاهي در يک چاه از چاه هاي ميدان گلشن 
است. ميدان گازي گلشن در حدود 180 کيلومتري جنوب خاوری بوشهر، بين پارس جنوبي و پارس شمالي و ميدان فردوسي قرار دارد. در اين تحقيق با استفاده از 130 مقطع 
نازک از خرده هاي حفاري و تحليل  رخساره های سنگی، 8 سنگ رخساره، 3 ريزرخساره و 2 رخساره هيبريد در چاه مورد مطالعه شناسايي شد. بلوغ ترکيبي بسيار خوب و بلوغ 
بافتي نسبتاً خوب ماسه سنگ هاي سازند فراقان، به همراه شواهدي مانند شکستگي دانه هاي گرد شده کوارتز داللت بر ساحلي تا دريايي بودن ماسه سنگ هاي سازند فراقان دارد. 
اين سنگ رخساره ها و ريزرخساره ها، نشانگر نهشته شدن اين رسوبات در زير محيط هاي يک محيط ساحلي تا دريايي کم ژرفا هستند. رخساره هاي شناسايي شده در زير محيط هاي 
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1-مقدمه
از  مختلفي  بخش هاي  و  رخنمون ها  در  عمده  طور  به  پالئوزوييک  رسوبات 
Mollazal  (1965) تـوسط،  بـار  نـخـستين  رسوبات  اين  شده انـد.  بررسي  زاگرس 

سازند  عنوان  به  و  مطالعه  فراقان  کوه  در  و  انتخاب   Szabo & Kheradpir (1978)

فراقان معرفي شدند. نبود فسيل هاي دريايي در اين سازند، باعث شده است که سال ها 
سن نسبی اين سازند در ميان زمين شناسان ايراني و خارجی مورد بحث باشد، قويدل 
را  سازند  اين  زيرين  بخش  پالينو مرف ها، سن  از  استفاده  با   )1363 ،1365( سيوکی 
 )1376( ابوالحسنی  است.  داده  نسبت  پيشين  پرمين  به  را  بااليي  بخش  و  دونين  به 
احتمال  بررسي  و  فراقان  سازند  ماسه سنگ هاي  دياژنتيکي  و  مطالعات سنگ نگاري 
عبور هيدروکربن از اين سازند را در مقطع تيپ بررسي کرده است. زمان زاده )1387( 
توصيف سنگ نگاري و محيط رسوبي و چينه نگاري توالي سازند هاي فراقان و زکين 
در مقطع تيپ، شمال بندرعباس را توصيف کرده و بر اساس مطالعات وي، محيط 
رسوبگذاري سازند زکين و فراقان به رغم تعلق به زمان هاي مختلف )دونين و پرمين( 
بسيار شبيه به هم بوده است. به گونه اي که هر دوي اين سازند ها در يک محيط ساحلي 
اين مطالعه، بررسي دقيق سنگ نگاري و  از  نهشته  شده اند. هدف  قاره کم ژرفا  فالت 
فارس  خليج  در  گلشن،  ميدان  در  چاه  يک  در  فراقان  سازند  رسوبي  محيط  تفسير 
است تا بتوان از آن براي بازسازي جغرافياي ديرينه پالئوزوييک پسين حوضه زاگرس 
استفاده کرد. ميدان گازي گلشن در حدود 180 کيلومتري جنوب خاوري بوشهر، بين 
پارس جنوبي و پارس شمالي و ميدان فردوسي، در فاصله 50 کيلومتر به سمت باختر از 
ميدان پارس جنوبي و 25 کيلومتري شمال از مرز آب هاي ايران قرار دارد )شکل 1(.

2-روشکار
 (Cutting) حفاري  هاي  خرده  از  تهيه شده  نازک  مقاطع   130 از  مطالعه،  اين   در 
يک چاه استفاده شده است. مقاطع نازک از جهات گوناگون، به ويژه ميزان و تعيين 
اصلي  تشکيل دهنده  دانه هاي  فراواني  مانند  سنگ،  تشکيل دهنده  اجزاي   درصد 
 و فرعي، سيمان و زمينه و رده بندي و نام گذاري ماسه سنگ ها به کمک نمودار هاي

ارائه شده توسط Pettijohn et al. (1987) و Folk (1980) و نام گذاري رخساره هاي 
از اين مطالعات،  با استفاده  انجام شده است.   Folk (1980) کربناتي بر اساس روش 

سنگ رخساره ها، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند فراقان شناسايي شده و ستون 
 سنگ چينه اي و مدل رسوبي اين سازند ارائه شده است.

3-چينهنگاريسنگيسازندفراقان
ستبراي سازند فراقان در ميدان مورد مطالعه حدود 130 متر است، اما قاعده آن در چاه 
مورد نظر کاماًل مشخص نيست، بنابراين در مورد ستبراي واقعی اين سازند در منطقه 
مورد مطالعه، نمی توان اظهارنظر کرد، چرا که يافته هاي موجود بر اساس خرده هاي 
با  سازند  اين  بااليي  حد  اما  است،  آمده  به دست  پتروفيزيکی  اطالعات  و  حفاري 
سنگ هاي کربناتی سازند داالن، تدريجی است. مقاطع نازک تهيه شده از خرده هاي 
حفاري سازند فراقان در ميدان گلشن نشان مي دهد که سنگ شناسي چيره سازند از 
ماسه سنگ، سيلت سنگ، شيل و گل سنگ دولوميتي تشکيل شده است. در شکل 2 
ستون چينه سنگی رسم شده سازند فراقان در ميدان گلشن در چاه مورد مطالعه نشان 

داده شده است.

4-سنگرخسارهسنگهايسيليسيآواري
سنـگ رخسـاره هـاي شنـاسـايي شـده در مـاسـه سنـگ هاي سازنـد فـراقان شـامـل 8 

سنگ رخساره به شرح زير است:
)Quartzarenite(4-1.کوارتزآرنايت

با  کوارتز  که  مي دهد  نشان  ماسه سنگي  نمونه هاي  روي  بر  ميکروسکوپي  مطالعات 
رخساره  سازنده  جزء  مهم ترين  ميکروسکوپي،  مقطع  در  درصد   99 تا   95 فراواني 
بوده  مستقيم  خاموشي  با  تک بلورين  عمده  طور  به  که  است،  آرنايتي  کوارتز 
فراواني  با  فلدسپار  مي شود.  ديده  آن  در  اندکي  موجي  خاموشي  و   )A–  3 )شکل 
متوسط حدود 2 درصد، به طور عمده به شکل ارتوکالز با آثار دگرساني و کمتر از 
با ماکل چند منشأيي در رخساره کوارتز آرنيتي وجود  1 درصد از نوع پالژيوکالز 
غالب  صورت  به  آرنيتي  کوارتز  رخساره  ميکروسکوپي  مقاطع  در  سيمان  دارد. 
سيمان سيليسي رورشدي )شکل B– 3( يا سيمان کربناتي است. اندازه دانه ها از ماسه 
بافتي، گردشدگي در  خيلي ريز تا ماسه درشت متغير است. از ديدگاه ويژگي هاي 
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بافتي  برگشتگي  حالت  به صورت کاماًل گرد شده و داراي  رخساره کوارتز آرنيتي 
)شکل A– 3( و جورشدگي خوب تا بسيار خوب است. بدين ترتيب از نظر بلوغ بافتي، 
بسيار بالغ و از نظر بلوغ کاني شناسي به خاطر نسبت درصد باالي کوارتز  بسيار بالغ است.

 )Subarkose(4-2.سابآرکوز
بيشتر  فراواني دانه هاي کوارتز حدود 85 درصد و  ميانگين  اين سنگ رخساره،   در 
و  ارتوکالز  بيشتر  درصد،   10 فراواني  با  فلدسپار  است.  تک بلورين  صورت  به 
ميکروکلين )شکل C– 3( و گاه همراه با پرتيت است و آثار دگرساني فلدسپارها 
در اين سنگ رخساره قابل مشاهده است. فراواني خرده سنگ ها در سنگ رخساره 
سنگ رخساره  در  سيمان  است.  درصد   5 حدود  و  فلدسپارها  از  کمتر  ياد شده 
مي شود.  ديده  جزئي  درصد  با  رسي  زمينه  و  است  محور  هم  عمدتاً  ساب آرکوز 
در  جورشدگي  و  گرد شده  تا  نيمه گرد شده  صورت  به  بافتي  ويژگي هاي  نظر  از 
بلوغ  و  بالغ  ساب آرکوز  سنگ رخساره  در  بافتي  بلوغ  نتيجه  در  است.  خوب  حد 

کاني شناسي در حد بالغ است.
)Sublitharenite(4-3.سابليتارنيت

ميانگين فراواني کوارتز در مقاطع ميکروسکوپي 80 درصد بوده که بيشتر تک بلورين 
با خاموشي مستقيم است، البته کوارتز با خاموشي موجي در اين سنگ رخساره نسبت 
به ديگر سنگ رخساره هاي ليتارنيتي روند افزايشي نشان مي دهد. همچنين فلدسپار با 
فراواني 5  درصد، بيشتر ارتوکالز است و حدود 15 درصد خرده سنگ در اين وجود 
مهم ترين   )D  –  3 )شکل  چرت  و  سيلت سنگ  خرده سنگي،  اجزاي  ميان  در  دارد. 
ماسه  تا  ريز  بسيار  ماسه  از  دانه ها  اندازه  هستند.  در ساب ليتارنيت  خرده هاي رسوبي 
از نوع  درشت متغير است. سيمان در اين رخساره بين 5 تا 8 درصد متغير و عمدتاً 
رورشدي سيليسي )شکل D– 3( و کربناتي تشکيل شده است. بررسي ويژگي هاي 
دانه ها  گرد شدگي  که  مي دهد  نشان  سنگ رخساره  اين  به  مربوط  مقاطع  در  بافتي 
عموماً به صورت نيمه گرد شده تا گرد شده است. جورشدگي در حد خوب تا خيلي 
خوب و در نهايت بلوغ بافتي بالغ تا بسيار بالغ است. از سوي ديگر، بلوغ کاني شناختي 
در ساب ليتارنيت به علت فزوني درصد کوارتز و چرت نسبت به مجموع خرده هاي 

رسوبي و فلدسپار باال و در حد بالغ است.
)Arkose(4-4.آرکوز

فراقان   را در سازند  فراواني  بين رخساره هاي آواري کمترين  اين سنگ رخساره در 
نشان مي دهد. فراواني دانه هاي کوارتز 55 درصد و بيشتر به صورت تک بلورين است. 
ميانگين فراواني فلدسپارها 35 درصد است که بيشتر از نوع قليايي )ميکروکلين( بوده 
)شکل E– 3(، اما گاهي پالژيوکالز هم در برخي مقاطع ديده مي شود. خرده سنگ ها 
اين  از  درصد   10 حدود  و  بوده  شيلي  و  سيلت سنگي  چرتي،  دانه هاي  از  بيشتر 
صورت  به  بيشتر  سيمان  داده اند.  اختصاص  خود  به  خرده سنگ ها  را  سنگ رخساره 
است.  کوارتز  دانه هاي  برخي  اطراف  در  رورشدي  صورت  به  سيليسي  و  کربناتي 
اندازه دانه در ماسه سنگ هاي آرکوزي، در حد ماسه ريز تا خيلي ريز است. دانه ها 
بيشتر نيمه زاويه دار تا نيمه گرد شده هستند و تماس دانه ها به صورت خطي و محدب- 
مقعر است. از نظر بلوغ بافتي نيمه بالغ تا بالغ است و از نظر بلوغ کاني شناسي به دليل 

داشتن فلدسپار، در حد نيمه بالغ است.
)Litharenite(4-5.ليتآرنيت

دانه هاي تشکيل دهنده اين سنگ رخساره در حد ماسه ريز تا متوسط است. دانه هاي 
از  کمي  تعداد  و  بوده  مستقيم  خاموشي  داراي  بيشتر  درصد   42 فراواني  با  کوارتز 
و  بوده  درصد   13 فلدسپارها  مي دهند.  نشان  خود  از  موجي  خاموشي  دانه ها   اين 
است.  کم  سنگ رخساره  اين  در  پالژيوکالز  نسبت  و  بوده  ارتوکالز  نوع  از  بيشتر 
و سيلت سنگي و چرتي  دانه هاي شيلي  از  بيشتر  فراواني 45 درصد  با  خرده سنگ ها 
تشکيل يافته است )شکل F– 3(. زمينه 3 تا 5 درصد بوده و سيمان هم 1 تا 3 درصد 
را به خود اختصاص داده است. اندازه دانه ها از ماسه ريز تا ماسه درشت متغير است. 

دانه هاي آواري بيان شده به صورت زاويه دار تا نيمه گرد شده بوده و جورشدگي بد 
تا جورشدگي خوب را دارا هستند. بلوغ بافتي در آنها از نابالغ تا بالغ در تغيير است و 

از نظر بلوغ کاني شناسي، نابالغ تا نيمه بالغ هستند.
)Quartzwacke(4-6.کوارتزوک

دانه ها در سنگ رخساره کوارتزوک در اندازه هاي مختلف از ريز دانه  تا درشت دانه 
درصد  فراواني42  با  کوارتز  را  سنگ رخساره  اين  اصلي  ترکيب  مي شود.  ديده 
افزون بر  است.  مستقيم  خاموشي  با  تک بلورين  کوارتز  بيشتر  که  مي دهد  تشکيل 
مي شود،  ديده  3 درصد  فراواني  با  شيلي  و  سيلت سنگي  ذرات خرده سنگي  کوارتز 
جورشدگي دانه هاي کوارتز متوسط تا خوب است و بيشتر نيمه گرد شده هستند. از 
ويژگي هاي اصلي اين سنگ رخساره زمينه سيليسي آواري با فراواني 55 درصد است 

)شکل G– 3(. جورشدگي دانه ها بد و از نظر بلوغ بافتي نابالغ تا نيمه بالغ است.
)Silltstone(4-7.سيلتسنگ

دانه هاي  وجود  وگاه  دارد  قرار  ماسه سنگ  و  رس  بين  حد  در  سنگ رخساره  اين 
سيلت  درشت در اين رسوبات آنها را به  طرف ماسه هاي بسيار ريز دانه سوق مي دهد. 
از نظر درصد فراواني، سيلت سنگ ها در مقاطع مورد مطالعه پس از سنگ رخسارة 
ديده  متوسط  تا  نازک  اليه بندي  سنگ رخساره،  اين  در  دارد.  قرار  ماسه سنگي 
)شکل  است  اين سنگ رخساره  در  کاني  فراوان ترين  و  مهم ترين  مي شود. کوارتز 
زيستي  آشفتگي  همچنين  و  خرده سنگ  و  شده  دگرسان  فلدسپارهاي  اما   )H–  3
ديده  سنگ رخساره  اين  در  هم   )H–  3 )شکل  رنگ  قهوه اي  لکه هاي  صورت  به 

مي شود.  
)Mudstone Shale(4-8.شيلگلسنگي

يکي از خواص اصلي اين رخساره، وجود تورق در آنهاست که به صورت المينه هاي 
بسيار نازک در امتداد سطوح صاف و موازي با سطوح اليه بندي اصلي ديده مي شوند. 
فراواني کاني هاي رسي در اين سنگ رخساره باعث ايجاد حالت تورق  و ريزاليه هاي 

 .)I– 4 موازي ظريف شده است )شکل

5-سنگهايکربناتي
از نظر فراواني پس از سنگ هاي آواري قرار  سنگ هاي کربناتي در سازند فراقان، 
دولوميتي  سنگ هاي  صورت  به  بيشتر  فراقان  سازند  در  کربناتي  سنگ هاي  دارند. 
 3 داراي  کربناتي  رخساره هاي  است.  آهکي  دولوميت  و  سنگ آهک  دولستون،  يا 

ريزرخساره است:
)Laminated Dolomicrite(5-1.دولوميکريتالمينهدار

ديده  نخودي  زرد  رنگ  به  غالباً  و  بوده  نازک  اليه بندي  داراي  ريزرخساره  اين 
است  يافته  تشکيل  نازک  ريزاليه بندي هاي  و  دولوميتي  ريز  بلورهاي  از  و  مي شود 

.)J– 3 شکل(
)Dolopelmicrite(5-2.دولوپلميکريت

در اين ريزرخساره شواهد بارزي مبني بر دولوميتي شدن ثانويه وجود دارد به گونه اي 
فقط  و  است  رفته  بين  از  بخشي  طور  به  اوليه  بافت  دولوميتي شدن  فرايند  اثر  بر  که 
شبح و يا سايه هايي از پلوييد به صورت بلورهاي بسيار ريز در زمينه بافت ريزبلورين 
فرايند  اين رخساره،  ويژگي  مهم ترين   .)K–  3 مشاهده مي شود )شکل  اسپارايتي  تا 
آشفتگي زيستي است که به صورت لکه هاي قهوه اي تيره و روشن،  فابريک لکه لکه 

.)K– 3 را به وجود آورده است )شکل
)Dolomicrite(5-3.دولوميکريت

مورد  منطقه  در  فراقان  سازند  از  افق  چند  و  ميانی  بخش هاي  در  ريزرخساره  اين 
مطالعه ديده می شود. اين رخساره زمينه )گل آهکی( پشتيبان بوده و دچار نوريختي 
به شکل  تبخيري  از کاني هاي  قالب هايي  اين رخساره  )نئومورفيسم( شده است. در 

.)L– 3 دروغين و بافت ريز بلور وجود دارد )شکل
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6-سنگهايهيبريدي
هيبريدها در سازند فراقان آخرين سنگ ها از نظر فراوانی هستند و شامل دولوميکريت 

ماسه اي و سنگ هاي آميخته هستند:
)Sandy Dolomicrite(6-1.دولوميکريتماسهاي

اين ريزرخساره به صورت بين اليه اي در چند بخش از سازند فراقان در ميدان گلشن 
شناسايي شده است. دانه ها بيشتر از جنس کوارتز و گرد شده و گاه زاويه دار هستند 
تماس  بدون  و  شده اند  گرد شده حاصل  قطعات  از شکسته شدن  مي رسد  نظر  به  که 
دانه کوارتز در حد  اندازه   .)M– با يکديگر و در زمينه کربناتي شناورند )شکل 3 

ماسه هاي بسيار ريز تا متوسط با فراواني 25 درصد ديده مي شود.
)Mixed rocks(6-2.سنگهايآميخته

تشکيل  آواري   - کربناتی  آميخته  سنگ هاي  را  فراوانی  نظر  از  سنگ ها  آخرين 
به  مطالعه  مورد  توالی هاي  در  مشاهده شده  مختلط  سنگ  متداول ترين  می دهند. 
متشکل  آواري  المينه هاي  و  دولوميکريت  دولوميت/  المينه هاي  مخلوط  صورت 
است  شيل  و  آواري  گل  ماسه اي،  سنگي  خرده  قطعات  چرت،  کوارتز،  از 
مساوي  غالباً  ذرات  به  کربناتی  زمينه  نسبت  ريزرخساره  اين  در   .)N–  3 )شکل 
است  آواري  ذرات  از  بيشتر  زمينه  کربناتی  گل  ميزان  مواقع  بيشتر  در  و  نيست 
)شکل O– 3(. به نظر می رسد که اين ريزرخساره حاصل ورود ناگهانی ذرات آواري 
به محيط هاي کشندی و يا خليجی دهانه اي باشد. در برخی نمونه هاي مقاطع نازک، 

دانه هاي آواري و کربنات ها در اليههاي مجزايي تمرکز يافته اند. 

7-محيطرسوبي
در سازند فراقان 8 سنگ رخساره آواري و 5 ريزرخساره شناسايي شده که با توجه 
به شواهد موجود و استناد به اين سنگ رخساره ها و ريزرخساره ها و همچنين بررسي 
محيط  يک  زيرمحيط هاي  نشانگر  مجموع  در  سنگ شناسي،  ترکيب  در  توالي ها 
ساحلي تا دريايي کم  ژرفا است )شکل 4(. رخساره هاي تشکيل  دهنده هر يک از اين 

زير محيط ها به شرح زير است:
 )Estuary(7-1.زيرمحيطخليجدهانهاي

داده مي شوند،  نسبت  اين زير محيط  به  فراقان  مجموعه رخساره هايي که در سازند 
به  شيل  است.  زياد  مقدار  به  شيل  و  سيلت سنگ  ريز دانه،  بسيار  ماسه سنگ  شامل 
صورت بين اليه اي در اين رخساره وجود دارد، اين رخساره ها غالباً درشت دانه بوده 
يا  و  ريز  ماسه هاي  به  که  مي دهند  تشکيل  را  باال  سمت  به  شونده  ريز  توالي هاي  و 
اين  از برش تيپ  گل هاي دولوميتي ختم مي شوند همان گونه که زمانزاده )1387( 
سازند در کوه فراقان گزارش کرده است. وجود ذرات کاماًل جور شدة ماسه، تحت 
وجود  مي دهد.  نشان  خوبي  به  را  دريايي  محيط  يک  از  زير محيط  اين  بودن  تأثير 
سيمان اکسيد آهن در اين واحدها از نشانه هاي خروج از آب و يا نزديک به سطح در 

شکل گيري آن مؤثر است. 
 )Sabkha(7-2.زيرمحيطسبخا

مجموعه رخساره هاي مشاهده شده در اين زير محيط غالباً شامل دولوميکريت ها 
ميزان  به  و  محدود  طور  به  اما  است.  متورق  گل سنگ هاي  و  سيلت سنگ  و 
شاخص  ويژگي هاي  از  مي شوند.  مشاهده  آنها  همراه  به  نيز  ماسه سنگ  کمتر 
از  که  تبخيري هاست  همراه  به  بلور  ريز  دولوميت هاي  گسترش  محيط  اين 
دولوميکريت  ريزرخساره  در  و  است  سبخايي  محيط هاي  زير  اصلي  مشخصات 
)دولوميکريت(  دولوميت ها  ريزبلور  ماهيت  به  توجه  با  است.  مشاهده  قابل 
مي شود.  داده  نسبت  ساحلي  خط  نزديک  کم انرژي  محيط هاي  به  آنها  تشکيل 
براي  را  شرايط  شديد  تبخير  مانند  مساعد  شرايط  رخداد  و  محيط  بودن  آرام 
است  آورده  فراهم  سبخايي  محيط  در  دولوميکريت ها  اين  رسوبگذاري 
(Zamanzadeh et al., 2009a). حضور آواري ها عمدتاً مربوط به اثر سيالب هاي 

از  بااليي  زمينه  اخير  حالت  در  است.  سبخا  محيط  به  آواري ها  ورود  و  فصلي 
مي شود.  مشاهده  آواري  اين  همراه  دولوميتي  گل 
)Foreshore(7-3.زيرمحيطپيشانيساحل

انرژي  سطح  داراي   .)4 )شکل  دارد  قرار  ساحل  نزديک  ناحيه  باالي  در  ناحيه  اين 
در  مي گيرد،  انجام  آن  در  زياد  رسوبات  دوباره  حمل  عمل  و  است  بااليي  امواج 
اين  هستند.  بهتري  جورشدگي  و  درشت تر  اندازه  داراي  بخش  اين  رسوبات  نتيجه 
زير محيط مجموعه وسيعي از رخساره ها را در بر مي گيرد که در بخش هاي مختلف 
اين زير محيط نهشته شده اند (Zamanzadeh et al., 2009a). رخساره هايي که در اين 
زير محيط در سازند فراقان ديده مي شوند شامل دولوميکريت، دولوميکريت ماسه اي 
و سنگ رخساره هاي کوارتز آرنايت، ساب آرکوز، سيلت سنگ است. ماسه سنگ ها 
بيشتر از نوع کوارتز آرنيت ها داراي جورشدگي و گردشدگي خوبي هستند و عمدتاً 
از دانه هاي ماسه اي با اندازه متوسط تشکيل شده اند. همچنين نبود آثار فسيلي در اين 
نتيجه شرايط  باالي حاکم در محيط رسوبي و در  انرژي  از  ناشي  رخساره مي تواند 
مخلوط  سنگ هاي  گسترش   .(Selley, 1996) باشد  موجودات  براي  پر تنش  زيستي 
کربناتي – آواري )شکل O– 3( در اين رخساره مشخص  کنندة رسوبگذاري آنها در 

زير محيط پيشاني ساحل است.
 )Shoreface(7-4.زيرمحيطنزديکساحل

شـامل  زيـر محيـط  ايـن  در  مشـاهـده شـده  رخسـاره هـاي  مـجموعه 
کربناتي  گل سنگ هاي  متورق،  گل سنگ هايي  و  سيلت سنگ  مـاسـه سنـگ هـا، 
شامل  غالباً  باال،  به  ريز شونده  رخساره هاي  اين   .)4 )شکل  است  دولوميتي 
داراي  که  است  گل سنگ هايي  و  سيلت سنگ  دريايي،  ريزدانه  ماسه سنگ هاي 
اليه  بندي موازي بوده و يا به شدت در اثر فعاليت موجودات زنده آشفته شده اند 
عموماً  ساحل  نزديک  بااليي  بخش  نهشته هاي   .(Zamanzadeh et al., 2009b)

درشت دانه هستند(Einsele, 2000) و رسوبات بخش زيرين نزديک ساحل داراي 
ذرات  از  ناحيه  اين  در  رسوبات  تشکيل دهندة  ذرات  هستند.  کم  انرژي  سطح 
ريز دانه تشکيل شده و در اين ناحيه حوضه شيب آرام به طرف درياست. پهنه هاي 
رخساره اي نزديک ساحل به خاطر تغييرات سريع در انرژي جريان هاي حاکم در 
يا دريا در حال جابه جايي  و  به سمت خشکي  مداوم  به طور  محيط رسوبگذاري 
کربناتي-  مخلوط  سنگ هاي  سنگ رخساره  حضور   .(Einsele, 2000) هستند 
زيستي  آشفتگي هاي  وجود  خوب،  خيلي  تا  خوب  بافتي  بلوغ  داشتن  و  آواري 
 )A-3 )شکل  دوگانه  گردشدگي  و  بافتي  معکوس شدگي   ،)H–3 )شکل  شديد 
انرژي  پر  دريايي  محيط هاي  در  ماسه سنگ ها  اين  رسوبگذاري  شواهد  از  همگي 
رخداد  )مانند  محيط  انرژي  در  شديد  تغييرات  گاهي  که  است  ساحل  نزديک 

توفان( را تحمل مي کرده اند. 
)Offshore(7-5.زيرمحيطدورازساحل

سازند  در  مشاهده شده  سنگ رخساره هاي  مجموعه  ميکروسکوپي  بررسي هاي  در 
دانه  ريز  رخساره هاي  شامل  و  هستند  ريز دانه  همگي  زير محيط  اين  در  فراقان 
سيلت سنگی و شيلي است )شکل 4(. رخساره شيل و نهشته هاي شيلي با گسترش جانبي 
زياد و محصورشدن در بين نهشته هاي دريايي همراه با ميان اليه هاي سيلت سنگی در 
انرژي مکانيکي محيط، در بخش برون کرانه ای  سازند فراقان، نشان دهندة کاهش 
هستند. حضور آشفتگي هاي زيستي شديد در اثر فعاليت موجودات زنده در سطح 
اين رخساره )شکل K– 3( نشان دهندة اين است که محيط رسوبي از آرامش کافي 
بسيار  دانه بندي  داشتن  است،  بوده  برخوردار  موجودات  اين  شديد  فعاليت  برای 
محيط هاي  در  سنگ ها  اين  رسوبگذاري  نشانگر  سيلت سنگ  و  گل سنگ ها  ريز 
رخساره  انرژي،  نسبي  افزايش  با  است.  ساحل  از  دور  زير محيط  در  ژرف  و  آرام 
سيلت سنگ بر روي رخساره شيلي قرار مي گيرد. اين رخساره مربوط به محيط حد 
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واسط دور از ساحل است (Transition Offshore). شکل 4 مدل رسوبی پيشنهادی 
براي سازند فراقان در ميدان گلشن به همراه زير محيط های وابسته را نشان مي دهد.

8-نتيجهگيري
آن  از  توجهي  قابل  است که حجم  آواري  فراقان يک سازند  به طور کلي سازند 
مجموعه هاي  زيـر  در  سـازنـد  ايـن  مي دهنـد.  تـشکيـل  کـربناتي  رسوبـات  را 
در  توالي هاي  به  توجه  با  است.  شده  نهشته  کم ژرفا  دريايي  محيط  يک  مختـلف 
تغييرات  و  ويژگی ها  باال،  سمت  به  قاعده  از  که  فراقان  سازند  در  نظرگرفته شده 
افزايش  صورت  به  باره،  اين  در  نکته  اولين  که  می دهد  نشان  را  جالبی  بسيار 
که  باالست  سمت  به  قاعده  از  سازند  اين  رسوبگذاري  محيط  ژرفای  تدريجی 
نبود  و  سازند  اين  بااليي  بخش هاي  در  ساحل  از  دور  محيط هاي  زير  حضور  با 
دولوميت هاي  رسوبگذاري  دوم  نکته  می شود.  مشخص  زيرين  بخش هاي  در  آنها 
ريز بلور در نزديکی ميانه هاي سازند را می توان به کاهش يا توقف ورود رسوبات 
آواري نسبت داد. با توجه به اينکه شرايط آب و هوايي رسوبگذاري دولوميت ها ي 
ريز بلور همراه با تبخيري ها )گرم و خشک( فراهم بوده است و از سوی ديگر ورود 

مواد آواري ها تا نزديک به صفر کاهش يافته بود، واقع شدن زاگرس طي پرمين در 
دوره  ايـن  طـي  جـوي  شـرايط  بـودن  گـرم  و  جنـوبـي  عـرض  درجـه   30 حـوالي 
است   داده  افزايش  را  سبخايي(  دولوميت  )غالباً  کربنات ها  رسوبگذاري  پتانسيل 
(Zamanzadeh et al., 2009a).گسترش رسوبگذاري سنگ هاي آهکی در بخش هاي 

ميانی سازند فراقان را می توان به باال آمدن سطح آب دريا، گسترش محيط دريايی باز 
و عقب رانده شدن رسوبات آواري نسبت داد. در نتيجه سازند فراقان در يک توالي 
ژرف شونده به سمت باال نهشته شده است که افزايش ژرفای محيط رسوبي به خوبي 
در رخساره هاي نهشته شده قابل مشاهده است. دليل اين افزاش ژرفا را مي توان به باال 
آمدن سطحي نسبي درياها در مقياس هاي بزرگ نسبت داد که در اين رخساره، به 

.(Zamanzadeh et al., 2009 a) خوبي نمايان است

سپاسگزاری
در اينجا الزم است از آقاي دکتر سيد محمد زمانزاده صميمانه تشکر و قدرداني شود. 
همچنين از امور پژوهش و مهندسي نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس به خاطر 

حمايت مالي و پشتيباني، تشکر مي شود.

شکل 1 - موقعيت جغرافيايي ميدان گلشن  در خليج فارس
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شکلA -3) کوارتز تک بلورين با گرد شدگي 
خوب و حالت بافت برگشتي در کوارتزآرنيت. 
B) کوارتزآرنيت با سيمان سيليسی رورشدي 

به صـورت  فـلدسپـار   (C سـرخ(.  )فـلش 
سرخ(.  ساب آرکوز )فلش  در  پالژيوکالز 
چرت  ذرات  فراوانی  با  سابليت آرنيت   (D
دانه هاي  فراوانی  با  آرکوز   (E سرخ(.  )فلش 
با  ليت آرنيت  .F) سنگ رخساره  ميکروکلين 

فراوانی ليتيک هاي سيلتستوني و چرتي.

شکل2 -  ستون چينه سنگی سازند فراقان در ميدان گلشن در چاه مورد مطالعه
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شکل 4-  مدل رسوبی پيشنهادی براي سازند فراقان به همراه زيرمحيط هاي وابسته )اقتباس از زمانزاده، 1387 با کمي تغييرات(.
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شکلG -3) کوارتزوک با زمينه سيليسي آواري. H) سيليت 
سرخ(. )فلش  زيستي  آشفتگي  داراي  متوسط  دانه  سنگ 

I) شيل گل سنگي سيليسي آواري. J) دولوميکريت المينه دار.  
است  باقی مانده  پلت  از  شبحی  فقط  که  K)دولوپلميکريت 

لکه هاي  صورت  به  زيستي  آشفتگي  داراي  سرخ(  )فلش 
کاني هاي  از  قالب هايي  داراي  L) دولوميکريت  قهوه اي. 
فراوانی  با  ماسه اي  دولوميکريت   (M سرخ(.  )فلش  تبخيري 
دولوميکريت. زمينه  در  متوسط  تا  کوارتز ريزدانه  ذرات 

مجزاي  آواري  اليه های  داراي  آميخته،  سنگ هاي   (N
گل  زمينه  در  آميخته  سنگ هاي   )O آواري.  و  کربناتی 

کربناتی. کليه تصاوير در نور پالريزه.


